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Multidão lota Juçara para debater com José Reinaldo 

Concentração de apoiadores da coligação Maranhão Muito Mais superou a expectativa dos organizadores 

O governador José helicóptero deve ficar a 

Reinaldo lançou ontem disposição das polícias 

em Imperatriz a civil e militar. 

Operação Maranhão, cujo 
objetivo é fortalecer o 

aparelho de segurança do 

Estado na região 

Tocantina. 

Carros equipados com 
rádios em alta 

freqüência, além de 
novos , delegados e 

agentes civis devem 

reforçar a segurança 
Eca em Imperatriz, 

jié mesmo um 

% 

A noite, o Juçara Clube 

ficou pequeno para 

recepcionar a caravana 
de apoiadores da 

coligação Maranhão 
Muito Mais. liderada por 

Roseana Sarney e José 

Reinaldo. 

Foi a maior 

concentração de políticos 
por metro quadrado, 

jamais visto na cidade. 

Prefeitos, vi ce-p refe i to s 

e candidatos em 04 de 

outubro deixaram o 

Juçara diminuto. 

Eles discutiram o 

programa de governo da 

Coligação para os 

próximos quatro anos. 

A coordenação da 

campanha também ouviu 

sugestões para 

acrescentar ao Programa 
de Governo. 

A cobertura completa 

do dia do governador José 

Reinaldo você acompanha 

na Página 3-1. 

Comitê de Mobilização 

condena pára-quedistas 

Senador Edison Lobão pede votos para 

Nice, Arnaldo e Chico Brasil 
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José Reinaldo e Roseana Sarney lotaram o Juçara ontem à noite 

Cafeteira e Madeira lançam 

candidatura 2a feira em Imperatriz 

O Comitê Tocantino 

de Mobilização 

Eleitoral rechaçou a 

atitude do senador 

E d i s o n Lobã o qu e 

pediu votos para 

candidato a deputado 

federal de outra região. 
O parla mentar u so11 a 

emissora de sua 

propriedade, inclusive, 

para associar a 

candidatura de sua 

mulher, Nice Lobão, 

que concorre à Câmara 

Senador Lobão utiliza mandato e TV Difusora para 
lançar o paraquedismo em Imperatriz 

De acordo dos Deputados, com as 
c and i d a t u r a s 

proporcionais de Arnaldo 

Alencar e Chico Brasil. 

Edison Lobão referiu- 

se a "Arnaldo, Chico 

Brasil e demais 

candidatos". 
O Comitê tem 

recomendado o voto nos 

candidatos que têm título 

eleitoral numa cidade da 

região, independente de 

sua posição politico- 

partidária. 

co m o 
Comitê, a região conta 

com quarenta 
candidatos a deputado 

e sta d u ai e federal. 

Í n t egra n d o as cin co 

candidaturas que 
concorrem ao palácio 

Henrique De La Rocque. 

Na próxima quinta- 

feira, o Comitê deve 

anunciar a data do ato 

público e da carreata em 

favor dos candidatos da 

terra. 

0 deputado Federal 

Sebastião Madeira juntamente 

com o Senador Epitácio 

Cafeteira prometem promover 

a maior concentração pública 

através de uma {«sseata nas 

ruas de Imperatriz nesta 

segunda-feira 
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Exército divulga Gabarito 

Madeira mobiliza passeata com 
mais de IÜOO participantes 

■■IMl  . 
Cafeteira começa campanha em Imperatriz 

A Mobilização Política da Cafeteira chega às OShOO, 

Coligação Ética e Liberdade no aeroporto Guilherme 

está prevista para às 16h00, Cortes Moreira, 

onde o senador Epitácio acompanhado por sua 

Cafeteira, lança a sua executiva onde será 

candidatura rumo ao governo recepcionado por Madeira, 
do Estado, e o Deputado Cabeludo, Formiga, Bahia, 

Sebastião à sua reeleição ao Macedo e outras lideranças 

Congresso Nacional. políticas. 

O comandante do 509 Cremonese divulgou o Formação de Sargentos de 

Batalhão de Infantaria gabarito do Exame 1999 (CA/CFS-Ú9). 
de Selva, Coronel Intelectual do Concurso de Confira ao lado o 

Vicente Ângelo Admissão ao Curso de resultado das provas. 
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E 

votado do Estado. Mas é 

claro, o deputado jx^efelista 
nega essa intenção. Macaco 

velho não anda quebrando 

galho. 

CURTO & GROSSO 

Â mm. :i 

m 

'l' Vai começar de novo. É novamente o tempo de paixão. E de desorganização. 

por Frederico Luiz 

Engenheiro 

Reinaldo 

O governador José 

Reinaldo terá que lembrar 

dos seus tempos de 

estudantes. Fazer 

engenharia (política) 

quando o barco anda 

bem. é uma coisa. Outra 

coisa é quando o 

adversário está 

segmentado na cidade. 

As tabelas do "TPOD" vão 

entrar em cena. Na obra 

da coligação Maranhão 

Muito Mais. as matizes 

políticas são imensas. 

Qualquer erro no cálculo 

estrutural em Imperatriz 

pode ser letal. Integrar a 

situação e derivar a 

oposição não será nada 
fácil. 

Lula 

Almeida 

O advogado Lula Almeida, 

um dos coordenadores da 

campanha de Epitácio 

Cafeteira na região tocantina, 

viaja hoje para a Ilha do Amor. 

Na bagagem, a tática da 

oj xísição | xira vencer a (lispi ita 

na região tocantina 

Esquerda 

tem campo 

As candidaturas de 

esquerda ainda têm muito 

chão para experimentar 

crescimento. O bom 

desempenho de Lula e Ciro 

Gomes ajuda a empurrar o 

time. E esperar pra ver. 

Vamos ver como se comporta o campeonato brasileiro de futebol. 

Aviso aos deputantes: o quociente eleitoral diminuiu. Branco=nulo. 

E Imperatriz tem cerca de 120 mil eleitores. Dá e sobra para fazer uma bancada. 

'l1 Sem contar que o voto eletrônico desestimula a brancura è a nulidadé. 

Samey 

Filho 

Sarney Filho pode se 

tornar o deputado federal 

mais votado na região 

tocantina. Nos pequenos 

municípios ele investe 

pesado. Dejxás quer chegar 

em Imperatriz com força total. 

Pelo andar da carruagem, ele 

pretende sair de 04 de outi ibro 
como o dejxitado federal mais 

Obrigado 

Clélio 

Clelio Silveira disse 

anteontem em seu programa 

deTV na CNTquéo colunista 
era o editor do Jornal Capital. 

Agradeço, mas a bola e de 

Raimundo Primeiro, 

conforme o expediente do JC. 

O mortal aqui. somente faz 

essa coluna diária no JC. 

Sobre a notícia de um suposto 

acidente com sua mulher, o 

colunista escreveu na 

coluna que pertence a 

Redação (todos escrevem) 

e que esta logo abaixo 

desta. 

'i1 Virgem que riqueza. Papai quando eu crescer quero ser piloto de F-L 

Luís BSB e Antônio Cabrera. Quem será o batman da dupla? 

MIC. Lula e Mandela. Eles Disputaram o prestígio de Nelson Vlandela. 

O jogo ficou empatado. Mandela manteve-se equidistante. 

Tácito Garros está de volta a Imperatriz. Com José Reinaldo. 

A FOLHA DE JOÃO LISBOA sai na próxima semana. 

Aconteceu, ontem, mais uma reunião do ComitêTocantino de Mobilização Eleitoral4 ' 

. t 
Vem carreata, manifesto, ato publico e tudo que tem direito. 

y ■&' 
Curnipaco, paco. papaco. Xô papagaio. Viva o voto nos can(h(latoè(la terLç 

N 

Ildonic 

glup-glup 

De tanto gritar o barco 

não afunda! O barco não 

afunda! O comandante 

criou uma seita, entre a 

tripulação que insiste em 

ficai* no Ildonic. Na seita. 

Ildonic se pronuncia assim: 

Ai-dò-nic. Igualzinho no 

filme Tai-ta-nic. E todos 

ficam a grilai* numa só voz: 

Ai-do-nic! Akló-nic! Ai-do- 

(assessor especial) não 

alcança os lábios da atriz. 

Sobram Jairo Oliveira (infra- 

estrutura) e Edmilson 

Sanches (desenvolvimento 

integrado). Qual dos dois se 

habilitam? 

ínfo'1116 

artigos impagáveis. A família 

e chegada nas letras. 

Exemplo de 

Açailàndia 

CapI^AI 

Iara 

Soares 

me! 

Ildonic e 

Leonardo 

Difícil e achai* o D "onardo 

Di Caprio do Ildonic. Sérgio 

Macedo (governo) anda 

longe de ser um galã. 

Valdecy Ferreira (esj xjrtes e 

lazer) está um pouco coroa 

para o papel. Polegada 

Em Açailàndia, a 

campanha, contra os pára- 
quedistas tomou conta da 

cidade. Leonardo e Douglas 
já podem escolher o figurino 

do terno da posse. Tem gente 

apostando que a cidade faz 
mais um. E assim que se faz. 

Da redação 

viajar, mas faz mistérios sobre 
o destino. Quer paz e 

tranqüilidade. Pelo menos 
dois meses longe das 

redações. 

urnas de 94 para Domingos 
Dutra. Naquela eleição, o 

comendador concorreu ao 
Senado da Republica. 

Josélia 

de férias 

Herdeiro 

natural 

Carlos 
Brito 

Imperatriz e região 

tocantina está torcendo jxir 

Iara Soares, a paranaense qi ie 

seduziu a cidade. Para o 

delírio dos tocantinos. ela 

classificou-se entre as 
dezesseis semi-finalistas do 

concurso da "Loura do 

Tchan". Vencendo, ela 

substitui ninguém menos do 

qi le Ciai idia Peres. I 'ma a )isa 

e certa. lata tem estilo. Ou 

melhor, styllus. 

24 Horas, apresentado jíór 

Conor Farias e Frederico 

Ltiiz, exj )erimen tõufçerto 

crescimento. Prinánro cpni 

as entrevi-stas 4 dos 

candidatos a eleiçãõdêtU de 

out u bro. Depoisáconl .a 

pesquisa em torno" /da 

popularidade do [iríTeito 

lldoií Marquev pDnH-t.par 

o canal e. ; 

% 

Campanha 

morta 

Josélia Melo. revisora esta 
de merecidas férias. Ela vai 

Manoel da Conceição e o 
herdeiro nati irai (los votos dos 
sem-terras. depositado nas 

O escritor está Carlos Brito, 
irmão do jornalista Aurino 
Brito, diariamente nas 

páginas do JC. Sempre com 

Imperatriz 
24 Horas 

A audiência do Im^ratriz 

Essa é a campanha 
eleitoral mais 
desinteressante dos últimos 
tempos. Com a palavra os 
cientistas políticos. O eleitor 
esta frio e os candidatos, 
fngidos. Alguém tem que 
jogar lenha na fogueira ()> 
candidatos podem ate 
ex] x-rimenlar o viagra 

o?? 

I 
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Coligação 

Ética e Liberdade: 

PPB-PDT-PSDB- 

PSB-PMN-PSL- 

PTdoB-PRN 

eteivci 
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José Reinaldo anuncia Operação Maranhão 

Governador também participou do Simpósio da Coligação Maranhão Muito Mais 

por Frederico Luiz 

jornalista 

0 governador José 

Reinaldo coordenou ontem 

a noite no Juçara Clube, o 

Simpósio que discutiu o 

programa de governo da 

coligação Maranhão 

Muito Mais. 

Uma caravana de 

prefeitos, vice-prefeitos, 

vereadores, candidatos a 

Assembléia Legislativa e à 

Câmara Federal lotaram o 

m 

mmmm 

lama**» 
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Jasè Reinaldo Tavares foi aplaudido ontem no Aeroporto de Imperatriz 

' & 

v - - ■fiíÇ u, 

aprova novo 

Código de Trânsito 

Após seis meses de implantação, 

diminuiram o número de acidentes 

qjeC o novo Código pela autoridade policial. confirma. 

Bjrã.sJI^iro de Trânsito 

ÇDjiípjetã seis meses de 
suaT imp 1 antação em 

Imj)er?iiriz. 

'uQçdíretor regional do 

Ciretran / Major Allan 

Kard.eç. disse que a 

.rnpfaufãçào das novas 

iio.rmas d.0 trânsito estão 
díminuíi.hIó os índices 

dós acidentes 

registrados. 

Dessa forma. 

Imperatriz acompanha a 

tendência nacional 

verificada. Alguns itens 

do novo Código, somente 

foram regulamentados 

há cerca de dois meses. 

Polêmico, o uso do 

bafômetro agora é 

obrigatório, quando 

solicitado ao motorista 

Com a implantação do 

Código, o uso do cinto de 

segurança ficou 

obrigatório. Esse fator, 
de acordo com médicos e 

pára-médicos e de 
fundamental importância 

para a diminuição das 

vitimas falais. 
O médico 

ginecologisla André 
Paulino d'Albuquerque, 

afirma que durante o 

período de gestação, o 
feto é o mais prejudicado 

nos acidente 

automobilísticos. 

"Com o uso do cinto, o 

bebê que esta no útero da 

mãe terá um impacto 

menor com o conjunto do 

painel, evitando abortos 

no caso de acidentes". 

O M a j o r 

comandante 
Batalhão de 

Militar. 

Melo, 
do IIÍ 

Policia 

também 
demonstra otimismo com 

os seis meses do novo 

Código. 

Segundo o militar, o 

motorista esta mais 
atento ao trânsito e 

praticando a direção 

defensiva. 

Pedro Araújo de Melo, 

32. representante de 

vendas, disse que não 

usava o cinto de 

segurança antes do novo 

código. 

"Agora, a multa é de 

RS 75,00. e esse valor me 

convenceu da 

necessidade de seu uso", 
disse. 

Governo 

bomingos 

bufra 

PT 

Lula 

Presidente 

salão nobre do Juçara. 

Eles ouviram a proposta 

da Coligação para os 

próximos quatro anos e 

também apresentaram 

sugestões. 

José Reinaldo também 

anunciou a implantação 
de um programa de 

segurança específico para 
a região tocantina, trata-se 

da Operação Maranhão. 

Além da reforma de 

sete carros que estavam 

imprestáveis para o uso; 

as policias civil e militar na 

região, receberam mais 

dezenove veículos novos, 

todos equipados com 

rádios para comunicação 

em alta freqüência. 

Um helicóptero ficará a 

disposição do aparelho de 

segurança do Estado. 

Ele deve ficar 

auxiliando as polícias em 

Imperatriz, Presidente 
Médici e São Luís. 

Ainda em relação a 

Operação Maranhão, o 

governador José Reinaldo 

confirmou que trinta e 

dois novos delegados 

serão empossados em 

delegacias do sul do 

Estado. 

Cinqüenta novos 

agentes da Polícia Civil 

serão contratados para 

atuar na região 

tocantina. 

Tanto os delegados, 

quanto os agentes de 

Polícia Civil, já 

prestaram concurso 

públicos e estão aptos a 

serem contratados pelo 

Estado. 

José Reinaldo chegou 

ontem a Imperatriz às 

15h00. Um dos fatos que 

chamou a atenção foi a 

indelicada vaia recebida 

pelo prefeito Ildon 

Marques no aeroporto. 

Ao contrário, o 

governador recebeu os 

aplausos dos apoiadores 

da Coligação Maranhão 

Muito Mais. 

orientam sobre 

o combate à dengue 

L ni número de 40 técnicos, entre eles enfermeiros, sociólogos, 

assistentes sociais e dentistas, estiveram ontem na Praça de Fátima 

desenvolvendo nm trabalho mulíidisciplinar 

Com o objetivo de colocou à disposição 62 também a apresentação 

orientar a população 
sobre o combate ao 

mosquito da dengue, 

esteve instalada 

durante todo o dia de 

ontem (22) na Praça de 

Fátima & Caravana da 

Saúde, a qual irá 

percorrer 29 

municípios do Estado 

com um projeto na área 

de Informação, 

Educação e 

Comunicação cm 
Saúde. 

O trabalho é 

também uma ação 

conjunta com o Centro 
de Vigilância 

Epidemiológica da 

agentes comunitários. 

A caravana é 

composta de 40 técnicos, 

entre eles enfermeiros, 

sociólogos, assistentes 

sociais e dentistas 

desenvolvendo, desta 
forma, um trabalho 

multidisciplinar. 11 A 

população tem direito à 

informação, que e um ainda a oportunidade 

bem muito precioso e ao dc manter contatos 
qual as pessoas devem com outras áreas 

ter acesso, até mesmo programáticas como 

para prevenir doenças saúde da criança, do 
como a dengue, e saber adolescente, mulher, 

como recuperarar a vigilância 

saúde", esclareceu a epidemiológicae saúde 

socióloga e sanitansta bucal. 

Latira Kamakura, que 

do Teatro de Sucesso, 

formado pelos próprios 

funcionários da 

Secretaria, vacinas 

contra a febre amarela, 

além de um seminário 

sobre sensibilização 

para agentes 

educativos 

A população teve 

, x Para ajudar no 
Secretaria de Estado da também é coordenadora trabalho de divulgação 

Saúde, e em Imperatriz da área de Informação, foram distribuídos 
contou com o apoio da Educação e folderes, boletins, além 

Secretaria Municipal Comunicação em Saúde, da amostra de cartazes 
dc Saúde (Semus) que Na praça houve educativos. 

Haroldo 

aboia 

mmi 

Lula m 

Presidente 



4 □Quinta-feira, 23 de julho de 1998 Cidade 
JORNAL CAPITAL 

Vale do Rio Doce investe US$ 10 mi em educação 

Companhia firma parceria com o cana! Futura 

Um parceiro de peso 

firma contrato hoje com o 

Futura. A Vale do Rio 

Doce, através de sua 

Fundação, fará 

investimentos anuais de 

US$ 10 milhões em 

projetos educacionais que 

irão priorizar questões 

ligadas ao meio 

ambiente. saúde, 

cidadania e geração de 

empregos. 'Educação é a 

chave para o crescimento 

do pais, é qualidade de 

vida", diz o presidente do 

Conselho de 

Administração da 

pelo planejamento e 

definição dos recursos 

que serão aplicados 

dentro desse novo 

enfoque, que é a 

educação. "A Vale do Rio 

Doce privatizada elegeu a 

Fundação Vale do Rio 

Doce como seu 

instrumento de ação 

social. Não por uma 

obrigação legal, mas por 

uma convicção 

empresarial de sua 

responsabilidade social", 
diz o diretor executivo da 

empresa, Luiz Antonio de 

Godoy Alves. 

Votorantim, Federação 

das Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro (Firjan), 

Rede Globo e Turner 

Broadcasting System/ 

CNN, todos parceiros do 

Canal Futura. "Essa nova 

parceria representa um 

passo importante para 

viabilização da chegada 

do sinal do Futura às 

antenas parabólicas, o 

que deve acontecer no 

próximo mês", diz a 

superintendente do canal, 

Margarida Ramos. 

O Futura é resultado de 

uma iniciativa de grupos 

empresariais privados. 

Implantado pela 

Fundação Roberto 

Marinho e operado pela 

Globosat. a distribuição 

do canal Futura é feita, na 

TV a cabo através do 

sistema Net/Multicanal e 

pelas antenas 

miniparabólicas do 
sistema Sky/Net. 

O público alvo do canal 

e formado por donas-de- 

casa, estudantes e 

professores, que buscam 

conhecimentos práticos 

para suas carreiras. Um dos 

diferenciais do canal Futura 

é a mobilização comunitária, 

um processo que se inicia 

quando os programas vão ao 

ar. Equipes de mobilização 

trabalham o conteúdo da 

programação através de 

ações educacionais junto ao 

público. 

Companhia Vale do Rio Com o convênio que 

Doce, Benjamin será assinado hoje, a Vale 

Steinbruch. se une a nomes como 

Criada em 1968, a Banco Itaú, Fundação 

Fundação é responsável Odebrecht, Grupo 

Sistema Tu<anu's de Produfões 

Di retor Presidente Diretor €omcrcia 1 Diretor dc Redação 

Narciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 

Fiscal de segurança afirma que 

vigilante rechaçou bando a tiros 

Funcionário presta depoimento e conta 

detalhes do assalto que durou quase quatro horas 

i 

Fundador Conor pires de Farias 
02 de setembro de 1005 

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 - São 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 
Trimestral   R$75,00 

■Semestral   RS 140 

•Anual   R$280,00 

Venda avulso   R$ 1,00 

0 Atendimento ao clientc 721 -4006 g 

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

seus autores. 

A quadrilha que atacou 
a loja do Carrefour do 

Jardim Goiás no início da 

madrugada de domingo já 

havia tentado invadir o 

hipermercado na 

madrugada de sábado. O 

assalto só não foi antecipado 

em um dia porque um 
vigilante reagiu e, após um 

breve tiroteio, o bando fugiu 

e adiou seus planos. A 

informação é do fiscal de 

segurança do Carrefour, 

Roberto Silva, 24 anos, que 

prestou depoimento ontem 
ao delegado Almir Alves 

Correia, adjunto da 

Delegacia Estadual de 

Investigações Criminais 

(Deic) que investiga a mais 

espetacular ação criminosa 
do ano em Goiás. 

Em seu depoimento, 
Roberto revelou detalhes 
das conversas entre os 

bandidos que se tratavam 

pelos apelidos de Tomate, 

Vaca e Barata. O que 

parecia ser o chefe do grupo 

se comunicava de fora das 

dependências do Carrefour 

com os comparsas pelo 

telefone celular e atendia 

pelo nome de Responsa. 

forma sincopada da palavra 

responsável. Os bandidos 

perguntaram aos vigilantes 

feito reféns "onde está o 

guardinha que atirou na 

gente na sexta-feira, pois 

nós vamos enchê-lo de 

balas". Roberto wSilva não 

soube identificar o vigia que 
reagiu ao roubo. 

O assalto, na opinião do 

delegado Almir Correia, 

teve lances de grande 

profissionalismo e outros do 
mais puro amadorismo. "Os 

bandidos dominaram o 

guarda que estava na 

entrada do 

estacionamento, tomaram 
dele a farda e um dos 

ladrões vestiu a 

indumentária, passando-se 
por vigilante. Foi uma 

medida de quem entende 
do assunto", frisou o 

policial, listando uma 

atitude amadorística do 

bando: "Eles saíram com 

muito bagulho, o que 

poderia ser fatal numa fuga 

de emergência". 

Outra medida de 

profissional, conforme o 

delegado, foi o fato de os 

assaltantes terem mantido 

o fiscal de segurança 

sempre perto do telefone 

para receber eventuais 

ligações e informar sempre 

que estava tudo bem. No 

período em que a quadrilha 

ficou no hipermercado - 

entre 00h30 e 3h40 de 

domingo -, Roberto Silva 

recebeu duas ligações de 

seus superiores e. com uma 

pistola encostada na 

cabeça, teve de reportar 

uma situação de 

normalidade. 

Dois seguranças do 

Carrefour foram 

espancados e ameaçados 

de morte o tempo todo. "A 

pressão psicológica durou o 

tempo inteiro", afirmou 

Roberto. Entre pessoal de 

segurança e de limpeza. 25 

pessoas ficaram como 
reféns. Um motorista de 

táxi que aguardava um 

funcionário também 

integrou-se ao grupo. 

Ninguém forneceu 

informações sobre a 
característica física dos 

assaltantes, apesar de 

nenhum deles usar 

máscara. 

Roberto Silva acredita 

que os ladrões tiveram 

acesso ao estacionamento . 

do Carrefour saltando o 

muro de uma 

concessionária de veículos 

vizinha, que é mais baixo do 

que as grades que cercam 

o hipermercado. O grupo já 

entrou no prédio 

carregando dois botijões de 

gás e um maçarico. 

utilizados para abrir o cofre 

do hipermercado. A 

quadrilha invadiu e fugiu do 

prédio sem disparar um tiro 

sequer. 

Além de uma quantia 

extra-oficial de R$ 100 mil, os 

bandidos roubaram, 

conforme levantamentos do 
estabelecimento, auto- 

rádios, depiladores, càmeras 

fotográficas, filmadoras, 

pastas executivas, malas 
para viagem, roupas e 

calçados. Roberto Silva 

disse que alguns bandidos 

tinham sotaque carioca. O 

delegado Almir Correia vai 

continuar ouvindo os 

funcionários e guardas do 

Carrefour. Ele adiantou que. 

por enquanto, não tem 

nenhuma pista da 

quadrilha. 

SÊÊmê 
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i Imperatriz Urgente 

Os comentários dos bastidores 

da política local e regional com o 

humor e a inteligência de 

Francisco do Valle. A dança dos 

candidatos e e o dia-a-dia da 

Câmara de Vereadores 
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Esporte 

Sampaio Corrêa segue na 

Commenbol e enfrenta o 

Quindio, da Colômbia, que 

derrotou o Chacão da 

Venezuela 

Laboratórios já são investigados 

A Secretaria de 

Direi Io Econômico 

(SDEi do Ministério 

da Jusi ica começou a 

ética e do respeito ao 

c o n s ir m i d o r " . 

afirmou ontem o 

ministro da Justiça. 

denuncia. os 

ia b o ra 1 o rios pode m 

ser interditados, 

perder a autorização 

j Oi 1 i ri ■ i rl i rin 111 111 w 
.M.uKirwnrn. 

méis! * cassado 

que prevê punição 

para quem coloca no 

mercado serviço em 

desacordo com as 

administrativo 
.contra os 

laboratórios porque, 

segundo o ministro, 

proprietários e 

técnicos dos 12 

laboratórios do Rio 

de Janeiro que 

confundiram com 

urina uma mistura de 

água e guaraná. "Pelo 

visto, esses 

laboratórios não 
passam no teste da 

das 
era c ministro o 

inicio 

investigações. 

"Eles são uma 

espécie de vírus e 

bactérias que você 

tem de destruir e é 

isso que o Governo 

fará", disse o ministro 

antecipando que, se 
ficar comprovada a 

Pelo Codigo de 

Defesa do 

Consumidor, os 

laboratórios podem 
ser acusados de 

infrigir, entre outros, o 

artigo 4o - exige 

respeito à dignidade, 

saúde e segurança do 

consumidor - e o 39, 

IIMM ■ i1- Pi hp"! cctm ) 

uma r e 1 a c ã o d e 

adiamento na 

inspeção dos 12 

laboratórios ocorreu 
porque só ontem à 
tarde n diretor do 

erro no exame do 

guaraná feito por 12 

dos 14 laboratórios é 

um indício de que 

milhares de pessoas 
já foram lesadas sem 

saber. Apesar dos 

indícios, o ministério 

não pode abrir de 

imediato o processo 

consumo. 
A Vigilância 

Sanitária do Rio 

adiou para hoje o 

início da fiscalização 

nos 12 laboratórios. A 

coordenadora da 

Vigilância, Maria de 

Lourdes Moura, 

explicou que o 

Instituto Nacional de 

Metrologia, Galdino 
Bicho, pôde ir à 

Secretaria Estadual 
de Saúde para 

explicar os padrões 
de qualidade 

utilizados no estudo 

"Boas Práticas de 

Laboratórios 

Clínicos". 

REFORMA AGRÁRIA 

Conflitos por terras na Paraíba diminuem em 97 

O relatório 

"Conflitos no Campo 

Brasil/97", que a 

Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) divulgou 

ontem em João 

Pessoa, mostra que no 

ano passado o número 

de conflitos no campo 

chegaram a 736 contra 

os 750 registrados em 

1996. O relatório 

mostra ainda que o 

número de 

assassinatos 

provocados por 

conflitos fundiários 

também diminuiu; em 

1997. segundo a CPT. 

30 pe.sss );í s i . i ra rn 

assassinadas no 

campo, conlra 51 no 

em 1996 para 92 

ameaças no ano 

passado. 

O levantamento da 

CPT mostra ainda que 

em 1997 mais da 

metade dos 

assassinatos (17 das 
30) e quase um terço 

das ameaças de morte 

(29 das 92) foram 

feitas contra os 

trabalhadores rurais 
sem terra. Os posseiros 

aparecem como as 

segundas maiores 

vítimas das agressões 

praticadas pelos 

fazendeiros no ano 
passado. Do acordo 

com a CPT. os sem- 

lerra e os posseiros 

passado na zona rural 

do país. 

O presidente da 

Confederação 
Nacional dos 

Trabalhadores na 
Agricultura (Contag), 

Manoel dos Santos, 

criticou ontem o 

investimento que o 
Banco Mundial (Bird) 

decidiu injetar no 

Banco da Terra nos 

próximos dois anos 

afirmando que os 

recursos não irão 

solucionar o problema 

da reforma agrária no 

País. O Bird e o 

(loverno brasileiro 

deverão investir até 
USS 2 bilhões nos 

da Contag, entidade 

que representa nove 

milhões de 

trabalhadores rurais 
no País, esse montante 

não representa 

possibilidade de 
avançar na reforma 

agrária. "É muito 

pouco se levar em 

conta que o 

orçamento do governo 

para os quatro anos de 

mandato de Fernando 

Henrique era de R$ 7 

bilhões, e nada foi 

feito", disse Santos. 

O Banco da Terra é 

um programa do 

ove mo que garante 

recursos para os 
tr abaiha d ores 

rl n n 1 !'o »■>" 
f ';f1 ju i f V !" 1 n ' I I n s! ? . t !! ( 1 

entanto, que o numero 
de ameaças de mortes 

feitas aumentou de 88 

■ i' !\':is ' 11 r ii 'Mn-is 
de assassinatos e de 

737f dos assassinatos 

oocorridos no ano 

O ' l ( n ;i r ( u r in 

formalizado semana 
passada, em Brasília. 

Para o presidente 

nnprodui, hnis () 
banco foi criado em 

decreto de fevereiro 

mas só terá recursos 

disponíveis depois das 

eleições. A direção da 

Contag critica a 

criação do banco. 

"Dessa maneira, o 

Governo abandona a 

responsabilidade da 

intervenção do Estado 

no latifúndio, o que 

garantiria a 

democratização do 

acesso à terra, só 

possível com poder de 

força", disse o 

presidente da Contag. 

O Bird decidiu 

investir no processo de 

reforma agrária no 

Brasil porque "é uma 

das mais bem- 

sucedidadas no 
mundo", segundo o 
vpr nresiden4c do 

Bini J' >s< 'pi i St iglitZ O 
que e contestado pela 

Contag. A entidade 

reivindica o 

assentamento de 4 

milhões de famílias 

ao governo Fernando 

Henrique. Na 

avaliação do 

presidente da 

Contag, o dinheiro 

disponível pelo 

Banco da Terra irá 

"superfaturar" o 

preço das áreas a 

serem 

desapropriadas. 
Pelos cálculos da 

entidade, um 

trabalhador que 

adquira uma área de 

30 hectares com 

verba do projeto, 

quando terminar de 
pagar os juros desse 

empréstimo - de vinte 
anos vai precisai 

estar plantando em 

uma área três vezes 

superior, no caso, de 

120 hectares. 

PT 
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 Francisco do Vale 

Programarão de TU 

A musa do PT local, 

Ednalva Lima, 

também luta para 

ocupar o seu espaço 

no Congresso 

Nacional, ao lado 

do já deputado 

Sebastião Madeira, 

Davi Alves Silva e 

Dr. Luiz Carlos 

Noleto 

Ondas Curtas 

♦ O mais aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais... 

♦ Ò mais aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. 

♦ Fala Zé... 

♦ Falo, falo, falo sim... 

♦ Um abraço ao vereador Batista, em João Lisboa! 

♦ A loira estava bem acompanhada, não é mesmo diretor? 

♦ E tome Chumbo, Chumbo, Chumbo, Chumbo... 

♦ E não pode faltar Chumbo, muito Chumbo, Chuuummmbooo 

♦ Não é mesmo diretor? 

♦ O homem bebe da branca e dá amarela... 

♦ O homem autoriza, e como autoriza! 

♦ Cada um, no seu cada um...Só assim conseguiremos chegar juntos. 

♦ Aqui na super Quadra o negócio continua subindo. 

♦ E vamos pesquisar.... 

♦ Não adianta choro. Chega de tantas lágrimas de crocodilo! 

♦ Já irei esquecer Marcelo Rodrigues. Fala negão... ! 

♦ Eu digo e nego dúvida". Duvidaram, viu no que deu? 

♦ Quem esteve visitando a redação deste noticioso foi o deputado federal.., 

♦ Sebastião Madeira, que ao lado de Davi, Luiz Carlos Noleto e bancária... 

♦ Ednalva lima, estão querendo formar uma bancada forte da região no... 

♦ Congresso Nacional. 

♦ A musa do PT esteve visitando a Rádio Capital. 

M W 

iiii 

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 

ras 

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

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

Canal 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 - Sesão 

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

CanaL 21 TV Tocantins 

06:00 Telemanhá 
06:30 Igreja da Graça 

no Lar 
07:30 Escola Bíblica na 

TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carna- 

Canal 21 TV Tocantins 

vai 
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 

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 
11:00 Programa 

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

tro 
13:00 Cadeia com Ca- 

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

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

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

te 
00:00 Flash 

20:40 Ratinho Livre 
21:50 Programa Ana 

Maria Braga 
00:10 Programa de Ne- 

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

cuto 
03:00 Falando de fé 

20:40 - Torre de 
babel 

21:45 Fasseta e Pla- 
neta 

22:25 - Hilda Fura- 
cão 

23:25 - Jornal da 
Globo 

23:57-Intercine 
02:07 - Corujão I"0 

preço da Paixão" 
03:53 Corujão II " 

Jeannie e um Gênio" 
05:30 " o Mundo 

Mágico De Pingo" 

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

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai 

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

me 
20:05 Jornal da Man- 

chete 
21:30 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 

i Ü 1 
É SP à Ü w o&. Som e Luz 

APOIO: Sistema Tucanus de CommticaçãG ■á 



JORNAL CAPITAL  

Capital Social 

Linda Veloso 
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Afcunilia de Eduardo Molone, 

cjuc já se encontra aqui entre nós 

Inadiplência 

■: A inadiplência aumentou assustadoramente durante esses quatro 

anos de real. Para sermos mais preciosos, cresceu 354^ o dado e 

resultado de levantamento feito pela Associação comercial de São 

Paulo. 

Abertura 

A M^ito bonita a abertura do programa de Maria Leónia que vai ao ar 
pela Band todos os domingos as 9 da manhã, a apresentadora filmou 

0 orgulho dos imperatrizenses que e o Rio Tocantins, as belas praias 

que fazem durant e o mês de julho, de muito bom gosto a idéia da colega 

és.ta de parabéns com a bela idéia e abertura de seu programa. 

V 

r lash da Dr' Graça Danda 

Real Veículos Ltda. 
Vutomóvois s.a 

MOVIDOS PELA PAIXAO 

■mz 

O casal Ricardo e Maria José I Vada, 

quando /^assavam férias jjelo Sordeste 

Boi na Brasa 

Como sempre a churrascaria boi na Brasa é a melhor opção para 
um bom churrasco nos finais de semana, neste último domingo quem 

se encontrava por la era o empresário Afonso Dande acompanhado 

da esposa Tatiana e do belo herdeiro, outra família que desgustavam 

as delicias daquela casa era Eduardo e Silvana Fiquene com os filhos, 

também o simpático Sebastião Madeira. 

rÁ 

□□□ 

-! A revista Viver Bem já está nas Bancas de 

Imperatriz e de todo o Brasil, em destaque um roteiro 

turístico por São Luiz e pela II mostra maranhense 

de arquitetura e decoração. 

-! ^ gatissima Adriana filha de Léia e Renè trocou 

de idade no último dia 16. para comemorar a data 

Adriana recebeu seu grupo de amigos da Adonep em 

sua residência para degustarem as delícias que só Léia 

sabe fazer 

O A governadora Roseana Sarney ganhou o melhor 

presente que um torcedor brasileiro poderia receber, 

uma camisa da CBF autografada por todos os 

jogadores da Seleção Brasileira que traduz todo o 

carinho dos nossos craques pela primeira mulher 

eleita governadora do pais. 

a Merece aplausos a intenção dos candidatos a 

presidência da República de auxiliar financeiramente 

as famílias que mantêm os filhos na escola. Só falta 

cumprir 

-J Nesta ultima quarta-feira quem trocou de idade 

foi a escrit oras Zequinha Moreira e para comemorar 

a data a família se reuniu para o tradicional parabéns. 

MATRIZ: Rua Xlaijoav 1437/A Rodoviária - Fone: (0«)S) 722-30S0 
l a\: («OSl 23-234"'- ( KP ío.''03-330 - Imperatri/ Maranhão 
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Variedades 

'V&time 

Roberto Oliveira 

Mérito 

O repórter da TV mirante Sidney Pereira, recebeu neste final de semana 

da aeronáutica a medalha do mérito Santos Dumont, a cerimônia de 

entrega foi na base de lançamento de Alcântara, e homenageou mais 

trés personalidades. 

Categoria 

Quem desembarca hoje no aeroporto do Tirirical em São Luis tem uma 

nova imagem da via de acesso, a estrada foi recuperada pela governadora 

Roseana, que deu um ar de primeiro mundo a via, a idéia é agradar quem 

chega a capital. 

Brincadeira 

Não precisa mais entrar em pânico, a noticia de que uma casal iria 

manter pela primeira vez relação sexual via internet, é apenas uma 

brincadeira do analista de sistemas Oscar Welles, que quis homenagear 

o cineasta Orson Welles. 

Missa 

Em agradecimento a recuperação da governadora Roseana Sarney, a 

família e os amigos irão mandar celebrar uma missa de ação de graça 

hoje .O ato solene acontece na igreja de São Benedito, as 19 horas, e tem 

a frente a primeira dama do estado, senhora Alexandra Tavares. 

Mudança 

Para agradar os solteròes invictos, as industriais estão lançando no 

mercado uma gama de produtos em quantidades menores e semi prontos, 
a idéia é evitar desperdício, uma vez que existe pessoas que passam até 

trés meses para consumir uma lata de azeite. 

Mulheres 

Este ano, os partidos querem aumentar o numero de mulheres na 

assembléia legislativa e na câmara dos deputados. Somente nesta 

temporada foram registradas 73 mulheres que disputarão nas umas pela 

primeira vez. Eleitas, existem hoje apenas quatro, uma na câmara Federal 

e trés na estadual, o numero tende a aumentar no ano que vem. 

Guerra 

Finalmente deve chegar ao fim, a guerra santa entre o prefeito de Santa 

Rita Antonio José Munis, e o padre Osvaldo. Para provar que a fé está 

acima da guerra, o prefeito inaugurou uma praça enfrente a igreja matriz, 

que está em festa no periodo. 

Pilotos 

Trés dos maiores candidatos ao governo do estado já estão com seus 

pilotos de campanha gravados, agora eles passam por uma fase de 

adaptação da canção com a letra, em breve as mesmas estarão em cairos 

volantes e nos horários políticos. 

Campanha 

E no terminal Rodoviário de Imperatriz, um grupo de cabos eleitorais 

do candidato Lüis Carlos Noleto, distribuíam cartazes e panfletos do 

candidato, o que demonstra que a campanha eleitoral já está nas ruas. 

Farmáfias 

Este é o novo nome adotado pelos Imperatrizenses estão dando para 

o^ estãbelecimentos comerciais que adotaram a pratica de venda de 

remédios falsificados, algumas até vendendo conscientemente do que 
faz. Cadeia neles. 

Critica 

Parece que a coisa no CCPJ não anda nada bem, de acordo com o que 

foi verificado pela delegada Radige Rodrigues durante uma visita 

surpresa, alguns presos estão sendo privilegiados pelo diretor da casa, 

Radige levou o caso ao secretário que deve afastar o atual diretor. 

Visitas 

O governador do estado Reynaldo Tavares e alguns dos seus 

secretários, entre eles o de segurança publica estão desde ontem na 

cidade, o motivo da visita? Com certeza angariar votos para Roseana 

Sarney 

Obras 

Será que desta vez o secretário vai anunciar a conclusão imediata do 

terminal Rodoviário? Não sei. pelo menos do 1 DP vai, mais eu quero 

mesmo é ver a nova rodoviária concluída, não paro de cobrar, mais eles 

não mim ouvem. 

Exuberância 

Os primeiros passos da menina Tatiana Quintas Lobão na passarela 

da moda teve a assinatura da mãe, Paulinha Lobão, a amostra foi neste 

final de semana na Extragance, em São Luis, durante o lançamento da 

griffe KiTanga, da mãe da modelo mirim. 

McDonald's 

A maior empresa de lanchonetes do país chega a São Luis, a 

MCdonakTs maior empresa do mundo também em restaurantes, será 

instalada no São Luis Shopping Center, do Calhai, o lançamento do 

novo point jovem está previsto para agosto. 

Estréia 

Longo, cansativo e sem graça, assim foi classificado o estréia do 

programa Vida ao Vivo Show, da rede Globo. O programa mostrou pouco 

e cansou muito, mais os diretores prometem melhorar nas apresentações 

seguintes, espero. 

Calou-se 

Não temos nenhuma noticia a cerca de nosso querido amigo Jairo 

Oliveira, secretário de obras do município esteve em evidencia nos 

primeiros meses de sua administração depois calou-se, espero que 

tenhamos boas noticias logo. 

Com tudo 

Mesmo sem muito alarde, nosso amigo Pedro Mario vem conquistando 

a cada dia um maior espaço dentro do mercado clinico maranhense, sua 

mais nova façanha foi ser contactado para coordenar ações de Nowiil 

Net, uma instituição americana que trabalha com ações voluntárias. 

Lavinha Amorím, ( Senac) 

curte férias em sua terra natal 

Tucam^e 

Vídeo 

i i 

i 
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Fraude 

PF vai apurar a adoção de 

crianças por estrangeiros 

A Interpol e a 

Polícia Federal vão 

abrir inquérito para 

apurar os processos 

de adoções 

internacionais 

realizadas pelo juiz 

Luiz Beethoven 

Giffoni Ferreira, da 

Vara de Infância e 

Juventude de 

Jundiaí ía <>0 km de 

■ Crimes 

São Paulo). A 

informação é do 

chefe da divisão do 

Departamento de 

Policia Federal da 

Interpol, o 

delegado 
Washington do 

Nascimento Melo. 

"Vamos levantar 

todas as 

i n f o r m a ç ò e s 

necessárias, caso a 

caso, para 

verificarmos as 

acusações. A 

Interpol vai 

verificar de que 

forma essas 

crianças saíram do 

país", disse. 

A investigação 

ser a feita com a 

Divisão da Policia 

Marítima e de 

Fronteiras e com a 

Interpol em outros 

países. De acordo 

com Melo, serão 

verificadas a 

legalidade das 

adoções e a 

localização de cada 

criança. As 

investigações 
partem de um 

dossiê de 50 

páginas entregue 

no último domingo 

em Brasília pelas 

Comissões de 

Direitos Humanos 

da Câmara Federal 

e da Assembléia 

Legislativa de São 

Paulo. As 

denúncias são feitas 

por 54 mães, que se 

intitulam "Mães da 

Praça do Fórum" e 

realizam protestos 

em frente do Fórum 

da cidade. As mães 

acusam o juiz de 

doar seus filhos sem 

suas permissões 

para casais 

estrangeiros, 

provavelmente da 

Itália. 

Polícia pede à Interpol 

que prenda o motoboy 

A polícia paulista 

pediu ontem ajuda à 

Interpol para 
capturar o motoboy 

Francisco de Assis 

Pereira, 30, principal 

suspeito de ser o 

maníaco que matou 

seis mulheres no 

parque do Estado. O 

pedido foi feito por 

causa da 

possibilidade de o 

suspeito estar em 

Pedro Juan 

C a b a 1 1 e r o 
(Paraguai). O DHPP 

(Departamento de 

Homicídios e de 
Proteção ã Pessoa), 

que apura o caso, 

enviou ao escritório 

da Interpol em São 

Paulo, que funciona 

na Superintendência 

da PF (Polícia 

Federal), cópias da 

fotografia e os dados 

pessoais do suspeito. 

Essas informações 

devem ser 

repassadas para as 

superintendências 
da PF de outros 

Estados e para as 

polícias de países 

vizinhos da América 

do Sul, como 

Paraguai e Bolívia. 

A Polícia Civil, em 

vistoria realizada 
ontem no parque, 

encontrou mais seis 

peças de roupa que 

podem ter ligação 

com os assassinatos 

ocorridos no local. 

De acordo com o 

delegado Sérgio 

Alves, responsável 

pelo caso, as peças 

estavam próximas de 

duas trilhas que 

levavam ao lugar 

onde os corpos foram 

achados. "Esse é o 

primeiro elo de 

ligação entre os 

locais onde as 

vítimas foram 

deixadas. Devemos 

voltar nos próximos 

dias e fazer uma 

varredura com o 

auxilio da PM", disse 

o delegado. 

Corrupção 

Denúncia à Ouvidoria 

faz acusações a policiais 

Denúncias de 

policiais que 

estariam envolvidos 
em chacinas, na 

Grande São Paulo, 

com drogas em um 

batalhão da Capital 

e com formação de 

quadrilha, assaltos e 
tráfico no ABC foram 

os principais casos 

que chegaram à 

Ouvidoria da Polícia 

durante o 2o 

trimestre do ano. Os 

dados do relatório 

sobre a violência 

policial dos meses de 
abril, maio e julho 

foram divulgados 

ontem, na sede do 

órgão pelo próprio 

ouvidor Benedito 

Domingos Mariano. 

"Estamos 

acompanhando 946 
casos de denúncias 

encaminhadas para 
os órgãos 

competentes, nesse 

período", afirmou 

Mariano. "De todos 

esses, destaco 24 

pacotinhos de 

maconha e cocaína 
que foram 

encontrados em 

armários de dois 

sargentos da Rota, 

uma formação de 

quadrilha, 

envolvendo policiais 

civis e militares, em 

Santo André, onde 

um delegado de 

polícia já teve a 

prisão preventiva 

decretada, e a 

chacina com 12 

vítimas de Francisco 

Morato. Nesse caso, 

policiais militares 

estariam sendo 

apontados como 

autores." A 

corregedoria da PM 

informou que os dois 

sargentos, em cujos 

armários foram 

encontrados 

cocaína, maconha e 

crack, apontados no 

relatório, foram 

afastados das ruas e 

que já estão 

respondendo ao IPM. 

Fiscais encontram cocaína em farmácia 

A Vigilância 

Sanitária fechou 

ontem uma farmácia 

num bairro da periferia 

de Guarujá, município 

do litoral a 86 

quilômetros da capital, 

que vendia remédios, 

proibidos, calmantes 

falsificados e até 

substâncias a base de 

cocaína. Os produtos 

apreendidos foram 

levados para a 

Os remédios 

O Ministério da 

Delegacia de Policia da 

cidade. onde foi 

registrado boletim de 

ocorrência pelo 

delegado Eduardo 

Assagra Ribas de Melo. 

Nenhum funcionário 

foi preso. Segundo a 

polícia, foram 

apreendidos a pílula 

anticoncepcional 
Microvlar, o 

medicamento 
Diazepan, com a 

foram levados para a delegacia junto com a droga 

Justiça vai investigar laboratórios de análises clínicas 

e m b a 1 a g e m 

adulterada e frascos de 

Cytotec com validade 

vencida. 

Os medicamentos 

apreendidos foram 

encaminhados à 

delegacia, porque havia 

no meio deles quatro 

papelotes de cocaína, o 

equivalente a 12 gramas 

da droga. A farmácia 

fica peito de um ponto 

de tráfico. Todos os 

produtos serão 

analisados pela perícia. 

Em Santos, também 

no litoral paulista, os 

fiscais da Secretaria da 

Saúde encontraram 50 

vidros do antibiótico 

Amoxicilina Inaf, 250 

miligramas, do 

Eurofarma 
Laboratórios, de São 

Paulo, que estavam 

abandonados nas 
águas de um canal, na 

altura do Km 62 da Via 

Anchieta. 

Os produtos 

estavam espalhados ao 

longo de 10 metros do 

leito do canal. As 

unidades retiradas do 

canal tinham o prazo 

de validade vencido e 

pertenciam ao mesmo 

lote, de número 96.002. 

Um estudante que 

mora no Jardim São 

Manoel, peito do local, 

informou que oí 

medicamentos foran 

despejados no canal hs 
uns cinco dias. 

Em Curitiba, í 

Polícia Milita; 

encontrou, ontem 

cerca de 4,5 mil frasco: 

de remédios ( 

vitamina: 
abandonados em urra 
ma com poucas casas ( 

quase sem movimento 

no bairro Uberaba. u 

MOITA & MOITA 

A Miirl» 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 

Sâo mais 

de 140 canais 
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Serra pretende implantar no país 

controle de saúde igual ao FDA 

O ministro da 

Saúde. José Serra, 

viaja sábado aos 

Estados Unidos para 

conhecer a estrutura 

e negociar acordos de 

cooperação com a 
Food and Drug 

A d m i n i s t r a t i o n 
(FDA). a agência 

americana reguladora 

de alimentos, 

comesticos e 

remédios. Serra 
pretende criar no 

Brasil, uma entidade 

nos moldes da FDA. 

Nos Estados Unidos, 

o ministro também 

vai tentar linhas de 

financiamento do 
Banco Mundial para a 

saúde e participará de 

reuniões na 

Organização Pan- 

Americana de Saúde 

(OPAS). 

A viagem do 

ministro foi 

autorizada ontem, 
pelo presidente 

Fernando Henrique 

Cardoso. Ele ficará 

nos Estados Unidos 

até dia 28, e deverá 

manter contatos 

também com a 

Secretaria de Saúde 

dos EUA. Mas um dos 

principais motivos da 

viagem de Serra é 

conhecer a estrutura 

da FDA, uma das 

entidades mais 

conceituadas do 

mundo na 

ílscalização e com role 
de alimentos, 

remédios e 

cosméticos. O 

ministro quer criar 

? No dia 04 de outubro, você vai votar numperiquito': 

Será que nossa região vai eleger 

papagaios para a Assembléia? 

Que tal uma revoada de Jandaias 

na Câmara dos Deputados? 

□ Vote nos candidatos que 

têm a força da nossa terra! 

□ Diga não aos pára-quedistas 

□ Vote contra o abuso do 

poder-econômico 

Uma Campanha do: 

Comitê Tocantino de Mobilização Eleitor 

EDNALVA LIMA - Deputada Federa 

1312 PT 

LULA/BRIZOLA 

Presidente/Vice 

DUTRA 

Governo 

HAROLDO SABÓIA 

Senador 

uma agência 

semelhante no Brasil, 
que poderá operar já 

a partir de 1999. O 

investimento deverá 
ser de RS 100 milhões. 

A idéia da criação 

da Agência de 

Vigilância Sanitaria 

(Agevisa) - nome 

provisório da 

instituição brasileira - 

foi por causa chi 

grande numero de 

denúncias que o 

governo vem 

recebendo. nos 

últimos meses, sobre 

falsificação e roubo de 

remédios. O 

Ministério da Saúde 

não tem uma 

estrutura adequada 
dentro da Secretaria 

de Vigilância 

Sanitária para fazer a 

fiscalização. Alem 

disso. as 

coordenaçòos 

estaduais e 
m u n i c i p a i s 

trabalham de forma 

independente, o que 

impossibilita ao 

Governo exercer um 

trabalho mais rigoroso. 
O Ministério da 

Saúde demitiu ontem 

30 funcionários da 

Vigilância Sanitária 
que também são 

f a r m a c é u t i c o s - 

responsáveis ou donos 

de farmácias no 

Distrito Federal. O 

ministro Serra tomou 

conhecimento da 
i r r e g u 1 a r i d a d e 

segunda-feira a noite e 

decidiu demiti los 

ontem. 

COMPROMETIDA COM A QUALIDADE 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário HHHHI Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas' 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rio Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x Fortaleza 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

- Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 
Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 
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pensam em 

O deputado 

estadual Paulo 

Rubem Santiago, 

candidato à 

reeleição, e o 

vereador Sérgio 

Leite, que disputa o 

primeiro mandato 

para a Assembléia 

Legislativa, estão 

provocando mais 
uma divisão interna 

no PT. Eles querem 

que os candidatos da 

chapinha PT/PCB, 
uma das três 

composições da 
Frente Popular, 

façam um "guia 

independente". Com 
esse posicionamento, 

contribuem para 

? • mentar ainda mais 

um 

as insinuações de que 

o PT não estaria 

engajado na 

campanha do 
governador Miguel 

Arraes (PSB), uma 

vez que todas as 

demais legendas da 

coligação estão 

utilizando o mesmo 

estúdio onde Arraes 

grava suas 

mensagens. 
A proposta será 

discutida, hoje, pela 

executiva regional do 
PT. O candidato a 

senador, Humberto 

Costa (PT), vai fazer 
o meio de campo 

para tentar aparar as 

arestas. Mas os 

Rubem, Sérgio Leite 

e Humberto estão 

acirrados desde a 

reunião 
extraordinária do 
partido, que aprovou 

o retorno dos 

petistas à Frente. Os 

dois primeiros 

defendiam uma 

candidatura própria 
já que fazem 

oposição sistemática 
ao Governo Arraes. 

Na Assembléia, Paulo 

Rubem é ferrenho 

defensor de uma CPI 

para investigar a 

emissão de títulos 

públicos do Estado 

para pagar 

precatórios, que, 
ânimos entre Paulo segundo ele, foi proposta 

irregular. Leite é do 

Sindicato dos 

Policiais Civis, que 
está em greve há 

mais de 60 dias 

reivindicando 
melhores salários. 
Eles se recusam a 

participar dos atos 

públicos com o 

governador. 

"Agradecemos o 
convite da Frente, 
mas é importante 

que a gente faça o 

nosso guia com 

autonomia. Eles 
querem que a gente 

grave sob o controle 
da equipe da Frente", 

reagiu Sérgio Leite. 

Ele adiantou que a 

majoritária será 

rejeitada. "Faremos o 

nosso rateio e 

pagaremos as 

despesas", disse. 

Paulo Rubem 

concordou e afirmou 

que o problema não é 

ter só um microfone 

para gravar. "Temos o 

nosso formato, 

queremos fugir do 

chapão", explicou. 

Paulo Rubem fez 

questão de lembrar 
que antes da 

apresentação dos 

proporcionais haverá 
uma vinheta com o 

nome do candidato a 

presidente da 

República, Luiz 

Arraes 

da Inácio Lula da Silva 

(PT), e os candidatos 

a governador e a 

senador. Os 

oposicionistas 
querem se sentir 

desobrigados a pedir, 
através do guia, votos 

para Arraes. Apesar 

desses argumentos, o 

vereador Dilson 

Peixoto (PT), 

candidato a estadual, 

acredita que a 
maioria dos onze 

proporcionais do 
partido acatará a 

proposta dos 

majoritários da 
Frente. "Não é 

possível rejeitar a 

oportunidade de fazer 

nossa gravação a 

custo zero", concluiu. 

caminhadas no Grande Recife 

O governador 

Miguel Arraes 

(PSB). candidato à 

reeleição pela 

Frente Popular de 

Pernambuco, 
reforça hoje sua 

programação 

caminhadas 

municípios 

Regia 

Metropolitana 
Recife. Desta vez, o 

governador- 
candidato vai visitai- 

as comunidades de 

Vila dos Milagres, no 

Ibura, e de Ponte 

dos Carvalhos, no 

Cabo. Ontem, 

Arraes percorreu as 

ruas principais do 

Chié, em Campo 

de 
em 

da 

o 

do 

Grande, e de Boa Fé 

um e dois, em 

Olinda. 

Essa semana, a 

maratona de 

caminhadas e 

comícios da Frente 

Popular no interior 

começa amanhã 
pelo Sertão do São 

Francisco, passando 

pelas cidades de^ 

Santa Maria da Boa 

Vista, Lagoa Grande 

e Petrolina - cidade 

natal do candidato a 

vice-governador e 
coordenador geral 
da campanha, 

Fernando Bezerra 

Coelho (PSB). 

Depois, na sexta- 

feira (24), os 

candidatos 

majoritários da 
Frente Popular 

cumprem 

programações de 

campanha no ao 

município de 

Caruaru, no 

Agreste. A agenda 

do sábado (25) está 

em aberto. No 

domingo (26), 

Arraes, Bezerra 

Coelho e o 

candidato ao 

Senado, Humberto 

Costa (PT), 

inauguram o comitê 

central da 

campanha, no 

bairro do 

Parnamirim, em 
Recife. 

Jarbas Vasconcelos retoma hoje 

a campanha na Região Agreste 

O candidato ao 

Governo do Estado 

pela coligação União 

Por Pernambuco, 

Jarbas Vasconcelos, 

retoma hoje a 

programação de 

campanha no 
interior, com visitas 

a municípios do 

Agreste. 

Acompanhado dos 
candidatos a vice e a 

senador na sua 

chapa, Mendonça 

Filho e José Jorge, 

respectivamente, 
Jarbas vai visitar as 

, ;- . ■ 

cidades de Cupira, 

Jurema, Ibirajuba e 

Garanhuns. 

A chapa majoritária 

começa a caminhada 

pela manhã, em 

Cupira e à tarde segue 

para Jurema e 

Ibirajuba. A visita a 

estes municípios foi 

articulada pela 

deputada estadual 
Tereza Duere, que 

tem o apoio dos 

prefeitos destas 

cidades. Na 

programação estão 
previstas entrevistas a 

rádios locais, 

comícios e visitas a 

uma feira livre e a um 

assentamento rural. 

Finalmente ao 
anoitecer, os 

candidatos 
majoritários da Uniáo 
Por Pernambuco 

chegam a 

Garanhuns, para 
assitir à oitava edição 

do Festival de 

Inverno, atendendo a 
um convite feito pelo 

ex-prefeito do 

município, Ivo 
Amaral. 
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O técnico Zagalo, numa emocionante entrevista na qual chorou, mais uma vez afirmou que a Seleção Brasileira 

conquistará o penta em 2002, seja no Brasil e em outro País.. 
"São existe nada fácil na vida e tampouco no futebol. Suma Copa do Mundo as conquistas são ainda mais difíceis e 

imprevisíveis ", disse visivelmente emocionado Zagab, assinalando que a Seleção superou barreiras, que os críticos 

diziam ser impossível passar. Antes de perder o título da Copa da França, disse que, depois de 48 anos (lembrava a 

Copa de 1950), a Seleção estava numa nova final de Copa do Mundo, a sexta das quatro que venceu (Suécia-58, 

Cliile-62, México- 70 e ECA - 94). 
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Sampaio segue na Commenbol 

América retoma para 

Macula e Adãozinho dei 

De virada o lamentava o acidente. 

Sampaio Corrêa 

derrotou o América 

de Natal no Estádio 

Castelão em São Luís. 
A vitória de 3 x 1 na 

última terça-feira 

deixou torcedores, 

jogadores, diligentes 
e comissão técnica 

felizes e acreditando 

que o time 

maranhense está no 

caminho ceito. Além 

de garantir a 

classificação para a 

próxima fase, o 

tricolor da Ilha 

arrancou na CBF o 

título de campeão 

Norte/Nordeste do 
Brasil. Quem 

também continua na 

Commenbol é o 

Atlético Mineiro e o 

Santos do Rei Pelé. 

Apesar do 

esquema de jogo 

montado pelo 

técnico Espinosa ter 

dado certo, foi o time 

potiguar que saiu na 

frente. Aos 20 

minutos da etapa 

inicial o lateral 

esquerdo Lelís (ex- 

bolívia), levantou a 

bola na área para o 

veterano Paulinho 
abrir o marcador. O 

gol do empate saiu 

quando a torcida da 

bolivia querida ainda 

Uma jogada pelo setor 

de meio-campo 

iniciada por Massei, 

Paulo Roberto 

aproveitou para 

encobrir o goleiro 

adversário para delírio 

da imensa torcida do 

Sampaio. 

Ainda no primeiro 

tempo, o técnico 

Espinosa resolveu fazer 

alteração na equipe. 

Sentido o cansaço do 

volante Régis, ele lanço 
o veterano Macula que 

logo na entrada 

mostrou o porque de 

sua contratação pela 

diretoria do Sampaio, 

logo após ter sido 

demitido pela diretoria 

motense. Ao lado do 

artilheiro Adãozinho, 

Macula fez uma 

brilhante apresentação, 

enchendo os olhos até 

dos torcedores 

motenses que ainda 

lamentam sua 

demissão. 

O segundo gol do 

Sampaio Corrêa 

nasceu de uma 

cobrança de penalidade 

máxima que foi 

aproveitada por Cal. No 
chute forte do atacante 

Adãozinho houve o 
rebote do goleiro 

Gabriel, mas bem 

colocado Cal aproveitou 

am um show de bola 

para ampliar o 

marcador. Mesmo 

vencendo a partida o 

treinador do Sampaio 

fez duas alterações 

importantes, sacou; 
Paulo Roberto e 

Paulinho, para a 

entrada de: Júnior e 

Reginaldo. Na opinião 
do torcedor do tricolor às 

mudanças foram 

perfeitas, o 

representante 
maranhense continuou 
melhor em campo. A 

superioridade era 

tamanha que a bolívia 

chegou ao terceiro gol. 

Aos 31 riiinutos, Macula 

fez uma boa jogada pelo 

setor esquerdo e cruzou 

rasteiro para o Júnior 

completai' de calcanhar 

e decretar a vitória 

sampaina. 

O Sampaio Corrêa 

continua entre as trés 

equipes brasileiras na 

competição 
sulamericana, Atíético/ 
MG e Santos/SP O time 

mineiro se classificou 

para as oitavas de final 

ao derrotar o Cen'o Porá, 

por 4 x 2, na cobrança de 

penalidades máximas, 

depois do 0 a 0 no tempo 

normal. O Sampaio 

Corrêa vai enfrentar o 

Quindio, da Colômbia, 

que derrotou o Chacào, 

da Venezuela, por 1 x 0. 

ajudando o tricolor despachar o time potiguar 

•* 
á 

Sampaio despacha América c continua ao lado do Santos e 
Atlético/MG na Commenbol 4 

Artilheiro do MAC 

rescindiu contrato 

O Maranhão Atlético 

Clube, perdeu o seu 

principal artilheiro 

para o restante dos 

jogos do quadrangular 

decisivo do segundo 

tumo do Campeonato 

Maranhense. Depois de 
repetir a mesma 

formação por trés jogos 

consecutivos, o técnico 

do Maranhão Atlético 

Clube não contarar 
com o atacante 

Ederlaine. Arlindo 

Azevedo já começou a 

definir o grupo para o 

jogo de hoje, contra o 

Moto Clube, pela 

primeira rodada da fase 

de volta do 

quadrangular decisivo 

do segundo turno do 

estadual. Além de não 

poder contar com 

Ederlaine, que resolveu 
pedir sua rescisão de 

contrato para se 

apresentar ao Rio 

Branco de Americana/ 
SP que vai disputar a 

Terceira Divisão do 

Campeonato 

Brasileiro, o treinador 

do bode de grego 

não poderá con 

também com o mé 

volante Dema c 

recebeu o terce 

cartão amarelo 

partida contra o Vií 

e cumprir ar suspen 

automática, 

treinador maque^ 

tem duas opções paj 

jogo de logo rm 

Mairan e Hilton sãc 

candidatos a substii 

o atacante Ederla 

que já viajou par 

interior paulista. - 
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Adalgisa Cavalcanti, a primeira 

deputada de Pernambuco 

Adalgisa Rodrigues 

Cavalcanti foi a primeira 

deputada estadual e 

constituinte de Pernambuco, 

eleita em 1946 jxdo Partido 

Comunista Ela ocujxri váiios 

cargos no PC e foi cassada na 

época em que o partido era 

clandestino. Faleceu em abril 

deste ano, em conseqüência 

de uma isquemia cerebral, 

aos 96 anos de idade. 

Ainda em março deste 
ano. Adalgisa recebeu uma 

homenagem da Assembléia 

Legislativa, jx)r ocasião do Dia 

Internacional da Mulher. Já 

doente, não pôde comparecer 

ao ato. Nascida em 28 de julho 

de 1907. na zona rural de 

Canhotinho, Agreste, filha de 

pequenos criadores e 

proprietários de terra, perdeu 
a mãejps 11 meses, sendo 

criada por tios. 

Do 'seu pai adotivo, 

recebeu as primeiras 

influências de vida. Ele era 

comerciante, ateu e gostava 

de política. Entretanto. 

Adalgisa só cursou o 

primário, mas recebeu 

depois, aulas particulares. O 

seu primeiro emprego foi 

numa casa comercial de 

rádios e fogões. 

0 contato com a cultura 

marxista ocorreu em 1934. e 
ela ingressou no Partido 

Comunista em 1945. sem 

jamais sair do partido. Por 

suas atividades, Adalgisa foi 

presa nove vezes. 

1 Ia 50 anos atrás, quando 

deputada. Adalgisa já 

denunciava a situação das 

professoras primárias do 

interior: os salários "eram 

iguais aos dos tratadores de 

cavalos". 

A deputada casou, mas 

não teve filhos. O seu velório 

foi um dos mais solitários, 

segundo o escritor José Mário 

Rodrigues. Apenas três 

sobrinhos e duas senhoras 

amigas. Fói enterrada no 

Cemitério de Santo Amaro, 

com a bandeira do PC em 

cima do caixão. 

conta hoje com nove 

A cada nova eleição, 

cresce o número de 

candidatas. Em 1996, 

nas últimas eleições 

municipais, doze 

mulheres foram eleitas 

prefeitas em 

Pernambuco, enquanto 

nove estavam 

terminando seus 

mandatos. O número de 

vereadoras a u me n tou 

de 80 para 181 no 

Estado, No Recife, 

atualmente, há duas 

vereadoras: Luciana 
Azevedo (PSDB) e 

Sônia Moraes (PSB), 

Pernambuco conta, 

ainda. com duas 

deputadas estaduais - 

Luciana Santos 

(PCdoB) e Tereza Duere 

(PFL) -, mas não tem 

representante feminina 
na Câmara Federal. 

Das prefeituras que 
foram conquistadas por 

mulheres, em 96, três são 
do Sertão (Arcoverde. 

Afogados da Ingazeira e 

Solidão), seis do Agreste 

(Bonito, Casinhas, 

Cameleira, Glória de 

Goitá, Jurema e Passira) , 
duas da Zona da Mata 

(Timbaúba e Vicência) e 
uma da Região 

Metropolitana (Olinda). 
Em sua maioria, as 

mulheres que 

conseguiram se e 1 egcr 

representam grupos 
políticos tradicionais. A 

empresária e prefeita de 

Glória de Goitá, 

Fernanda Paes (PSB) - 

mão do deputado 

estadual Djalma Paes - é 

um exemplo. A família 

Paes vive no município 

há mais de 60 anos e 

elegeu todos os 

candidatos a prefeito que 

lançou. 

Outras mulheres que 

têm presença forte na 

política de Pernambuco 
são as prefeitas de 

Bonito, Lúcia Heráclio 

(PMDB), de Arcoverde, 

Rosa Barros (PDT), e de 

Olinda, Jacilda Urquisa 

(PMDB). Em Bonito, 

Lúcia Heráclio já está no 

segundo mandato no 

comando do município 
e também já foi por 

duas vezes deputada 

estadual. Rosa Barros 

perdeu a eleição para 

prefeita em 92. mas 

depois se elegeu 

deputada estadual e 
teve que deixai o 

mandato para 

a d m i n i s l r a r 

Arcoverde. Mas de 
todas as conquistas, 

talvez a de Jacilda 

Urquisa tenha sido a 

maior. Ex-secretaria de 

Finanças de Olinda. 

Jacilda foi a prime ra 

mulher a se eleger 

prefeita de um 

município da Região 

Metropolitana. 

TSE divulga tempo dos cand 

à Presidência no guia eleitoral 

0?lPnbunal Superior 

Eleitoral (TSE) 

divulgou ontem o tempo 
o f i e i a 1 de r a d i o e 

televisão que cada um 
dos 14 candidatos que 

solicitaram registro 
terão durante o horário 

eleitoral. De cada 50 

minutos diários, o 

presidente Fernando 

Henrique Cardoso 

(coligação União. 

Trabalho e Progresso) 

terá 23 minutos e 36 

segundos diários, 

divididos em dois 
blocos. 

A propaganda 

eleitoral para 

presidente será 

transmitida às terças, 

quintas e sábados. 

Embora oficiais, os 

números não são 

definitivos porque o 

julgamento dos 

registros das 

candidaturas ainda não 
foi feito pelo TSE. A 

propaganda eleitoral 
começa no próximo dia 
18 de agosto e segue 

até T' de outubro. Além 

dos blocos diários, 

serão reservados 30 

minutos para inserções 

dos candidatos. Os 

concorrentes à 

Presidência terão seis 

minutos diários. 

Destes, a maior parte 

também caberá a FHC: 
2 minutos e 49 

segundos. 

O PT entrou ontem 
com uma representação 

junto ao tribunal 

contestando parecer da 

Advocacia Geral da 
União (AGU) sobre a 

abrangência da 

proibição de 

transferência voluntária 
de recursos para 

Estados e municípios, 

contida no artigo 73 da 
lei eleitoral. A AGU 

entendeu que, embora o 

artigo proíba a 

transferência voluntária 
de recursos da União a 

Estados e municípios, 

não está vedada "a 

prática de atos 

preparatórios, inclusive 
a formalização de 

convênios, acordos ou 

instrumentos 
congêneres". 

Os advogados da 

coligação União do Povo 

Muda Brasil (PT/PDT/ 

PSB/PC do B/PCB) 

argumentam que só os 

■lii: mM<mk 
m 

» 

atos preparatórios já 

configuram "apologia 

eleitoreira". Em liminar 

pedem que os agentes 

públicos, especialmente o 

presidente da República e 
os governadores, sejam 

proibidos de assinar 

convênio ou pactos 

semelhantes - protocolo 
de intenções, contratos, 

acordos e termos de 

compromisso - nos três 

meses anteriores à 

eleição. 

Deputado Estadual 

lOTHin 

7061! 

Juventude 

e Trabalho 

PT do B 

Deputado Estadual 

Chico 

do Rádio 

22251 

PL 

Fique Ligado 

vote chico do Rádio 
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NOVO CÓDIGO FAZ SEIS 

MESES COM BALANÇO 

POSITIVO 

Apesar da polêmica, da falta de informação e de 

esclarecimentos aos motoristas sobre vários 
pontos do Código, essa é a melhor notícia desde a 

entrada em vigor das novas leis de trânsito no País; 

ou seja: menos mortos, ferido e acidentes nas 

cidades e rodovias. O balanço de seis meses de 

vigência do Código de Trânsito Brasileiro, a 

completar-se hoje, 23, confirma a tendência de 
queda nas estatísticas verificadas a partir de 22 de 

janeiro passado. 

As autoridades comemoram o balanço, sem 

dúvida positivo. 

OS NÚMEROS 

Entre janeiro e maio, nas rodovias brasileiras, o 

número de mortos caiu 15% em relação ao mesmo 

período do ano passado. Ou seja, 489 vidas foram 

poupadas e o total de feridos caiu em 12%. 

Uma vitória para o novo código, para as autoridades 
e sobretudo para a população. 

EM IMPERATRIZ 

Em imperatriz, as estatísticas começam a girar 

a favor da população quando se fala em vigência 

do novo Código de trânsito. Motorista e pedestres 

começam a ter uma conscientização mais 

responsável sobre a responsabilidade cada um no 

complicado e bagunçado trânsito da cidade. 

Os números de mortos, feridos e de acidente 

começam a diminuir. 
Isso é bom. 

CLAUDIR PORCÍNIO 

Registro especial também hoje, para o 

aniversário do companheiro Claudir Porcínio, da 

TV CRC. 

Sócio especial do Marwel, ele recebe 

cumprimentos de todos que fazem a primeira 

escolinha de futebol de Imperatriz. 

Vale o registro. 

LAR SÃO FRANCISCO 

Estivemos fazendo uma visita ao Lar São 

Francisco de Assis na última segunda-feira, 20. 
tomando conhecimento das dificuldades que o 

conhecido Abrigo de Velhinhos vem enfrentado 
nos últimos meses, principalmente na área d-e 

assistência médica. 

Economia 
JORNAL CAPITAL 

YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chcg-a mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

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

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

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

-.mm» Superintensivo mmm. mm i ' i J 
Intensivo gàSiM 1 mes de duraçao 

2 meses de duração < 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

informes 

£speciftis 

Machado Neto 

ipiláp 

:-Ú 

Aniversário ■ Quem também aniversaria é a Dr- Eliane 
de Sousa Costa, mulher do engenheiro, vereador e sócio 
especial do Marwel, Joel Costa, lale o registro com os 

cumprimentos do colunista e da Família Marwel. 
(Foto: Moreira Silva) 

Huivior 

- Papai, o que e 

travesti? 

- Sei Id, meu filho! 

Pergunte ao tio Sheila. 

(P/ayboy/mai/98) 

ANÍVER5ARÍANTES ACII 

♦ Mapoam - Madeiras Portão da 

Amazônia Ltda (ontem) 

* Comapc e Raquel Enoi Moreira 

Nascimento, da marazui (hoje) 

Recebeqi os parabéns da ACIIedo 

FEITO A MAO RESTAURANTE 

(self-service, churrasco no quilo, 

mamiitex e aquela salxirosa feijoada 

aos sábados). Naav. Getúlio Vargas, 

esquina como rua Alagoas - Centro. 

Telefone 721-3565 

HOSPITAIS m 

URGÊNCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÂO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍcÍA: HospÍTAl REqioNAl MaTERNO" 

ínPantíI (722-1843); Ortopecíía: Clínica 

de Acidentados 

(722-3363). 

OITRE CIMIATO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil ■ Plantão 24 horas (721-0833) 

No momento, quando os velhinhos precisam de um 
serviço médico de emergência são obrigados a se 
deslocar para os hospitais de plantão e enfrentar as já 

conhecidas e estafantes filas de espera. 
0 diretor interno, Antonio Sousa leão. que será 

está na instituição desde a fundação, em 1975, 

juntamente com o saudoso Aderson Baiano, morto 
em 96, declara que o Abrigo de Velhinhos está 

precisando de médicos voluntários. 

Vou contactar alguns médicos amigos para essa 

laboriosa missão, adiantando que o telefone do 

abrigo é: 721-32581 e 977-3352. 

Voltarei ao assunto, destacando inclusive o 

trabalho de grandes médicos que já prestaram suas 

cotas de colaboração ao Abrigo de Velhinhos, 

localizado na rua Pará, 1777, bairro Nova 

Imperatriz. 

Hercudo- 

FiTirmcetca- 

PoupANÇA 
Hoje  0,94% 

Amanha o, 9' 

Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1759) 

UIír (FecIeraI) 
Julho 98  R$0,9611 

UrIÍ (EsTAdüAl) 
.liilho'98 RS 20.21 

UPC (FecIeraI) 
Julho/98 RS 13,99 

DóIar 
* Paralelo R$ 123 

* Turismo  RS 1,20 

* Comercial RS 1,16 

Cotações de 22.07.98 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&F do dia 22,07 98 

RS 11 29 

SaUrío Mínímo 

Julho/98 R$ 130,00 

SaUrío FamíIía 
Julho/98 R$ 8,25 

* Oferecimento: LIV RARIA IMPERATRIZ. Tudo 

em materiais para escritório, escolar e suprimentos para 

informática. PROMOÇÃO: bobinas para FAX: r$ 2.12, 

bobinas para calculadora (57x60). RS 0.29. Rua 

Simplicio Moreira. 1478. Centro, com o fone 722-1478 
e o fax 722-1400. 

S^J 

   BAZZOLAO MOVEIS 

UMA LOJA EM SUA CASA 

Fazendo a sua festa permanente em MÓVEIS e 

ELETRODOMÉSTICOS a preços e facilidades sem concorrência. 

BAZZOLÂO MÓVEIS 

Uma loja em sua casa 

Rua Piauí. 861 (721-1912) e 

Aquiles Lisboa - Mercadinho. 

11 Viajei para São Lurfi e 

gofitei. Recomendo aoe 

meus amigos!" 

Reservas de passagens 

721-5687 yX;. 
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Extra! Extra! Extra! Extra 

ganhou as eleições 98 

Atenção senhor es políticos, a Tucanu's Produções tem 

disponível para locações carro de som, trio-elétrico, 

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

Carro de som: 

1 - Carro de som D-10, com grupo gerador, mesa 
de 8 canais, microfone, type-dack, equalízador, 
crossolver, 3 amps, potêhcíaCdo som 2.500 watts 

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

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

amps, potência do som 3.500 watts o iim • 9 - Um ônibus Scania com bancos reclmaveís com 

A.romharnm x toalete abordoe som ambiente. 4 - combe com um som e microfone, tocado a bateria 

. IXA. FORMA DE PAGAMENTO: 
" "l0"6'®4"?0 TUCANOS, 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 TUCANOS com 36 caixas grave 

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

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

Informações para contratos: 

TV CAPITAL 721 2506 e 

977-6533 tratar CONOR FARIAS 

Deputado estadual-APA 

15.600 
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a Novas tecnologias 

Nos laboratórios dos Estados Unidos, os 

pesquisadores, que antes construíam as armas da 

guerra fria, estão trabalhando em novos dispositivos 

para ajudar a resolver crimes. "Não se pode combater 

terroristas e quadrilhas sofisticadas sem 

equipamentos de alta tecnologia", afirma o secretário 
da Energia, Federico Pena. "Temos uma mensagem 

para os criminosos: cuidado, porque vamos persegui- 

los usando tecnologias que vocês nunca viram antes." 

Alguns traficantes de drogas de Washington 

tiveram um vislumbre dos tipos de inovações de que 
ele fala. Há dois anos os moradores de Kennewick, 

Washington, queixaram-se do mau cheiro proveniente 
de uma casa. A polícia suspeitou de que se tratasse 

de metanfetaminas processadas por traficantes, mas 

os métodos usuais de investigação falharam. 

Em vista disso, a polícia recorreu a cientistas do 

laboratório Pacific Northwest, que forneceram aos 
agentes um sistema de coleta de vapor para recolher 

amostras das emanações provenientes da casa. As 
análises de laboratórios mostraram provas suficientes 

de produção de metanfetaminas para convencer um 

juiz a emitir uma ordem de busca. Em pouco tempo, 

os suspeitos declararam-se culpados. 

Grande parte da nova tecnologia tem a finalidade 
de permitir que os detetives examinem com detalhes 

a cena do crime sem precisar de muitos investigadores 

que possam comprometer as provas. "Quando há 

pessoas demais no local, as possibilidades de 

contaminação das provas aumentam 

substancialmente", ressaltou Dan Irwin, 
administrador do 

A solução encontrada foi substituir o grande 

número de agentes por computadores. A equipe de 

Irwin está testando o protótipo de um computador 

laptop instalado em um colete, equipado com vídeo 

digital e câmeras, telèmetros laser e um sistema de 

posicionamento global. Um detetive equipado com o 

computador pode enviar informações da cena do 
crime para o laboratório e receber instruções dos 

peritos. 

Os pesquisadores também estão trabalhando no 

que é designado como "laboratório em um chip", que 

daria à polícia a capacidade de processar maior 

quantidade de material - até mesmo amostras de DNA 

- na cena do crime, eliminado os riscos de 

contaminação a caminho do laboratório. 

Mesmo as tecnologias em uso atualmente poderiam 

ser aperfeiçoadas, até certo ponto. E o caso das 

videocámeras que focalizam os clientes nos postos de 
gasolina, por exemplo. Em julho de 1995, umacâmera 
de vigilância registrou um assalto a uma loja de 

conveniência de Chattanooga, no Tennessee, mas a 

imagem não estava suficientemente nítida para 
mostrar o assaltante que disparou o tiro fatal no 

balconista. "As mesmas fitas de vídeo são usadas 

muitas vezes, prejudicando a qualidade da imagem", 

esclarece Ken Tobin, um experiente pesquisador- 

cientista do Laboratório Nacional de Oak Ridge. 

Polícia Civil recebe 

oficialmente novas viaturas 

Veículos já estavam em Imperatriz a cerca de dois meses 

O governador em 

exercício do Maranhão, 
Zé Reinaldo Tavares e o 

secretário de Segurança 

Pública do Estado, 

delegado Raimundo 

Cutrim, juntamente com 

as autoridades de 

Imperatriz entregaram a 

população as viaturas que 

a cerca de um mês 

encontravam-se alojadas 
no pátio da Delegacia 

Regional de Imperatriz. A 
Secretaria de Estado da 

Justiça e Segurança 

Pública aproveitou a vinda 

do governador Zé 

Reinaldo, para lançar 

oficialmente a "Operação 

Maranhão". O ato foi 

realizado no pátio do 39 

BPM as 16h de ontem. A 

operação visa reduzir a 

criminalidade em todo o 

Estado. Foram colocados 

a disposição da 

"Operação" cerca de 50 

Toyotas e um efetivo de 

aproximadamente 450 
homens. De acordo com o 

secretário de segurança 

Raimundo Cutrim. a ação 

faz parte de um trabalho 

desenvolvido pelo 

Governo do Estado que 
visa melhorar a segurança 

em todos os municípios 

maranhenses. Dentro do 
esquema montado pela 

secretaria de segurança foi 

incluído a instalação de 

barreiras móvel em todos 
os municípios. Uma das 

regiões que mais 

preocupa o secretário é a 

da Santa Inés. No trecho 

que compreende 

Buriticupu a Bacabal 

diariamente são 

registrados assaltos a 
carro forte, ônibus e 

caminhões de carga. Com 
a entrega das novas 

viaturas, o secretário 

espera que os municípios 

localizados nos eixos das 

rodovias federais, como c 
o caso de Imperatriz, 

possam reduzir o número 

de crimes e manter a 

segurança. 
O secretário Raimundo 

Cutrim, que está em 

Imperatriz desde do início 
da semana juntamente 

com o comandante geral 

da PM no Estado coronel 

Manoel de Jesus Moreira 

Bastos, disse ainda que a 

preocupação do governo é 

reduzir a zero o numero de 

assaltos, crimes 

organizados e outros fatos 
que venham abalar o 

sossego da população 

maranhense. Segundo ele, 
a Penitenciária Agrícola 

de Pedrinhas é um 

exemplo desse trabalho. 

Ela está sendo 

modernizada em seu 

sistema de segurança e 

vai dispor do que há de 

mais sofisticado em 

vigilância eletrônica, 
como video-câmaras 

acionadas 
permanentemente por um 
circuito fechado de 

televisão controlado por 

computador. O sistema, 

afirma o secretário, 

também será implantado 

nas maiores cidades do 

interior do Estado. "Pa 

se ter uma idéia iremos 

nomear 30 novos 

delegados para a Região 

Tocantina" garantiu. 

■ Investigações 

Lavrador é acusado de ter assassinado 

menor com um tiro de espingarda 

O menor Denilson, de 

apenas 12 anos de idade, 

foi sepultado na tarde de 

ontem por familiares. 

Várias pessoas revoltadas 

com o ato brutal que 

culminou na morte do 

adolescente choraram 

bastante e exigiram que a 

Policia Civil colocasse 
atrás das grades o 

acusado. 

A reportagem tomou 

conhecimento do 

assassinato por volta das 
18h da última terça-feira. 

A primeira versão 

contada por vizinhos da 

vítima era de que o menor 

teria sido morto com um 

tiro de espingarda por 

fora de forma acidental. 

Denilson, encontrava-se 

ao lado de sua residência 

por volta das 15h da 

última terça-feira, 21, 

quando recebeu a 

descarga de chumbo. 

A princípio o autor do 

disparo teria sido um 
outro adolescente de 

identidade não revelada. 

Com o decorrer das 

investigações à suspeitas 
de que Denilson teria sido 

vitimado por uma 

lavrador que mudou-se 

para aquele bairro a cerca 

de três dias. 

A esposa do acusado de 

prenome Antonia esteve 

no Plantão Central da 

Delegacia Regional de 

Segurança Pública e 

forneceu alguns dados 
para a delegada Radige 

Rodrigues Barbosa, que 

já intimou todos os 

envolvidos no caso. 

Para a imprensa ela 

disse apenas que seu 

esposo não estava em 

casa e que minutos depois 

apareceu levando consigo 
a arma do^ crime. Como 

são várias as versões, a 

delegada Radige resolveu 

não se pronunciar para 

não atrapalhar as 

investigações. 

■ 
m 

i 
m 

Delegada diz que são 
várias as versões e que 

sua equipe está no 
encalço dos acusados 

my. 

- Voce aprova a administração Ildon Marques? ■ pj-gfgj^Q j 
2 - Na sua opinião, administração do 

Sim Nao 

prefeito I don Ma •quês é honesta? 

Sim Nao 

Nome: Endereço: 

Preeencha o cupom, deposite nas urnas localizadas nos seguintes postos: 

Armazém Paraíba, Pão da Terra, TV Capital 
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Roseana Samey e Epitácio Cafeteira 

intensificam campanha na cidade 

Coligações Maranhão Muito Mais e litica e Liberdade promovem atos políticos 

Flagrante 

& 
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& 
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fi 
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Da esquerda para a direita, os presidentes Eduardo Frei (Chile), Juan 

Carlos Wasmosy (Paraguai), Nelson Man d ela (África do Sul), Carlos 

Menem (Argentina), Fernando Henrique Cardoso, Júlio Sanguinetti 

(Uruguai) e Hugo Banzer (Bolívia) 

Os candidatos 

melhores colocados nas 

pesquisa de opinião, de 

acordo com o Instituto 

ainda se reestabelece de 

três cirurgias e 

descansa em São Paulo. 

0 senador Epitácio 

Brasmarket; Roseana Cafeteira, candidato 

Sarney e Epitácio pela coligação Ética e 

Cafeteira, intensificam Liberdade,, realiza 

sua campanha em amanhã, passeata no 

Imperatriz no final e centro da cidade, 

inicio de semana. Os candidatos 

Roseana promove proporcionais que 

comícios nos bairros da sustentam Domingos 

cidade. Dutra (PT-PCB), 

Ela participa por Marcos Igreja (PV) e 

intermédio de um telão Marcos Almeida 

onde dirige a palavra aos (PSTU) visitam os 

eleitores. eleitores na periferia. 

A governadora. Mas sem a presença dos 

candidata a reeleição candidatos majoritários, 

pela coligação A cobertura completa 

Maranhão Muito Mais, na Página 3-1. 

TV Capital 

Rádio Capital 

Jornal Capital 

GRUPO 

FRANCISCO TELES DE FARIAS 

Últimas 

Tribunal eleitoral multa 

SBT com pena máxima 

0 apoio dado pela 

apresentadora Plebe 

Camargo em seu 

programa do último dia 6 

ao candidato do governo 

paulista Paulo Maluf e ao 

senador Oscar Schmidt, 

ambos do PPB. vai custar 

caro ao Sistema Brasileiro 

de Televisão (SBT). O juiz 

Fernando Maia da Cunha, 

do TRE de São Paulo. 

condenou a emissora a 

pagar R$ 96,1 mil, a multa 

máxima eleitoral para este 

tipo de propaganda 

indevida, durante 

programa de TV. 

12a Fenasoft encerra hoje 

Muitos imperatrizenses já visitaram a feira 

Hoje é o ultimo dia 
para visitar a 12'- 
Fenasoft. que começou 

segunda-feira no Palácio 
das Convenções do 

Anhembi. na zona norte 
da capital paulista. Uma 
boa alternativa para 

chegar até o local c 
combinar metrô e ônibus. 

O conforto de ir de carro 

particular pode custar 
caro. O, período no 

estacionamento no 
Anhembi custa R$ 10.00. 

La Rocque em 

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, 

ampliou o número de 

salas de aula e uma 

escola municipal de 

informática. 

Página 3 
Prefeito Nunes, Li Rocque, 

Economia 

Locação de veículos lucra 

com queda de tarifa aérea 
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Cidade 

Semus participa de 

treinamento em S.L. 

Página 4 

Política 

Ciro acusa FHC de desmontar 

--Vigilância Sanitária 
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por Frederico Luiz 

Deputados 
govemistas I 

José Reinaldo Tavares 

vai enfrentar um problema 

sério na campanha 

eleitoral. Trata-se dos 

candidatos governistas a 
Assembléia Legislativa e a 

Câmara Federal. Em 
relação ao Congresso, a 

situação é gravíssima. Na 

região tocantina, apenas 

duas candidatura da 

Coligação Maranhão Muito 

Mais obtiveram registro: 

Fernando Antunes, PSC e 

Luís Carlos Noleto, PRE Os 

demais são da oposição. 

Davi Alves Silva e Dr. Valter 

(Açailândia). PPB: 

Sebastião Madeira, PSDB, 

Ednalva Lima e Manoel da 

Conceição. PT. 

Deputados 

govemistas II 

Portanto, o governo do 

Estado não pode entrar de 

cabeça na campanha contra 
os pára-quedislas em nível 
de Câmara Federal, 

simplesmente porque não 
tem o material básico de uma 

campanha: o candidato. 

Assembléia 

Legislativa 

Em nível da Casa de 

Manuel Beckman a 

situação é um pouco 

melhor. São muitos 

candidatos com potencial 

de votos que estão apoiando 

a chapa Roseana/José 

Reinaldo. O empecilho no 

entanto, são os prefeitos de 

Imperatriz e Açailândia. 

desgastados diante da 

opinião pública. Ou seja, ou 

o Palácio resolve coordenar 
a campanha dos estaduais 

com título eleitoral da 

região, ou autoriza de forma 

sorrateira a entrada dos 

pára-quedistas. E uma 
decisão política que vai 

queimar as pestanas dos 

engenheiros políticos. Ficar 

numa posição de meio 

termo pode significar a 

perda para a oposição, de 

vagas na Assembléia. 
Nesse caso. dos deputados 

estaduais, não dá para 
acender duas velas, como 

acontece com os federais. 

José 

Reinaldo 

O governador José 

Reinaldo e Conor Farias são 

amigos de longas datas. O 

chefe do Palácio Henrique 

De La Rocque é um dos 

Intocáveis no Sistema 

Tucamfs de Comunicação. 

CURTO & GROSSO 

•l1 Currupaco, paco, papaco. Currupaco, paco, papaco. 

'1' As minhocas aram a terra e deixam o humus da fertilidade, 

'li A minhoca também não sai voando em busca de outras regiões, 

ili Os papagaios querem somente a colheita e depois alçam vôo. 

'li E viva a minhoca, a minhoquinha e o minhocão. Xò Papagaio, 

ili Os bruxos estão de volta. Aprendiz de feiticeiro que se cuide. 

li Paulào do Ferro Velho e Roseana mas vota em Ciro Gomes. 

if O crescimento de Ciro é a garantia do segundo turno. FWICTIque se cuide. 

ili Roseana e Cafeteira fazem campanha colada em Imperatriz. 

i|i Maranhão Muito Mais x Ética e Liberdade. Qual o placar da cidade? 

iji O Ipesc vem ai. O Instituto de Pesquisas Capital. 

í|i Vai ser um referencial de pesquisa eleitoral na cidade. Aguardem. 

iji Jomar participou do Encontro sobre a dívida externa promovido pela CNBP J: 

iji O Papa quer o perdão da divida no ano 2000. Os EE.FU. vira ATEE.UU. 

Info*"111® 

CAPlm 

Da redação 

Telegramas 

de pêsames 

A Redação do JC 

recebeu telegramas 

lamentando a morte de 

Chico Faria. 

Registramos o nosso 

agradecimento à Ildon 

Marques. Mídia e Cia, 

Vilson Estácio Maia. 

José Nilson e Chico 

Brasil. 

Candidaturas 

impugnadas 

Fontes de primeira 

linha garantem que o 

pedido de impugnação 

das candidatura de Otair 

Moreira e Arnaldo 

Alencar, somente foram 
feitos por "picuinhas" 

regionais. Qualquer 

partido político pode pedir 

a impugnação deste ou 

daquele candidato, 

alegando o que quiser. 

Cabe ao TRE julgar a 

procedência. Os 

adversários dos dois 

políticos quiseram tentar 

paralisar suas respectivas 

campanhas. Mas 

aconteceu exatamente o 

contrário. 

Ás na 

manga 

O médico André 

Paulino está muito 

sorrindente. Ontem ele 

dava pulos de alegrias. 

Conseguiu um ás de ouro. 

Já colocou no colete. 

Apenas aguarda a hora de 

usá-lo. 

Frederico 

errou 

Nosso colega 
Frederico Luiz errou 
quando classificou 
Eduardo Moloni de 

periquito. Moloni. embora 
residindo atualmente em 
São Luís, participou dos 

carnavais da cidade. Ele 
se afastou de Imperatriz 

quando seu genro, José 
de Ribamar Fiquene 

assumiu o governo do 
Estado. E certo que ele 

mora atualmente na Ilha 
do Amor. No entanto, 

bem que o nosso 

colunista poderia dar um 
desconto. Ele no mínimo 
é um minhoquilo. A 

mistura de minhoca com 

periquito. Como diria o 

"Than", e a mistura do 

Brasil com o Egito. 

Comitê contra 

os pára-quedistas 

Cresce na cidade a 

campanha contra os pára- 

quedistas, Para deputado 

federal, no entanto, o 

esquema de Roseana 

Sarney está sem 

candidato forte a 

deputado federal. O 

Palácio Henrique De La 

Rocque não acredita 

muito nas candidaturas 

de Luís Carlos Noleto e 

Fernando Antunes. Os 

dois somente entram no 

Congresso Nacional com o 

crescimento da campanha 

contra os para-quedistas. 

Ai-dó-nic 
Ildon ic 

O barco não afunda! O 

barco não afunda! Mas 

por vias das dúvidas, o 

Palácio Henrique De La 

Rocque administra in 

loco a campanha eleitoral 
na região tocantina. Sa 

como é, nunca se sabe. O 

Ildonic foi feito para não 

afundar. Mas no meio do 
caminho pode ter um 

iceberg. Correr risco 

numa campanha eleitoral 

pode significar o suicídio 

político. E por favor, o 

barco e seguro para 

inglês ver. Não e il-do- 

nííúc. Pronuncia-se Ai- 

dóooò-nic. 
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