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Imperatriz é Magníficos 

Show de forró e atração da Expoimp hoje à noite 

Caravanas são organizadas também no Pará e Tocantins 
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Luiz Rocha 

sai Atirando 

ryyÇ. 

A Banda Magníficos 

se apresenta hoje, às 22 

horas e 30 minutos, no 

Parque de Exposições 

Lourenço Vieira da 

Silva. 

0 show faz-parte da 

programação da 

trigésima Expoimp, a 

Exposição Agropecuária 

de Imperatriz. 

Premiada pelo forró 

eletrônico, a Banda 

Magníficos conquistou 

definivamente o 
imperatrizense. 

Os organizadores do 

evento esperam um 

público bem maior do 

que o registrado no Bic, 

na última apresentação 

da Banda na cidade. 

O governador Luiz 

Rocha decidiu abandonar 

anteontem o PSDB e saiu 

atirando farpas no partido. 

Luiz Rocha se 

considerou traído por 

4 ^s companheiros de 

sigla. 

Ele disse que Roberto 

Rocha, seu filho, somente 

não tomou a mesma 

medida, porque é 

candidato a reeleição à 

Câmara Federal. 

Brasil, a um 

passo do penta 

A Seleção Brasileira passa pela 

Holanda e fica mais perto de 

conc/uistar o seu quinto título mundial 

A Seleção Brasileira 

garantiu o passaporte para a 

decisão da Copa do Mundo 
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ao derrotar a Seleção da 

Holanda nas cobranças de 

penalidades maximas por 4 

a 2. A partida foi uma das 

mais emociantes do 

Mundial da França 98. O 

Brasil teve um primeiro 

tempo bastante disputado 

com os jogadores brasileiros 

errando algumas trocas de 

passes. D^go no início do 

segundo tempo, aos 40 

segundos, o atacante 

Ronaldinho recebeu um 

lançamento de Roberto 
Carlos e abriu o marcador. 

Para desespero dos 

torcedores do Brasil, o gol 

holandês ocorreu aos 42 

minutos do segundo tempo, 

num vacilo da zaga 

brasileira. O carrossel 

holandês forçou a 

prorrogação e ainda levou o 
jogo para as penalidades. O 

goleiro Taffarel foi 

considerado o herói do jogo 
com duas defesas 

espetaculares. O adversário 
do Brasil sai hoje. Será 

frança ou Croácia Croácia. 

Prefeito IMon Marques recebeu pedido de exoneração do secretário Alam Chaves. 

Atletas ganham campo de várzea 

A inauguração de dois 

campos de futebol de 

várzea, domingo, 5, nas 
vilas Lobão e Macêdo, 

marcou o inicio do 29 

Torneio Interbairros e a 

abertura da programação 
oficial de aniversário de 

Imperatriz. 
Na Vila Lobão, após 

concentração de 
estudantes e atletas, na rua 
Frei Dário. o prefeito Ildon 

jçaHâmiki 
gí; 

Méé—ti. 

Açailândia ganha 

pólo mo veleiro 
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Marques fez caminhada 
pelas ruas João Paulo II e 

Rui Barbosa, até chegar no 

campo do Nadir Jacob, 

onde descerrou a placa de 

inauguração. 
Em seguida, o prefeito e 

comitiva foram à Vila 

Macêdo. onde foi 

descerrada a placa de 

inauguração do campo do 
Tio Matias, depois de nova 

caminhada, agora pelas 

Economia 

c 'SN sinaliza usina siderúrgica 

para o Maranhão 
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Nove, Tiradentes, 

Dezesseis e avenida Silvino 

Santis. 

Além de assessores, 

estudantes e atletas, a 
comitiva estava formada 
pelos secretários Valdeci 

Ferreira (Esportes e do 

Lazer), Sérgio Macêdo 

(Governo), José Oliveira 

(Planejamento) e Jairo de 
Oliveira (Infraestrutura) e 

pelo presidente municipal 

do PMDB, Raimundo 

Polegada. 

Por ocasião do ato 

inaugural, o secretário dos 

Esportes e do Lazer disse 
que a cessão das áreas na 

Vila Lobão, pelo empresário 

Nadir Jacob, e na Vila 

Macêdo, pelo desportista 
Tio Matias, ocorre em 

função do reconhecimento 
do esforço do prefeito em 

levar o esporte aos bairros. 
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Sport adquire outros dois 

reforços paru o Brasileirão 

Página 7-2 
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cIdAdE 

aflita 

por Frederico Luiz 

Errata 

Certata 

Ontem as colunas da página dois sairam trocadas. A 

assinada pelo colunista, Cidade Aflita, ficou em Informes 

Capital, de responsabilidade da redação. E vice-versa, 

Com 

saudades 

Atenção editoração: bota figurinha, bota meu amor. Bota 

figurinha, bota meu amor. Mas por favor. Não coloque 

figurinha carimbada. Nem figurão. Nem retrato. Somente 
a figurinha Bota meu amor. 

Lei de 

Gerson 

Nessa campanha eleitoral, o importante é levar vantagem 
em tudo. No Apito Final da semana passada, o canhotinha 

de ouro, Gerson, disse que os semifinalistas da Copa eram 

a cara do presidente da República França, Holanda, Croácia 

e Brasil. Ou seja, FHC Brasil (usando as iniciais). 

Lei de 

Frede 

Nessa campanha eleitoral, o importante é levar a melhor 

proposta para o Brasil. Por isso, nessa coluna, afirmo que as 

três melhores seleções seriam decididas em um triangular 

com os times mais ofensivos, e com o melhor futebol: 

Croácia, Romênia e Brasil. Ciro Brasil (usando as 

abreviações). 

Lei de 

Ornar 

Nessa campanha leitoral, Fosse Ornar Ernandes a fazer 

a eleção dos escretes da Copa, para decidir o aneco, seria 

formado um pentagonal com: Lemanha, Urgentina. Litália, 

Ança e Brasil. E as iniciais seriam Lula Brasil. 

Folha do 

Arroz 

Quem vem chegando. Quem vem chegando. É a Folha 
do Arroz. O Jornal de Cidelândia, Vila Nova dos Martírios e 

São Pedro dAgua Branca. 

Josélia 

Melo 

Os erros de digitação do Jornal Capital estão caindo a 

zero. Apesar de sozinha, para a tarefa inglória de revisar 

dezesseis páginas, Josêlia Melo consegue cumprir com 

satisfação seu trabalho. 

Solta o 

azulão 

Solta o azulão, paixão. Solta o azulão. Solta o azulão, 

paixão. Solta o azulão. O céu é azul e a vida é bela Enquanto 
isso, na sala de justiça, o super-homem confidencia com o 

batman: 

- Essa campanha eleitoral está feia, o desemprego é a 

minha criptonita. 

E o batman responde imediato: 

- E o danado é que nem as crianças acreditam mais nos 

nossos superpoderes. 

E quando o homem-super retruca: 

- Eu quero é botar meu bloco na rua. Não tem para 

ninguém, qualquer coisa o Thor apela para Odin. Esse 

barbudo, e o gentleman serão aprisionados na oitava 

dimensão. 

Batman, desconfiado conclui: 

- Quando foi que tu bateste uma caixinha com o PFL 
sobie o assunto? Quando foi que ACM decidiu essa 

estratégia? Diga-me as palavras exalas de Marco Maciel. 
Diz, diz, senão eu entrego o jogo para o Maluf! 

Raimundo 

Cabeludo 

O dii^etor-sueprintendente do Sistema Nativa de Comunica^" ^ 

Raimundo Cabeludo, registrou queixa, anteontem, deum suposto 

atentado contra sua pessoa A sua camionete, de acordo com o 

denunciante, teve o pneu sacado, quase provocando um grave 

acidente na estrada de João Lisboa Começou o lúrdunço. 

Mais 

um 

Mais uma defecção 
na administração Ildon 

Marques. Trata-se de 

Alair Chaves, secretário 

da Indústria, do 

Comércio e do Serviço. 

Motivo oficial: questões 

particulares. Motivo 
oficioso: falta de apoio 
para a Pasta. 

Mais 

dois 

A Secretaria ocupada 

por Alair Chaves, sequer 

tinha uma sala para 

despachar. Desde o 

tempo em que o titular 

assumiu que 

despachava na sede da 

própria Associação 

Comercial e Industrial 
de Imperatriz. Depois de 

Agostinho Noleto, essa é 
a segunda defecção da 

administração Ildon 

Marques. As demais 
foram acomodações de 

governo. Trocando seis 
por meia dúzia. Em 

alguns casos por uma 

dúzia. 

Estabilidade 

no emprego 

Uma coisa é certa. A 

administração Ildon 
Marques parece premiar 
os detentores de cargos 

de confiança com a 

estabilidade no emprego. 
Apenas uma exoneração 

aconteceu, a do ex-titular 
da Educação, Agostinho 

Noleto. 

Prestígio 

anunciado 

Porém, Ildon prioriza 
esta ou aquela pasta. O 

secretário que não ficar 

ligado com esse 

entendimento, pode 

simplesmente morrer do 
mal do sono. 

Municipalização 

plena 

Apenas Imperatriz e 
Açailândia estão com a 
municipalização plena. É 
o que informa o Ministério 
da Saúde. Os demais 

Ínfoí'016 

CAPíTAL 

Da redação 

estão nas mais diversas 

fases. Embora certos 

prefeitos fiquem 

estufando aos quatro 

cantos, que estão com 

suas saúdes devidamente 

municipalizada. 

Rio 

Sena 

Deu na coluna do 

Macaco Simão, na Folha 

de São Paulo, escrita por 

José Simão. Os brasileiros 

estão emocionados com 

os franceses. Tem gente 

agradecendo aos azuis a 

homenagem de colocar o 

nome do piloto brasileiro, 

no principal Rio que 

banha a cidade. Ra-ra-rá. 

E mole. E mole mais 

sobe. 

Vidas 

Secas 

E continua a seca no 

semi-árido nordestino. 

Muito blá-blá-blá e pouca 

ação. Tudo como Dantes 

na Terra de Abranches. 

Jarbas 

irritado I 

O ex-prefeito do Recife 

continua irritado. As 

pesquisas divulgadas dão 

uma margem de folga de 

30 pontos percentuais 

para Jarbas Vasconcelos, 

que briga pelo Palácio 

Campo das Princesas, 

sede do governo 

pernambucano. 

Jarbas 

irritado II 

Porque será que ele 
está irritado. De acordo 

com as pesquisas 

divulgados, Jarbas está 
com 50% das intenções de 

voto. Miguel Arraes, que 

tenta o quarto mandato 

tem apenas 20%. Das duas 

uma. Ou somente as 

cartas não mentem 

jamais. Ou Jarbas está 

ficando lelé. Arraes, 

mostrando sua tradição 
de esquerda, deu a 

benção ao PT O deputado 

petista Humberto Costa é 

candidato ao senado da 
República. 

Conclusão 

qualé? 

A conclusão, esse 

menino. E que certas 

pesquisas, são para inglês 
ver. São um risco na água. 

Como diz Timóteo. A 

molecagem é grande. 

Candidatos 

doPDI 

Os candidatos do 

Partido de Imperatriz 

precisam alcançar as 

ruas. Está todo mundo 

entocado. Salvo raras 

exceções. É hora de botai 

figurinha, e também o 
bloco na rua. O povo esta 

urubuservando tudo. 
Hoje é a reunião da Airt 

na Câmara Municipal de 

Imperatriz. É bom 

comparecer. 

Frio na 
barriga 

Escrevo a coluna 

antes do jogo Brasil x 

Holanda. O pulso ainda 
pulsa. Como estará o 

Brasil em campo hoje? 

Seremos tragados pela 

laranja mecânica. O 

carossel vai nos 

derrubar? Semifinal é 

pior que final. Porque 

esse negócio de terceiro 

e quarto lugar, 

definitivamente não é 

nosso lugar. 

Dr. André Paulíno D'Albuquerque 

Ginecologista e Obstetra 

CRM 327-MA 

Materclínica Ltda - Fone (098) 723-2403 

Imperatriz Maranhão 
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Alair Chaves deixa secretaria da Indústria, Comércio e Serviços 

^ Ex-auxiliar alega motivos particulares para não permanecer no cargo 

O secretário da 

Indústria e Comércio. 

Alair Chaves, pediu 

anteontem, 

desligamento do cargo 

de.secretário municipal 

da Indústria, Comercio 

e dos Serviços. 

Em carta dirigida ao 

prefeito Ildon Marques, 

o ex-auxiliar alegou 

motivos particulares 

para tomar a decisão. 

Alair Chaves foi um 

dos últimos secretários 

a ser indicado na 

administração Ildon 

Marques, depois que 

foi efetuada a reforma 

administrativa em 

janeiro de 1997, logo no 

tício do governo. 

Oficialmente, Alair 

Chaves alegou motivos 

particulares para 

deixar a pasta. 

No entanto, amigos 

próximos ao ex- 

secretario dizem que o 

empresário deixou o 

primeiro escalão 

porque se sentiu 

desprestigiado. 

Sequer existiu uma 

sala para despachos da 

própria prefeitura. 

Alair trabalhava 

numa sala cedida pela 

Associação Comercial 

e Industrial de 

Imperatriz, ACII. 

Durante o tempo que 

permaneceu a frente 

da secretaria. o 

empresário também 

não conseguiu 

emplacar seus projetos 

no Palácio Branco. 

Indicado p o r 

comerciantes e 

industriais da cidade, 

por intermédio da ACII, 

Alair Chaves ainda não 

tem substituto. 

O Palácio Branco 

também não informou 

sobre a permanência 

d o s critérios da 

indicação. Tanto a ACII 

pode continuar 

indicando, quanto 

acontecer decisão 

pessoal do prefeito 

Ildon Marques, ou até 

mesmo a extinção da 

pasta. 
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IJc/on Mnrqut-s recebeu ontem o pedido de exoneração 

^oto ELETRÔ^I/q 
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André 
APA 

/ 15600 \ 

VOTE CERTO 

Deputado 

estadual 

João 

Paiva 

O amigo do povo 

PSD 

Deputado 

Federal 

Francisco 

Coelho 

Deputado 

Federal 

Paulo 

Marinho 

PSC 

Jomar 

Fernandes 

Deputado 

Federal 

Sebastião 

Madeira 

Nossa bandeira é 

Imperatriz 

13.I12 - PT 
4512 - PSDB 

Governo 

Cafeteira 

Coligação Ética e 

Liberdade: 

PPB-PDT-PSDB-PSB- 

PMN-PSL-PTdoB-PRN 

2501 - PFL 

Deputado 

Estadual 

Raimundo 

Cabeludo 

PPB 

XXXExpoimp 
Realização; Sinrural 

Adm; Coronel Ventura 
Patrocinador: Armazém Paraíba - Sucesso em Qualquer Lugar 
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A TV CapítaI, canaI 

5, ORCjU HhOSAM ENTE 

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 

JORNAL CAPITAL é ^ publicação do 

Sistema Tu<anu's de Produfões 

Diretor Pfesidentc Diretor Comercial Diretor de Redação 

Narciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 

JORNAL CAPITAL 

Fundador Conor pires de Farias 

Representante nacional 
prese, 
Ltda. 

R. Formosa, 51 - Cj. 12 - Tels.: 214-1634 e 3159-0753 - Fax: 
255-9944 

Cep: 01049-000 - Centro - Sâo Paulo - SR 
Fifíaf: Av. 13 de Maio, 45 - 6o and. - si 603 - Tef/Fax: (021) 

263-3541 
Cep 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Assinaturas 
:í:i 

avulso 

ato ao cliente 

mm >• 

mm. 

R$ f, 

72tfl 

artigos e notas assinadas nas Cohitias, 
como os ensaios publicados, não rel|€Kt§ 

'm necessariamente a opinião do J<H-isaí, 
sendo de exclusiva responsabilidade de 

•v: 

seus autores. 

SHOW ESPERANÇA 

Brother Simion 

e Banda 

MO JUÇARA CLUBE 

Participação do 

Ministério Aliança 

Dia 

il de 

julho 

INGRESSO 

5,00 

da 

as 

9h 

Os primeiros 

500 ganham 

uma camiseta 

S 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 



Nacional 

O candidato petista à 

Presidência da Repúlblica, 

Luiz Inácio Lula da Silva, 

lança diretrizes de seu 

programa de governo 
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■ Vitrine 

Termina greve dos 

professores da 

Universidade Federal 

do Maranhão 
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Polêmica 

Homossexuais são ordenados pastores 

Pela primeira vez no 

país, dois 

homossexuais foram 

ordenados pastores. A 

cerimônia aconteceu 

recentemente num 

pequeno salão 

alugado na região 

central de São Paulo. 

O local abriga a 

Comunidade Cristã 

Gay, fundada em 

outubro passado, e 

que pretende ser a 

primeira igreja 

homossexual do 

j^xasil. 

Um grupo de 

voluntários preparou 

o cenário da 

ordenação, pintando 

as paredes de azul e o 

radapé de rosa. Cerca 

de 50 pessoas já 

participam da 

comunidade e um 

número bem maior 

compareceu na 

ordenação. Um coral 

de homossexuais 

participou da 

"erimônia. O pastor 

Nehmias Marien, da 

Igreja Presbiteriana 

de Bethestda, de 

Copacabana, no Rio, 

presidiu a ordenação. 

A cerimônia da 

igreja e a ordenação 

dos pastores 

homossexuais 
dividiram religin.sos e 

'especialistas. 

"Segundo São Paulo, 

o homossexualismo é 

uma aberração, logo, a 

ordenação de um 

pastor-é uma dupla 

aberração, porque o 
pastor tem que ser o 

.modelo, o líder", 

afirma dom Estevão 

Bittencourt, professor 

de teologia do 

seminário 

arquidiocesano do 

Mosteiro de São 

È&nto, no Rio. 

Cerimônia aconteceu 

"A ordenação está 

fundamentada na 
Bíblia", afirma Tarcísio 

Mendes de Lima, 27 

anos, um dos 

fundadores da 

comunidade, 
professor da rede 

pública e estudante de 

Letras da USP Para o 

pastor Marien, 

"pecado não é amar". 

Os dois pastores 

homossexuais 

preferem não divulgar 

seus sobrenomes. Um 

deles, Luiz Fernando 

G., 27 anos, é professor 

de teologia em um 

seminário católico em 

São Paulo. Deixou a 

escola católica pouco 

antes de sua 

ordenação como 

padre. O outro é Victor 

O., 26 anos, professor 

de teologia em um 

seminário da 

Assembléia de Deus. 

"Como eles, muitos 

dos nossos colegas são 

líderes dentro de suás 

igrejas", afirma 

Mendes de Lima. 

Vários membros da 

Comunidade Gay 

continuam ligados e 

freqüentando suas 

igrejas. Vêm, na 

maioria, de igrejas 

evangélicas como a 
Assembléia de Deus 

Batista e 

Congregação Cristã 
do Brasil. 

"Queríamos uma 

comunidade onde 

pudéssemos • viver 
nossas vidas", diz Elias 
Lilikã, 32 anos, um dos 

fundadores da igreja. 

"Queremos o direito 

de entrar no templo de 

mãos dadas com 

nossos namorados e 

de fazermos juntos 

nossas orações". 

Nenhuma igreja 

na sede da Comunidade Crislã Gay, no 

admite a ordenação de descobrimos que 

naquela noite havia ali 

mais de 50 

evangélicos. Muitos 

ainda freqüentavam 

suas igrejas". Todos 

participavam dos 

pastores 

homossexuais. 

Algumas exigem que 

os pastores sejam 

casados. A Igreja 

Católica exige do 

candidato a padteque. .^ytos sem revelar sua 

não haja dúvida sobre opção sexual. 

sua masculinidade. 

Culto em boate 

Como ocorreu com 

a Igreja de Cristo, os 

primeiros seguidores 

da Comunidade 

Cristã Gay foram 

poucos e tiveram 

dificuldades para 
encontrar um lugar de 

reunião. A 

comparação é feita 

pelos fundadores da 

comunidade, criada 

em outubro a partir de 

debates promovidos 

pelo Centro 

Acadêmico de 

Estudos 

Homossexuais 

Homoeróticos da USP 

Segundo eles, o 

grupo teve de deixar o 

prédio da USR na rua 

Maria Antonia, assim 

que cresceu o número 

de participantes. 

Passarm a celebrar os 

cultos em uma boate 

nos horários em que a 

casa estava fechada. 
A.tê que o salão da 

região central foi 

alugado. "Pelo menos 
duas imobiliárias se 

recusaram a alugar 
um espaço para a 

comunidade", diz 
Elias Lilikã. 

Tarcísio Lima diz 

que a idéia de um 

"seminário gay" 

nasceu três anos atrás 

na Blue Space, uma 

boate homossexual da 

zona sudoeste de São 

Paulo. "Fizemos uma 

pesquisa informal e 

Ao longo desse 

período, outros grupos 

religiosos 

homossexuais foram 

descobertos, conta 

Lima. seguidores da 

Comunidade Cristã 

Metropolitana, uma 

igreja que reúne 

homossexuais nos 
EUA, estariam se 

reunindo em fazendas 

no Brasil. 

"Como acontece 

nos EUA, a tendência 

no Brasil é que surjam 

igrejas onde gays e 

lésbicas possam se 

encontrar", acredita 

Lima. 

Ponto de referência 

A Igreja de São 

Geraldo Magela, na 

zona oeste de 

Campinas, é um ponto 

de referência para 

homossexuais, 

travestis e prostitutas. 

Em torno dessa 

paróquia, funciona 

uma das poucas 
pastorais católicas 

voltadas para eles. 

O coordenador é o 

padre José Antonio 

Transferetti, professor 

de teologia moral da 

PUC de Campinas e 

que trabalha com 

homossexuais e 
familiares. A filosofia 

que defende é a do 

acolhimento. 

"Jesus não 

condenou o 

homossexualismo. 
Disse que todas as 

pessoas merecem 

centro de Sào Paulo 

respeito". 

Transferetti, 42 

anos. prega a 

integração dos 

homossexuais. Ele vê 
como um passo 

positivo a ordenação 

de pastores 

homossexuais e diz 

acreditar que um dia a 

Igreja Católica fará o 

mesmo. "Exigir que 

um padre ou pastor 

seja homossexual, já 

denota preconceito". 

O padre lança no 

próximo mês um livro 

que relata seu trabalho 

na paróquia, "Pastoral 

com Homossexuais; 

Entre o Amor e o 

Medo". 

Fernando 

Altemeyer Júnior, 

vigário de 

comunicação da 
Arquidiocese de Sào 

paulo, diz que a Igreja 

não aceita o 

homossexualismo, 

mas respeita o 

homossexual. "Se 

quer viver com uma 

pessoa do mesmo 

sexo, que viva como 

irmão, recomenda a 

Igreja". 

O padre lembra que 

"há correntes da 

teologia que aceitam a 

relação de fidelidade" 
entre pesoas do 

mesmpo sexo". Mas no 

pensamento oficial do 

Vaticano, a relação 

entre as duas pessoas 

só é aceita quando há 

possibilidade de 

procriação. 

Diferentes correntes 

dentro e fora das 

igrejas se valem dos 

textos bíblicos como 

argumentos em favor 
de suas posições. 

"Há uma 

condenação explícita 

da homossexualidade 

na Bíblia", diz dom 

Estevão Bettencourt, 

professor de teologia. 

Um dos textos mais 

citados por aqueles que 

pensam assim é a 

"Epístola de Sào Paulo 

aos Romanos", na qual 

se levanta a questão do 

que é "natural" e do que 

não é. O texto diz que os 

homens, "deixando o 

uso natural da mulher, 

arderam em desejos 

uns para com os 

outros". A epístola 

também é lembrada no 

livro "O que a Bíblia 

Realmente diz sobre a 

Homossexualidade", 

de Daniel Helminiak, 

publicado 

recentemente no Brasil 

pela Edições GLS. 

Os boletins da 

Comunidade Cristã 

Gay citam uma série de 

trechos que 

reforçariam a tese de 

que cristo nunca se 

manifestou contra o 

amor entre 

homossexuais. No 

capítulo 4 do livro de 

Eclesiastes, lê-se o 

seguinte: "é melhor 

viverem dois homens 

juntos do que 

separados. Se os dois 

dormirem juntos na 

mesma cama, irão se 

aquecer melhor". 

No capítulo 1, 

livro de Samuel, está 

escrito: "teu amor me 

eras mais maravilhoso 

do que o amor das 

mulheres. Tu me eras 

deliciosamente 

querido". 

Um texto da Ação 

Cristã Homossexual 

do Brasil, criada em 

1990 pelo antropólogo 

Luiz Mott, afirma que 

Cristo nunca 

condenou os 

homossexuais. 

© 
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Francisco do Vale 

Crescendo 

desordenadamente 

A cidade de 

Açailândia continua 

crescendo 

desordenadamente. 
A falta de estrutura 

vem sendo encarada 

com muita tristeza 

pelos moradores da 

cidade do ferro. O 

prefeito Deusdete 

Sampaio continua 

na* lista dos piores 

prefeitos do Estado. 

Terra em 

Açailândia 

A coordenação da 

Rádio Terra FM em 

Imperatriz mudou- 
se interinamente 

para Açailândia. A 

Rádio Clube (hoje 

comandada pela 

moçada da terra do 

Frei) já ganhou 

outro visual. Ouvi 

comentários que a 
emissora da rua 
Piauí poderá 

intensificar os 

trabalhos no que diz 

respeito ao 

jornalismo. 

Abafa, abafa 

O çx-secretário de 

Educação, 

Agostinho Noleto, 

desapareceu 

misteriosamente da 
mídia. Tenho 

observado que os 
fatos acontecem em 

Imperatriz como um 

relâmpago e são 

esquecidos com a 

mesma velocidade. É 

o abafa, abafa e não 

se fala mais nisso! 

Ferreira 

Tenho uma grande 

admiração pelo 

secretrário de 

Esportes de 

Imperatriz, Valdeci 

Ferreira. E por falar 
em Ferreira, ele vem 

trabalhando firme 
no sentido de fazer 

uma grande festa 

para o esporte local 

no aniversário da 

cidade no próximo 
dia 16. 

Fechando com 

patrocinadores 

Justino Oliveira 

Filho, um dos 

cartolas mais 

polêmicos e 

respeitados do 

futebol 

maranhense, 
retornou ontem a 

capital do Estado 

para fechar com um 

patrocinador para 
o verdão. O 

Tocantins Esporte 

Clube começa a 

treinar na próxima 

semana. 

Marketeiros 

Sào poucos os 

marketeiros em 

Imperatriz. Luís 

Brasília e Frederico 

Luiz são os mais 

procurados pelos 
homens que 

reconhecera o valor 
da mídia. O 

primeiro já está com 
sua situação 

definida. Já o 

segundo continua 

fazendo o que 

sempre fez, 

desenhando seus 

candidatos. Bota a 

figurinha, bota meu 

amor... 

Ondas Curtas 

Solta o azulão, solta o azulão.... 

Solta o azulão...paixão! 

Solta o azulão. 

E das morenas que eu gosto mais. 

E não é... 

; Imperatriz somos Brasil. 

a 
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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 - Sesào 

daTarde 
17:15 - Malhação 
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 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- 

val 
11:00 Manchete Espor- 

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

Canal 21 TV Tocantins 

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

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

tro 
13:00 Cadeia com Ca- 

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

18:15 Rede Cidade 
(local) 
19:00 Jornal 
da Band 
19:30ReaIidade 
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 Perigosa 

17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai 

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

me 
20:05 Jornal da Man- 

chete 
21:30 Mandacaru 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Mon- 

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

Leia e assine o Jornal Capital - O Seu Líder Diário 

Som e Luz 

APOIO, Sistema Tucanu s de Comunicação w 
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Linda Veloso 

Estrada do Arroz 

A tão esperada Estrada do Arroz, que fica às margens da Belém- 

Brasüia na BR-010, está em fase de conclusão. Enquanto isso, as 

cidades de São Pedro da Água Branca, Vila Nova dos Martírios e 

Cidelândia vibram com muita alegria pelos benefícios que a estrada 

levou a essas comunidades. 

Expoimp 98 

A XXX Expoimp em clima de muita animação, recebe todos os dias 

inúmeras pessoas, mas com certeza amanhã será casa cheia, 

principalmente pelo grandiosíssimo show de Leonardo e banda. Não 

perca logo mais no Parque Lourenço Vieira da Silva. 

Parabéns cidade 

No, próximo dia 16 do mês em curso, Imperatriz estará completando 
146 anos de emancipação política. A prefeitura já está elaborando uma 

^rande programação para a comemoração. O início vai ser com um 

culto em ação de graça e todo o dia será marcado por várias surpresas. 

Participe também das comemorações de aniversário do nosso 

município. 

A bonita Beatriz (Herbinorte) fez pose para nossa coluna 

y 
m 

m 
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Terminado o prazo para as convençõespartidárias e existem vários 
candidatos à presidência da República. E muita voracidade! 

^ ^ • 

Tudo bem, os palanques estão montados. Agora os marketeiros são 
os donos da bola. Vai ser preciso muita criatividade para tirar o eleito- 
rado da apatia em plena Copa do Mundo. 

^ ^ ^ 

Pela primeira vez numa Copa do Mundo as seleções vivem o pesa- 
delo da chamada "morte súbita", o Gol de Ouro, como prefere o 
International Board, órgão superior que fixa as regras do futebol. 

^ ❖ 

A Copa do Mundo da França ainda vai ter outra novidade, para dar 
o que falar. Trata-se do desfile de moda de Ives Saint Laurent, que 
acontecerá uma hora antes da finalíssima, que vai apontar o campeão 
do mundo no próximo domingo. 

❖ ❖ ❖ 

No 33° Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, deu Capri- 
choso, que venceu por pequena diferença em relação ao Garantido. 

❖ ❖ ❖ 

Dizem que a dupla mais explosiva da praça hoje é Viagra e Microvlar, 
aquele famoso anticoncepcional de farinha. Para quem tomou este 
último, apenas uma certeza: o filho vai ser um pão. 

Policial civil Edilson; colhido pelos 

flashes da colunista em momento de 

total descontração 

: Ai 

L , • i 
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Marivalda Veras, entregando diploma da Casa da 

Amizade ao amigo Alair Chaves 

Real Veículos Ltda. 
Automóveis s.a. 

i 

J 

MOVIDOS PELA PAIXAO 
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Lula apresenta plano de governo 

O candidato 

petista à Presidência 

da República, Luiz 

Inácio Lula da Silva, 

lançou na última 

segunda-feira as 

diretrizes de seu 

programa de governo 

num ato público em 

Brasília, mas 

adiantou que as 

propostas para a área 

econômica só vão ser 

divulgadas quando 

começar o horário 

eleitoral gratuito, no 

dia 18 de agosto. "É 

claro que você não 

pode fazer um 

programa de governo 

sem falar das 

P r o p o s t ITT 

econômicas, mas só 

vamos fazer isso 

quando começar o 

horário gratuito na 
TV", disse Lula, 

enquanto cumpria 

ontem uma agitada 

agenda de candidato 
em Brasília. 

Lula não anunciou 

suas metas em 

relação a dois pontos 

fundamentais da 

política econômica: 

juros e câmbio. Os 

economistas que 

participam da 

elaboração do 

programa de governo 
do candidato têm 

dito que o momento 

para divulgar 

medidas para mexer 
na política cambial e 

para baixar os juros 

não é agora. Isso 

porque, segundo eles, 

decisões como essas 
só podem ser 

tomadas com o total 

conhecimento da 

conjuntura 

econômica do País e 
da situação mundial 

a partir de janeiro de 

99. 

Em seu primeiro 

dia de campanha, 

Lula voltou a criticar 

o presidente 

Fernando Henrique, 

acusando-o de usar o 

dinheiro público para 
fazer campanha. "A 

verdade nua e crua é 

que o Fernando 

Henrique utilizou a 

maneira mais 

vergonhosa de fazer 

campanha na 

semana passada, 

gastando milhões e 

milhões tentando 

promover o real, 

justificar o 

injustificável", 
atacou. Lula 

aproveitou o clima de 

campanha para bater 

forte na política 

econômica do 

Governo, dizendo que 

Financiamento do Poupanção 

e PAI é iniciado este mês 

A Caixa Econômica 

Federal começou a 

expedir as 24 mil 

cartas de crédito aos 

poupadores da 

Poupança de Crédito 

Imobiliário (PCI), 

conhecida como 

Poupanção. O 

financiamento é para 
a aquisição, 

construção, reforma 

ou ampliação do 

imóvel e destinado aos 

clientes que 

completarem 12 

depósitos entre os 

meses de junho e 

dezembro de 1998. 

independentemente 

da realização de 

sorteio. Este mês estão 

sendo convocados 7,9 
mil poupadores da 

PCI. 

Os 7,2 mil clientes da 

Poupança Azul 

Imobiliária (PAI), que 

concluíram os 12 meses 
de depósito ou que 

migraram para a PCI, 

também estão 

recebendo desde o dia 
Io de janeiro a sua carta 

de crédito. Se fossem 

participar de sorteio, os 

clientes só receberiam 

o financiamento entre 

o 13° e 24° mês, após a 

integralização do 12° 

depósito. Com a nova 

medida, eles 

ganharam uma 

antecipação de até 12 

meses no prazo e 

poderão realizar 

mais cedo o sonho de 

adquirir a casa 

própria. 

Poderão receber as 

cartas de crédito sem 

realização de sorteio 

os clientes do 

Poupanção e do PAI 
que possuírem 

contas que 

completarem 12 
meses de depósito 

até 31 de dezembro 

próximo. 

Criada delegacia contra 

falsificação de remédios 

O ministro da 

Justiça, Renan 

Calheiros, criou a 

Delegacia Especial de 

Prevenção e Repressão 
à Falsificação e 

Adulteração de 

Substâncias 
Medicinais - a ser 

comandada por Ivan 

Rosa Marques -, 

vinculada à Polícia 

Federal, e um serviço 

gratuito Disque 

Remédio Falso, pelo 

0800.610033. Também 

será feito acordo com 

os demais países do 

Mercosul, para impedir 
o contrabando de 

remédios falsificados. 

Santander quer o 

Banespa, a BB DTVM, 
o Bemge... 

O Grupo Santander 

está interessado na 

compra do Bemge - 

terceiro alvo do grupo, 

depois do Banespa e 
da BB DTVM. 

Tucanu^ 

o Plano Real 

"expulsou do campo 
450 mil produtores 

rurais por conta da 

ineficiência da 

política de crédito". 

O rosário de 

críticas a FHC não 

parou por aí. Ao 

comparar os gastos 

estimados pelo seu 
staff para a 

campanha da 

oposição (R$ 15 

milhões) com os da 

chapa do candidato 

tucano (R$ 73 

milhões), Lula disse 

que essa disputa será 

"desigual do ponto de 

vista do poder 

econômico". 
"Obviamente que o 
FHC terá a 

preferência dos 

empresários, terá 
apoio dos mesmos 

bancos que ele 

ajudou a financiar 
com o Proer, terá o 

apoio dos grandes 

grupos econômicos"!" 

Lula chegou a 

Brasília segunda por 

volta das 9h30. Foi 

recebido no 

aeroporto por mil 

militantes do PT, que 
o acompanharam 

em carreata até a 

cidade-satélite de 

Ceilândia. Lá, o 

candidato petista e 

seu vice, Leonel 

Brizola, visitaram 

com o governador do 

Distrito Federal, 

Cristóvam Buarque, 

uma unidade do 

programa "Saúde em 

casa", um projeto 

que consta da 

plataforma de 

governo de Lula. Em 

Brasília, o programa 

abrange 1,2 milhão 

de famílias e custa aos 

cofres públicos R$ 52 

milhões por ano. A idéia 
de Lula é implementá- 

lo em todo o País 

atendendo cem milhões 

de pessoas. 

"Colocar em prática 
um programa como 

esse significa que fica 

mais barato evitar que 

as pessoas fiquem 

doentes do que curá-las 

depois. Não seria 

preciso aprovar 

nenhuma CPMF", disse 

Lula. Lula e Brizola 

conheceram ainda uma 

agroindústria. na 

cidade-satélite de 

Taguatinga. Lula 

informou que, se for 

eleito, vai implantar 

pelo menos cem mil 

agroindústrias para 
"gerar empregos". Lula 

apresenta plano de 

governo. 

IOF sobre o crédito deve cair 

O ministro da 

Fazenda, Pedro 

Malan, afirmou 

segunda-feira última 
que a equipe 

econômica está 

estudando a redução 
da alíquota do 

Imposto sobre 

Operações 
Financeiras (IOF) 

cobrado nos 

empréstimos a 

pessoas físicas. O 

percentual atual, de 
15ry. seria reduzido, 

tornando o crédito a 

pessoas -físicas mais 

barato, estimulando 

as vendas e 

aquecendo a 

economia. "Há 

estudos no governo 

nessa direção. Temos 

recebido inúmeras 

sugestões e o governo 

está estudando 

detidamente a 

questão", afirmou 
Malan. Ao mesmo 

tempo, o ministro 

descartou a 

possibilidade de 
reduzir a alíquota do 

Imposto sobre 

Produtos 

Industrializados 
(TPI), como vém 

pleiteando as 

montadoras para 

baratear custos e 

reverter o ritmo fraco 

de vendas no 

semestre. 

"Posso assegurar 
que está 

completamente fora 
de questão qualquer 

tipo de renúncia fiscal 

por parte do governo 

no momento", disse 

Malan, sinalizando 

que a alta da alíquota 

do IPI, uma das 

medidas fiscais 

anunciadas pelo 
governo após a crise 

das bolsas asiáticas, 

está longe de ser 

revista. As 

montadoras estão 

fazendo pressão para 

que se diminua a 

carga tributária que 

incide sobre os 

veículos para tentar 

rever a tabela de 

preços, uma vez que 
nem mesmo a 

redução considerável 

dos juros do 

financiamento tem 

chamado de volta o 

consumidor às 

concessionárias, 
fazendo ficarem 

lotados os pátios das 

indústrias. 

Na prática, uma 

eventual redução no 
IOF beneficiaria o 

setor 

automobilístico, já 
que as compras de 

automóveis são 
feitas, em grande 

parte, através de 

financiamentos. Para 
o governo, a medida é 

mais proveitosa, já 

que, de uma só 

tacada. estaria 

contribuindo para 
aquecer diversos 

segmentos da 

economia, 

especialmente o de 
bens duráveis, que 

tem sido castigado 

pelas vendas fracas, 

desde a indústria até 
o varejo. "Se o 

governo realmente 

diminuir a alíquota 
do- IOF, será um 

indício para o 

mercado de que a 

economia pode 
crescer", analisa 

Carlos Tadeu de 

Freitas, economista 
do Instituto 

Brasileiro de Mercado 
de Capitais (TBMÉC) 

Vídeo 
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Açailândia terá pólo moveleiro 

Prefeitura firma parceria com 

Com vista a pelos técnicos como 

fomentar a geração de propícias para a 

emprego, a Prefeitura implantação do 
de Açailândia firmou - Centro. N 

parceria com o Neste acordo de 

Sebrae-MA., Senai e parceria, a Prefeitura 

GTZ (Organização entra com a doação 

não Governamental da área para a 

da Alemanha), para a 

implantação do 

Centro de Excelência 

no ramo moveleiro, 

gerando progresso 

para o município e 

região. 

Recentemente, 
estiveram na cidade 

representantes do 
Sebrae, Senai e GTZ, 

fazendo estudos da 

área e as condições 

foram consideradas 

construção do galpão 
que funcionará como 

show-room do pólo 

moveleiro e com a 

construção de 

casulos para 

treinamento dos 

profissionais, 

enquanto o Sebrae, 

Senai e GTZ entram 

com apoio técnico. 

O apoio financeiro 

para o 

desenvolvimento do 

entidade não-governamental da Alemanha para execução do projeto 

projeto também será 

dos órgãos parceiros 

da Prefeitura, que 

será o responsável 

pela forte propulsão 

no setor moveleiro do 

município, que tem a 
matéria prima-para a 

confecção de móveis. 

Os empresários do 

ramo estão otimistas 

com a execução do 

projeto que facilitará 

também, a 

exportação. Com o 

Centro de Excelência, 

o setor dará outro 

impulso no 

desenvolvimento 
sócio-econòmico de 

Açailândia e região 
To C antina. Deusdete Sampaio quer garantir geração de empregos no município 

Exportação de frutas 

Açailândia pode se transformar em pólo 
de exportação de frutas tropicais. Ontem, 

esteve visitando o município Alain Tupin, 

consultor Mercado Comum Europeu. 

O consultor do MCE visitou a Fazenda 

Bola Sete, onde conheceu o plantio de 

manga e banana. Depois, visitou a 

Seringueira Nordeste e à tarde foi a vez de 
visitar o Distrito Industrial de Pequiá e o 

Terminal Ferroviário Grande Carajás. 
Com o entusiasmo gerado pela visita, 

pode acontecer de Açailândia vir a 
exportar parte da produção de frutas 
tropicais, a preço competitivo, o Mercado 

Nilson Santos 

n 

Assista de segunda a 

sexta o programa 

Imperatriz 24 Horas 

TV Capital 

Rede Record 

Canal 05 

Apresentação: Conor Farias 

Comum Europeu. 

Campanha milionária 

A campanha presidencial pode ser a 

campanha milionária do século. O 

orçamento dos candidatos ultrapassa a 

casa dos R$ 150 milhões. A campanha mais 

cara é a do presidente Fernando Henrique, 

orçada em R$ 73 milhões. A segunda mais 
cara e a do candidato Ciro Gomes, com um 

orçamento na faixa dos R$ 33 milhões, 

seguida das campanha de Lula e Enéas, 

orçadas em R$ 15 milhões cada. 

• 

Desemprego 

A situação de parte da população ativa 

em Açailândia está ficando difícil, com o 

fechamento de indústrias e lojas. Na semana 

passada, uma indústria madeireira fechou 

as portas, deixando dezenas de 

profissionais desempregados. Agora, vem o 

fechamento de uma loja comercial a 
acontecer ainda este mês. Apesar de 

pertencer a um grupo de lojas com grande 

potencial, a loja está prestes a fechar as 

portas. A situação está se agravando. 

Retornando 

A família Sarney está entusiasmada com 

a recuperação da governadora Roseana, na 

fase pós-operatória. Segundo afirmou 

domingo passado a própria governadora, 

seu retorno ao Maranhão acontece antes 

do tempo previsto e ela vai fazer 

normalmente a Campanha com vistas a 

reeleição. 

Desvio de verbas 

O senador Ernandes Amorim (PPB-RO) 

denunciou o "mau uso de verbas públicas" 
pelo governo de Rondônia e criticou o 

Governo Federal pelo repasse de R$ 4,06 

milhões para a área de saúde do Estado, 

dentro do programa Brasil em Ação. O 

parlamentar fez um apelo ao Governo 

Federal no sentido de que "abra os olhos 

para não premiar a ineficiência de um 

governo em favor do qual nem seus aliados 

nesta Casa nem na Câmara dos 

Deputados têm-se posicionado". 

De acordo com Amorim, a situação da 

saúde em Rondônia atingiu proporções 
tão alarmantes que o Conselho Regional 

de Medicina "teve que intervir em várias 

unidades de atendimento à população, 
por absoluta falta de higiene, falta de 

material de limpeza, álcool, esparadrapos 
e gases". O conselho recorreu à Justiça, 
ainda, para fechar o banco de sangue 
estadual e o Centro de Medicina Tropical, 
"em uma tentativa de evitar maiores 
danos à população de nosso Estado". 
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Roberto Oliveira 

nas campanhas eleitorais. 
JORNAL CAPF 

Abuso 

No comercio de Imperatriz acontece de tudo, e quem sofre com í 

sao os consumidores, que por desconhecerem seus direitos, não sab 

nnia^ar na hora certa- E não é que brasileiro não gosta de leis nã que temos leis demais para se conhecer e decorar. E quando 

consegue, ela já está fora de vigor. 

Magníficos 
Volta as aulas 

p por as aulas. Contudo, ainda vai demorar um pouquinho c 

Top /es* rr„r.orp^rttm às saiasauia: o caie"c'ário ae reposi 

rarif. A i cldade a Uberaçao do uso do top less na Praia do 
.bf™; mo^a5ue movimentou os anos 70 no Rio de Janeiro só vai chegar na cidade este ano, e os imperatrizenses ainda não estão 

preparados para recebê-la, 

A formatura 

Expoimp 

Para quemja tinha planos de se formar no final do ano o sonh 

diploma vai demorar um pouco mais. De acordo com o r 

cronograma as formaturas só irão se realizar em março de 99 se 
mais houver interrupções. 

A expoimp 98 está sendo bem visitada. Na abertura um bom número 

de pessoas compareceu a maior festa agropecuária da nossa regiáo.Na 

concorrência por publico tinha, além da Expoimp, a Gincana Mirante 
um fracasso de publico. Onde será que estavam mesmo os nossos jovens? 

Inédito 

Não deu 

H f na0 í?1 vez que a equipe Detonar, da Casa do Estudante detonou. Preparada para ser a revelação do ano. a equipe 
pouco apareceu; outra que prometia mas não apareceu foi a Força Jovem 

Adoneph. Este foi o ano da Pelicano. 

mh^Hrt7 Austr^liana concecleu a um homossexual a custódi seu nlho de 7 anos.O caso ocorreu no estado de Nova Gales do Si 

iartnh 1U qUe/ família homossexual do pai era mais estáv a inhosâ que a da mãe. "A deliberação significa que ser bom pa 

sentmae n?0 pende da opçao sexual". disse o juiz ao justific 

Falta segurança 

Onde estão as nossas autoridades que ainda não dotaram a Praia 

do Cacau de uma infraestrutura capaz de garantir o mínimo de 

segurança aos nossos banhistas? Enquanto a maioria das praias de 

^egla0 ,ja dl!POe de toda a estrutura, a dp Cacau nem energia eletnca instalada tem. Que autoridades nós temos... 

Assassinato 

Mais um assassinato é registrado em Imperatriz. Desta vez a vítima 
oi um mototaxista da cidade, que foi degolado. Uma vida ceifada por 

uma moto. Quanto custa mesmo uma vida na região Tocantina? 

Força feminina 

Temos que fazer um reconhecimento do trabalho e da competência 

de uma das mais ágeis delegadas de nossa cidade. Radige Rodrigues 

Barbosa e o que pode se chamar de força feminina, isso claro sem 
deixar de ser realmente feminina. Veja você que mulher também sabe 

ser policial. 

Finalmente 

Depois de ser adiado, o show do cantor sertanejo Leonardo será 
mesmo amanhã. Marcado para abrir a Expoimp 98, Leonardo cancelou 

o compromisso por ainda estar muito abalado com a morte do irmão 

Leandro. 

Eleições 

Começou a corrida rumo ao poder. O TRE liberou desde a última 

segunda-feira a temporada de comícios nas ruas, embora os candidatos 
ja estejam em campo há muito tempo. De acordo com um 

levantamento feito pelo TRE, este ano serão gastos 14 milhões de reais 

ACAl 

COMPROMETIDA COM A QUALIDAD 

Relação de horários saindo de Imperatriz -M 

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 se 

Diário 

Sábado 

Diárip 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 
Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sex 

Terça 

Açaí Informa: 

Passagens: 
098- 723-2885 

721-1287 

(Fargns: 

098-723.2835 

LABORATÓRIO 

romo 

IOIO 

REVELAÇÃO EM 1 HORA - FOTO 3 X 4 EM 5 MINUTO 

FOTOGRAFE 

EM NOSSO STÚDIO 
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Séculos de batalhas; 

Conflitos entre Brasil e Holanda não são de h( 

Os primeiros 

conflitos datam de 

163Q, quando os 

inimigos de ontem 

invadiram 

Pernambuco, através 

da Ilha de Itamaracá. 

O derramamento de 

sangue só acabou em 

1649, na segunda 

Batalha dos 

Guararapes, e com a 

rendição dos 

holandeses, em 1654. 

Na guerra de ontem, 

pela Copa do Mundo, 

jogadores brasileiros 

e da Holanda 

prometeram dar o 

sangue, mas na busca 

do gol e numa das 

vagas para a decisão 

do torneio.. 

Os holandeses 

desembarcaram no 
Recife por ordem do 

Reino Orange 

(Laranja, daí o motivo 

para o uniforme ser 

alaranjado), sob 

comando do 

almirante Lonk. A 

esquadra com 67 

navios trouxe sete mil 

homens dispostos a 
fundar a Nova 

Holanda, 

compreendendo o 

território desde a 
Bahia até o 

Maranhão. Depois de 

várias batalhas, a 

invasão foi 

consolidada pelo 

almirante 
Weedenburch. Olinda 

foi incendiada para 

diminuir o território 

dominado e o Recife 

de hoje se 

transformou na sede 
da nova colônia. 

•Os nativos, 

formados por 

portugueses, negros e 

índios passaram a ter 

impostos elevados, e 
a riqueza da capitania 

de Pernambuco era 

toda enviada para a 

Companhia das 

índias. Foram 

construídos os fortes 
de Cinco Pontas e 

Orange e houve forte 

influência na 

construção de casas, 

principalmente nos 
adornos das 

fachadas. 

Só a partir de 1637 

que o relacionamento 

com os holandeses se 

tornou amistoso. O 

responsável por isso 
foi o conde alemão 

Maurício de Nassau. 

Aqui ele fundou a 

cidade Maurícia e . 

aplicou uma política 

de bom 

relacionamento, fez 

negociações com os 

senhores de engenho, 

facilitou o pagamento 
de dívidas, deu 

liberdade religiosa e- 
fez grandes obras 

urbanísticas. Foi 

Nassau quem 

construiu a primeira 

ponte (onde está a 

Buarque de Macedo), 

ligando o bairro do 

Recife a Maurícia. 

Rico, foi chamado de 

volta pela Companhia 

das índias, em 1645. 
A população local 

voltou a ser castigada 

com os impostos e 

restrições. Foi 

quando iniciou o 

processo de expulsão. 

Em 20 de abril de 1648 

aconteceu a primeira 

Batalha dos 
Guararapes, com 
vitória dos luso- 

brasileiros liderados 
pelo mestre de campo 

Fernandes Vieira. 
Sete anos depois, 

uma nova investida 

foi vitoriosa. Mas só 

em 1654, 2 

depois de 

chegado, ( 

holandeses 

rende 

definitivam 

retornaram 

Europa. 

Depois di 

1974, já no c: 

bola, a I 

derrotou o I 

Copa da Alei 

no Mundi 

Estados Uni 

94, vitória b 

No final dos 

Romário as 

reinado do 

holandês, j 

pelo PSV Eir 

Em 94, Rona 

sucedeu no t 

Santa vai pagar quinzena atrasada até sexta-fe 

■ e) vice-presidente 

■j de Futebol do Santa 

■ Cruz, José Alexandre 

Mirinda Moreira, 

durante um encontro 

com o treinador 

Givanildo Oliveira, 

segunda-feira à 

tarde, no Arruda, 

com o objetivo de 

definir o elenco para 

a disputa do 

Campeonato 

Brasileiro da 

Segunda Divisão, 

prometeu que até 

sexta-feira o clube 

saldará o débito 

referente à segunda 

quinzena de maio 
com o elenco. "Eu 

entendo que a gente 

só pode planejar 

depois de liquidar os 

débitos, e é por isso 
que vamos nos reunir 

para dizer como será 

equacionado o 

débito", explicou. 

Mirinda voltou a 

analisar a situação 

do centroavante 

André Jacaré, por 

cujo passe o Bahia 

estaria oferecendo 

R$ 500 mil. Garantiu 

que o presidente 

Edelson Barbosa 

tem uma proposta 

melhor para negociá- 

lo. "Se dependesse 

de mim não venderia 

ninguém, mas a 

decisão é do 

presidente, qúe sabe 

das necessidades do 

clube", comentou 

Mirinda. 

Com relação às 

necessidades do 
elenco, ele já tem em 

mãos um relatório do 

treinador Givanildo 

Oliveira, mas deixou 

claro que só fará 

contratações dentro 
da realidade do 

clube. "Vamos 

atender as 

indicações sem 

agonia e com os pés 

no chão", avisou. 

Givanildo, por sua 
vez, garantiu que já 

tem uma posição em 

torno das carências 

do elenco mas 

preferiu não revelá- 

las. "O que posso 

adiantar é qi 

dos atletas < 

elenco do Sa 

já tiveram 

com 

treinadoreí 

deram cerL 

não será cor 

vão mudar", 

Sport adquire outros dois 

reforços para o Brasileirão 

Parece que o 

objetivo de 

colocar o Sport 

entre os oito 

melhores times 

no Brasileirão 

deste ano está 

sendo levado a 

sério. A diretoria 

do clube acertou 

com mais dois 

jogadores. Após a 

contratação dos 

atacantes Cris 

(Palmeiras), 

N i 1 d o 

(Fluminense) e 

Brinquedo 

(Picos), o Leão 

acertou com o 

lateral-esquerdo 

Guilherme (São 

Paulo ) e o 

centroavante 

Robson (CRAC/ 

GO). 

Agora, falta 

apenas a 

contratação de 

um lateral-direito 

e de um 

zagueiro. As 

alternativas são 

a aquisição de 

Dedimar (ex- 

Vitória e 

Palmeiras) e a 

volta de 

Alexandre Lopes 

(Corinthians). 

Leia e assin 

Jornal CapiU 

O seu lide 

diário 

721-4006/721-2f 

A NOTÍCIA SE 

FRESCURA 

i/»/ 

m 

Apoio: Prefeitura Municipal de Senador La Rocque 

Administração; Prefeito Alfredo Nunes 
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Sucesso em 
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Séculos de batalhas; 

Conflitos entre Brasil e Holanda não são de hoje 

Os primeiros 

conflitos datam de 

163Q, quando os 

inimigos de ontem 
invadiram 

Pernambuco, através 

da Ilha de Itamaracá. 

O derramamento de 
sangue só acabou em 

1649, na segunda 

Batalha dos 

Guararapes, e com a 

rendição dos 

holandeses, em 1654. 

Na guerra de ontem, 

pela Copa do Mundo, 

jogadores brasileiros 

e da Holanda 

prometeram dar o 

sangue, mas na busca 

do gol e numa das 

vagas para a decisão 

do torneio.. 

Os holandeses 

desembarcaram no 

Recife por ordem do 

Reino Orange 

(Laranja, daí o motivo 

para o uniforme ser 

alaranjado), sob 

comando do 

almirante Lonk. A 

esquadra com 67 

navios trouxe sete mil 

homens dispostos a 

fundar a Nova 

Holanda, 

compreendendo o 

território desde a 

Bahia até o 

Maranhão. Depois de 

várias batalhas, a 

invasão foi 

consolidada pelo 
almirante 

Weedenburch. Olinda 

foi incendiada para 

diminuir o território 

dominado e o Recife 

de hoje se 

transformou na sede 

da nova colônia. 

Os nativos, 

formados por 

portugueses, negros e 

índios passaram a ter 

impostos elevados, e 

a riqueza da capitania 

de Pernambuco era 

toda enviada para a 

Companhia das 

índias. Foram 

construídos os fortes 

de Cinco Pontas e 

Orange e houve forte 

influência na 

construção de casas, 
principalmente nos 

adornos das 

fachadas. 

Só a partir de 1637 

que o relacionamento 

com os holandeses se 

tornou amistoso. O 

responsável por isso 

foi o conde alemão 

Maurício de Nassau. 

Aqui ele fundou a 

cidade Maurícia e , 

aplicou uma política 

de bom 

relacionamento, fez 

negociações com os 

senhores de engenho, 

facilitou o pagamento 

de dívidas, deu 

liberdade religiosa e- 

fez grandes obras 

urbanísticas. Foi 

Nassau quem 

construiu a primeira 

ponte (onde está a 

Buarque de Macedo), 

ligando o bairro do 

Recife a Maurícia. 

Rico, foi chamado de 

volta pela Companhia 

das índias, em 1645. 

A população local 

voltou a ser castigada 

com os impostos e 

restrições. Foi 

quando iniciou o 

processo de expulsão. 

Em 20 de abril de 1648 

aconteceu a primeira 

Batalha dos 

Guararapes, com 

vitófia dos luso- 

brasileiros liderados 

pelo mestre de campo 

Fernandes Vieira. 

Sete anos depois, 

uma nova investida 

foi vitoriosa. Mas só 

em 1654, 24 anos 

depois de terem 

chegado, que os 

holandeses se 
renderam 

definitivamente e 

retornaram para a 

Europa. 

Depois disso, em 

1974, já no campo da 

bola, a Holanda 

derrotou o Brasil na 

Copa da Alemanha e, 

no Mundial dos 

Estados Unidos, em 

94, vitória brasileira. 

No final dos anos 80, 

Romário assumiu o 

reinado do futebol 

holandês, jogando 

pelo PSV Eindhoven. 

Em 94, Ronaldinho o 

sucedeu no trono. 

Santa vai pagar quinzena atrasada até sexta-feira 

íO vice-presidente 

de Futebol do Santa 

Cruz, José Alexandre 

Mirinda Moreira, 

durante um encontro 

com o treinador 

Givanildo Oliveira, 

segunda-feira à 

tarde, no Arruda, 

com o objetivo de 

definir o elenco para 

a disputa do 
Campeonato 

Brasileiro da 

Segunda Divisão, 

prometeu que até 

sexta-feira o clube 
saldará o débito 

referente à segunda 

quinzena de maio 

com o elenco. "Eu 

entendo que a gente 

só pode planejar 

depois de liquidar os 

débitos, e é por isso 

que vamos nos reunir 

para dizer como será 

equacionado o 

débito", explicou. 

Mirinda voltou a 

analisar a situação 

do centroavante 
André Jacaré, por 

cujo passe o Bahia 

estaria oferecendo 

R$ 500 mil. Garantiu 

que o presidente 

Edelson Barbosa 

tem uma proposta 

melhor para negociá- 

lo. "Se dependesse 

de mim não venderia 

ninguém, mas a 

decisão é do 

presidente, que,sabe 

das necessidades do 

clube", comentou 

Mirinda. 

Com relação às 

necessidades do 

elenco, ele já tem em 

mãos um relatório do 

treinador Givanildo 

Oliveira, mas deixou 

claro que só fará 

contratações dentro 

da realidade do 

clube. "Vamos 

atender as 

indicações sem 

agonia e com os pes 

no chão", avisou. 
Givanildo, por sua 

vez, garantiu que já 

tem uma posição em 

torno das carências 

do elenco mas 

preferiu não revelá- 

las. "O que posso 

adiantar é que alguns 

dos atletas do atual 

elenco do Santa Cruz 

já tiveram chances 

com vários 

treinadores e não 

deram certo; então 

não será comigo que 

vão mudar", afirmou. 

Sport adquire outros dois 

reforços para o Brasileirão 

Parece que o 

objetivo de 

colocar o Sport 

entre os oito 

melhores times 

no Brasileirão 

deste ano está 

sendo levado a 

sério. A diretoria 

do clube acertou 

com mais dois 

jogadores. Após a 

contratação dos 

ataoantes Cris 

(Palmeiras) , 

N i 1 d o 

(Fluminense) e 

Brinquedo 

(Picos), o Leão 

acertou com o 

lateral-esquerdo 

Guilherme (São 

Paulo ) e o 

centroavante 

Robson (CRAC/ 

GO). 

Agora, falta 

apenas, a 

contratação de 

um lateral-direito 

e de um 

zagueiro. As 

alternativas são 

a aquisição de 

Dedimar (ex- 

Vitória e 

Palmeiras) e a 

volta de 

Alexandre Lopes 

(Corinthians). 

Leia e assine 

Jornal Capital 

O seu lider 

diário 

721-4006/721-2506 

"'A NOTÍCIA SEM 
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Futebol nacional 

Está definida a arbitragem para final de amanhã 

Wdomiro Matias será o árbitro do segundo jogo da série extra entre Sport e Santa Cruz amanhã às 20h 
no Estádio da Ilha do Retiro, que apontará o campeão estadual de juniores da temporada 98. Os assistentes 

serão Luciano Cruz e Pedro Vanderley. 
O Sport, vencedor do primeiro jogo, domingo, no Arruda, garantirá o título com um empate, enquanto o 
Santa Cruz, que contará com a volta do atacante Elinho, precisa de duas vitórias, sendo uma no tempo 

regulamentar e a outra na prorrogação de 30 minutos. Nesta, o Sport também será beneficiado com o empate. 
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Três brasileiros entre os onze mais votados 

O Grupo de 

Estudos Técnicos 
da Copa do Mundo 

eliminou 23 nomes 

da lista da "seleção 

da Copa" elaborada 

ao fim da primeira 

fase e divulgou na 

última segunda- 

feira o dream team 

até às quartas-de- 

final, abrangendo 

38 jogadores - 

sendo 13 latino- 

americanos e 25 

europeus. Seis 

brasileiros estão 

incluídos na 

listagem. Na 

próxima sexta-feira 

sairá a lista com os 

16 "jogadores ideais" 

- os 11 titulares e 

cinco suplentes. 

Da lista dos 38 

jogadores, 11 foram 

eleitos os melhores 
na sua posição. O 

mais votado foi o 

inglês Michael Owen, 

18 anos. Na seleção 

provisória da Copa 
estão três brasileiros: 

Cafu, César Sampaio 

e Ronaldinho. 

A seleção é a 

seguinte: Chilavert 

(Paraguai), Cafu 
(Brasil), Gamarra 

(Paraguai), Frank 
de Bôer (Holanda) e 

Paolo Maldini 

(Itália); César 

Sampaio (Brasil), 

Zidane (França), 

Ortega (Argentina) 

e Ronaldinho 

(Brasil); Michael 

Owen (Inglaterra) e 

Vieri (Itália). O 

técnico escolhido foi 

o inglês Glen 

Hoddle, que obteve 
10 votos. 

Poucos destaques 

Rico em partidas 
emotivas e pobre em 
novidades táticas, o 
Mundial não chegou a 
mostrar uma 
superestrela, mesmo 
contando com uma lista 
de jogadores que antes 
do início do torneio 
"ameaçavam" brilhar no 
Armamento do futebol. 
Com exceção do 
brasileiro Ronaldo e de 
uns poucos mais 
(croatas, holandeses e 
franceses), ainda com 
possibilidades de dar 
uma guinada na história 

nas semifinais e final, o 
nível individual ficou 
devendo até as quartas. 

Confira o restante da 
lista: Goleiros: Barthez 
(França), Pagliuca 
(Itália), Edwin Van der 
Sar (Holanda). 
Zagueiros: Ayala 
(Argentina), Desailly 
(França), Simic 
(Croácia), Júnior Baiano 
(Brasil). Laterais: 
Roberto Carlos (Brasil), 
Thuram (França) e Jaml 
(Croácia). Volantes: 
Dunga e Rivaldo 
(Brasil), Michael 

Laudrup (Dinamarca), 
Henry (França), 
(Argentina), Overmars 
(Holanda), Hierro 
(Espanha), Paul Ince 
(Inglaterra), Cocu 
(Holanda) e Asanov. 
(Croácia). Atacantes: 
Luis Hernández 
(México), Ilie 
(Romênia), Batistuta 
(Argentina), Bierhoff 
(Alemanha), Salas 
(Chile), Tore Fio 
(Noruega), Brian 
Laudrup (Dinamarca), 
Suker (Croácia) e 
Bergkamp (Holanda). 

Novo técnico promete fazer do Náutico um time bom de pegada 

TT E\J7r\ í"Or"\ 1 /"v /~\ vv> 1 C\^7Cí ^ 1X i. l _ _ j ' * O novo técnico do 

Náutico, Orlando 

B i a n c h i n i , 

apresentou-se 
segunda-feira à 
tarde nos Aflitos. 

Juntamente com o 
treinador, chegaram 

nove reforços: os 

zagueiros Orlando, 

Gilber e Robinho; os 

laterais Davi e 

Adeíldo; ^ os 

atacantes Fabinho, 

Ronie e Marcos 

Alemão e o volante 

Binho. Eles vieram 

com a missão de 

levar o Náutico de 

volta à primeira 

divisão do futebol 

brasileiro. 

Aos 52 anos, 

Bianchini, ex-ponta- 

direita da 

Ferroviária e do São 

Carlense, iniciou a 

carreira de treinador 

em 1979, e de lá para 

cá, dirigiu equipes 

como Novorizontino, 

C a x i a s - R S , 

Internacional, 
Joinville e CRB, clube 

onde conquistou seu 

último título, em 95. 
Ele se auto-avalia 

como um técnico que 

não gosta de inventar, 

sendo da "linha de 

Otacílio Gonçalves e 

Abel Braga". Orlando 

Bianchini não se 

considera um 

estrategista, 

preferindo o estilo 

pegador. "Quero um 

time vibrante", 

sentencia. 

Embora tenha se 

mostrado satisfeito 
por trabalhar no 

futebol 

pernambucano, o 
novo treinador alvi- 

rubro sabe do 

trabalho que terá pela 

frente, já que um time 

inteiro foi dispensado 

e outro contratado. "É 

difícil, 'mas agora 

daremos ênfase ao 

trabalho tático e 

coletivo para dar um 

padrão de jogo à 

equipe", promete. A 

individualidade, de 
acordo com o técnico, 

será o fator primordial 

na armação do time. 

O trabalho com 

atletas jovens 

também faz parte da 

filosofia de Bianchini. 

"Gosto de trabalhar 
com jogadores novos 

e, além disso, eles são 

o futuro do Náutico, "e 

nós também visamos 

o futuro do clube", 

disse. Contudo, 

contratações de 
atletas mais 

experientes, como 

Fabinho, não estão 

descartada^. 
"Precisamos de um 

jogador tarimbado 

para impormos 

respeito quando 

jogarmos lá fora", 

pontua. 

M Fabinho 

A nova 

esperança alvi- 

rubra de gols traz 

no currículo os 

títulos de 

campeão 
brasileiro, gaúcho 
e bicampeão da 

Copa do Brasil. 

Fabinho, que 

jogou no 

Corinthians e no 

Grêmio, e 

ultimamente 
estava no São 

Carlense, quer 

crescer junto com 

a equipe. "O 

importante é todos 

jogarem com 

determinação e 
vontade de vencer", 
diz. Apesar de estar 

parado há 15 dias, o 

jogador acredita 

que dá para iniciar 

a competição com 

90% de condições 

físicas. 

Já a permanência 

de Humberto está 

difícil. Segundo o 

diretor de Futebol, 

Augusto Cardoso, 

as chances de o 

zagueiro- 

artilheiro renovar 

contrato são 

poucas. Porém, o 

outro zagueiro, 

Ricardo, e o 

capitão Fernando, 

iniciaram os 

diálogos com a 

diretoria. "Já 

estamos 

conversando, mas 

não temos pressa 

para resolver essa 

questão", 

declarou Augusto. 

LEIAE 

ASSINE 0 

JORNAL 

CAPITAL 

,y 
m m 

DIGA NÃO AOS PÁRA-QUEDISTAS 



wiaoae 
Quarta-feira, 08 de julho de 1998 □ 

■ Rotarv Clube 

governador do distrito 

u 

Foi realizada no último 

sábado (04), no salão 

nobre do Juçara Clube, a 

solenidade de posse do 

médico imperatrizense 

Deusdete Santos Souza, 

no cargo de governador 

do distrito 4490 do Rotary 

Internacional, que reúne 
os Estados do Maranhão, 

Piauí e Ceará. 

Na mesma 

oportunidade, foram 

empossados os novos 

governadores-assistentes 
dos três Estados e os novos 

presidentes dos três 

clubes de Rotary de 

Imperatriz e a presidente 
da Casa da Amizade, 

entidade que reúne as 

esposas dos rotarianos. 

O prefeito Ildon 

Marques aproveitou a 

oportunidade para 
rele brar os anos em que 

integrou o primeiro Rotary 

Clube de Imperatriz 

assistindo, desta forma, a 

entrada do médico 

Deusdete Souza, e sua 

evolução nos trabalhos e 

na administração do 

clube. "Agora testemunho 
a sua investidura nas 

elevadas funções de 

governador do distrito 
4490", di^se Ildon. " A 

cidade ganha com isso. 

Porque, como tenho dito e 

repetido incansavelmente, 
o tamanho de uma cidade 

é o tamanho de sua gente". 

O prefeito informou 

também que, na medida 
do possível, sua 

administração tem 
prestado alguma 

contribuição, seja pela 

participação direta de 

rotarianos que são 

secretários municipais ou 

assessores de alto nível, 

seja por algumas parcerias 

Instituição indispensável", diz o prefeito 

no desenvolvimento de 

ações sociocomunitárias, 

como o programa "Sábado 

Cidadão". "O Rotary Club 

mais que uma entidade 

desejada, será sempre uma 

instituição indispensável", 

complementou. 
No local, também 

estiveram presentes 

autoridades políticas como 

o senador Edson Lobão e o 

deputado federal Sebastião 

Madeira, além dos 

secretários municipais 

Edmilson Sanches 

(Desenvolvimento 

Integrado), Carlos 

Amorim (Assuntos 

Políticos), Alair Chaves 

(Indústria e Comércio) e 
José Oliveira 

(Planejamento). O bispo 
da diocese de Imperatriz 

Dom Afonso Felipe 

Gregory, também 

compareceu à solenidade. O médico Deusdete Sousa é o presidente do Rotary de Imperatriz 

Culto e missa marcam a véspera do aniversário 

Faltando menos de 15 

dias do aniversário de 

Imperatriz, a Prefeitura 

está trabalhando em ritmo 
acelerado na preparação 

dos eventos que irão 

m jar a data do dia 16 de 

julho, quando Imperatriz 
fará 146 anos. 

A grande festa de 

aniversário será marcada, 

na véspera (15), pela 

realização de um culto no 

Estádio Frei Epifânio d' 

Abadia e uma missa na 

Catedral de Fátima. O 

culto e a missa serão 

realizados às 19 h e 20 h 

respectivamente. 

Já estão confirmados os 

shows dos cantores da terra 

Chiquinho França, Lena 

Garcia, Wilson Zara e 

Erasmo Dibel, como parte 

das comemorações. Eles 

se paresentarão na véspera 

do aniversário, na avenida 

Beira-rio. 

A Comissão 

Organizadora da festa 
está preparando alvoradas 

silmultâneas para acordar 

No último dia 5 (domingo), o prefeito deu início as comemorações inaugurando 

dois campos de várzea nos bairros Vila Lobão e Vila Macedo 

parte do desfile. 

O palanque para as 

autoridades será montado 
na Praça Brasil. As escolas 

o imperatrizense no dia 16. Municipal Frei Epifânio D 

Segundo Franscico Abadia. Os jogos 

Brandão, um dos acontecerão até o dia 16. 

coordenadores do evento, O desfile começará logo  y  

quatro bandas irão tocar em após o início das atividades e entidades que farão o 
quatro pontos da cidade. A esportivas (Corrida 16 de desfile deverão se 

Banda da Polícia Militar Julho às 6h) com a concentrar pai*a a formação 
deverá acordar o participação de escolas, dos pelotões na avenida 

imperatrizense que mora no Corpo de Bombeiros, Polícia Dorgival Pinheiro de Sousa 
Centro. A Banda da Militar, 502Bis, seguimentos (entre a Ceará e Bahia). O 

Assembléia de Deus vai da comunidade, Celmar etc. 

fazer a alvorada no bairro Também foram convidados 
Nova Imperatriz e a o Rotary Club e Lojas ao palanque. 

Bandinha Municipal Maçônicas, além da 

despertará a Vila Cafeteira Academia Poliher e o Grupo 

Os moradores do Bacuri Cativos de Capoeira para Secretaria de Esportes e 

deverão ser acordados pela fazerem parte do desfile. Lazer (Sedei) já está 
Banda do Corpo de Mototaxistas e a 

Bombeiros. Segundo Cooperativa dos 

Brandão, também estão Caminhoneiros 

definindo a participação de demonstraram interesse de 

um trio-elétrico. participar da programação, 

No último dia 5 segundo Brandão. 

(domingo), o prefeito deu Há uma expectativa de 

reunir mais de 800 pessoas 

no desfile do dia 16. Todas 

inicio as comemorações 

inaugurando dois campos 
de várzea nos bairros Vila 

Lobão e Vila Macédo. Com 

Ciclístico 'Liliani-Sundown 

Bike", Taça Cidade de 

Imperatriz de Patins e 
Corrida Ciclístico. 

Como em 97, o prefeito 
Hdon Marques fará a entrega 

da "Comenda Frei Manoel 

Procópio". A entrega das 

medalhas será feita no dia 
16, no auditório Paulo Freire, 

desfile começará na rua da Secretaria de Educação, 

Bahia e finalizará em frente às 21h. Na oportunidade o 

mesmo auditório estará 
A programação esportiva sendo reinaugurado, depois 

que ficou a cargo da de passar por algumas 

reformas. 

A Lei que instituiu o 

prêmio é a de número 764/ 
95, de 30 de julho, daquele 

mesmo ano. Em 97 , sete 

pessoas foram agraciadas 

com a Comenda, cujo 

objetivo é prestigiar as 

pessoas pelos relevantes 

definida. O secretário 

Valdeci Ferreira nomeou 

equipes para cuidar de cada 

um dos eventos. Da 

programação esportiva 
consta além da Corrida 16 

de julho: Taça cidade 

Imperatriz de Bicicross, serviços pretados à cidade. 

Campeonato de Voleibol, Foram homenageados o ano 
escolas municipais já estão Torneios (dama, xadrez, passado: Pr. Enoc Vieira de 

confirmadas. Os guardas- dominó e truco), Futebol Santana (presidente da 

^ f ^ Canjas Torneio Interbairros, que Secretaria ' de 

está sendo realizado Desenvolvimento 
Torneio de Futebol "Novos 

Municípios", Passeio Cidade 
Evangélicas do Brasil); 

Maria Ivanilde Oliveira 
também no Estádio Comunitário) também far.0 cie I^ratn^KZ slZ 

da ADAI); Maria Costa 

Feitosa (educadora); 

Raimundo Gomes Batista 

(músico); Severino Silva 

(sindicalista); Sofia 
Oliveira Dias (secretária 

municipal do 

Desenvolvimento 
Comunitário e do 
Trabalho) eVilsonEstácio 
Maia (empresário). 

A Prefeitura também 

está preparando um folder 

com toda a programação 

da festa para ser 

distribuído nas principais 

vias de acesso de turistas 

(aeroporto, rodoviária e 
Porto da Balsa) e também 

para toda população. O 

folder também trará 

informações sobre 

Imperatriz com dados 

históricos e também 
sobre a localização 

geográfica, população 
etc. Também estão 

planejando a colocação 
de out-doors na entrada 

da cidade, na estrada 

de João Lisboa e 

aeroporto. 

MVVRTA & MOITA 
A Murra Imperatriz apresenta a nova sensação do país. 

TV por assinatura SKY NET e Directv | 

Imagem digital e som de CD 

 Instalação imediata e O menor preço da cidade. Av- Bernado Sayão Três Poderes - Fone: 721 - 3382 

São mais 

çle 140 canais 
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CSA sina!iza usina siderúrgica 

para o Maranhão 

Economia 

JORNAL CAPITA 

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 

instalada no Rio de Janeiro, está incluindo o 

Maranhao em seus planos, com a possibilidade de 

construção de uma nova usina no pais, para 

concorrer com a Companhia Siderúrgica de 
Tubarao (CST). A unidade custará R$ 2 bilhões e 

produzira 2,5 milhões de toneladas de aço liquido 
usado na fabricação de placas de aço para 

exportação. 

A usina da CSX deverá atrair novos investimentos 
para o Maranhão e gerar centenas de 

empregos. 

Otiformes 

<£specims 

Con correncia 

Ao contrario do que se pensa, a coisa ainda 

nao esta definida, Os técnicos da CSN analisam 

a instalaçao da usina no Maranhão, ou em 

Itaguai, no Riò de Janeiro, perto dos portos 

Ponta, da Madeira, ou da Sepetiba, 

respectivamente, segundo consta do projeto. 

Imperatriz, nada 

Enquanto outros centros vão ganhando a 

instalaçao de grandes pólos de 

desenvolvimento, infelizmente Imperatriz vai 
iicando só com promessas. 

Pelo que se sabe, a região vai ficando fora 
da rota dos investidores realmente de grande 

potencial, geradores de empregos e de divisas 
para o próprio município. 

Infelizmente, o quadro é esse. 

Machado Neto 

*r.: 

% 

. O companheiro Luís Duarte, editor do jornal O 
n'8™»*»Pr™™tndor do Programa Mirante Meio 

ia (n Mirante), amversariou ontem, gatinhando 
homenagem antecipada do Mamei no último domingo 

\f ' e ^ ^egISjr0 COm OS nossos parabéns. \a foto de oreira Silva, de setembro do ano passado, Luís Duarte 
da aquele abraço de incentivo ao craque mirim Eduardo 

Silva Santos. 

Panificador 

Comemora-se hoje,, 8, o Dia do Panificador. 
Vale o registro com os cumprimentos da 

Otornnocenter so
b a direção do dr.,Carlos 

Tadeu (721-8921). 

Normalidade 

Ontem, 7, foi a última vez em que bancos 
comercio, indústria e demais atividades, 

funcionaram em horário especial por conta de 
jogos do Brasil na Copa do Mundo, que chega do 
lim no próximo domingo na França. 

E a volta a normalidade para todos. 

Humor 

- Sabia? - a mocinha conta, 

excitada, à amiga. - A Patrícia 

está grávida! 

- Rá! E eu sei muito bem de 

quem... 

- É mesmo? Então liga depressa 

pia ela, que ela está louca pra 

saber! 

(Playhoy/maio/9H) 

YÁZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

Você chega mais rápido cm 1 ou ? 

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. 

Superintensivo 
Intensivo ÍÍL^^JÍ| 1 mês de duração 

2 meses de duração '- 5 vjf, anuàiwtxy, 

Matrículas sempre abertas 
Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721 -0287 

A D/iversaríantes ACH 

Carlos Eduardo Del Castilho 

(Mapoam) 

Anivei saria 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. 

BAZZOLÃO SAÚDA OS 

NAMORADOS E A SELEÇÃO 

HOSPITAIS BE 

URGfòVCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTCTRÍcÍA: HospiiAl REqioNAl (722- 

1843); ORTopediA: Clínica de 

Acidentados 

(722-3363). 

«riJRIiCTMENTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil - Plantão 24 horas (721-0833) 

Homenagem especial 

_ O Marwcl Esporte Clube realizou no ultimo domiiig. 

um torneio interno no 50" Bis. em homenagem a 

socio especial Luís Carlos Machado Duarte, editor d 
JOI nal O Processo, que esteve aniversariando ontem. ' 

Outros aniversariantes 

Dia 1-, Ricardo Mendonça dependente do juiz de Direito 

du-etor do Fórum. Fernando Mendonça dia 5, Edilson Santo; 
dia 6, Rosinete Cruz de Moraes, mulher do juiz de Dire d, 

3' Vara Cível, Nelson Melo. 

Hoje, 8/ 7, o Marwel parabeniza Leonardo da Vinci Silv; 

Martins, filho do advogado e socio especial Jose Magno. 
Vale o registro com os devidos parabéns da família Marwe 

a todos. 

Mercado 

ELúayyceíro- 

PoupANÇA 
í.Í0Je , -   0,89°. 
Amanhã  0 ^ 

Fonte BC/Gazeta Mercantil (723-1759), 

tlfiR ( FEdERAl) 
JuHio/óS RS 0,0611 

UrB (EsiAduAl) 
lulhoAJS R$20:3Í 

UPC (FEdERAl) 
Julho/98  R$ 13,99 

DÓIar 
Paralelo    j 

"Crismo. rs ■ A 
* Comercia!  R$ ,,, 
C otações de 06.07 98 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&F do dia 06 07 98 

RS  
. ^    -  II,jj 

SaIario Míníiho 
Julho/98   RS 130,00 

SaIárío FamíIía 
Julho/98-     R$ 8.25 

* Oferecimento: LIVRARIA lfVlPFRATR»7 
Tudo em materiais para escritório, escolar 

suprimentos para informática. PROiVIOCÃO! bobina 
para FAX r$ 2.12, bobinas para calculadora (57x60) 

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

fone 722-1478 e o fax 722-1400 

No mês em que os namorados comemoram o seu dia (12/6) e a Seleção Br^iiPir. 

MÓVEIS'mT,151! ^ Pema ^ COPa d0 Mund0 n3 F[al":a' a 5ua ÓP BAZZOUO 

BAZZOLÃO MÓVEIS Rua p'iauí> 861 (721-1912) e 

; çyjjrna loja em sua casa Aquiles Lisboa - Mercadinho. 
~ " ' 1 1 -—     í ; 

—  !L ^•==; 

" V/aíeí para 5ão Luís e 

goste/. Recornendo aoe 

tneug arnígoe!" 
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Dia 08: 

Banda 

Magníficos - 

Uma noite do 

mais ] rnro 

forró ^ 
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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. 

Sí-t-xí^ 
•■•a», <, ">\ 

DU 72: Encerramento com RoBerto 

VÍIUr - O PApudÍNho - E bANdA 

Comdisco 

de ouro e 

platina, 

mais de 250 

mil cópias 

vendidas 

.wwFt 

mm?: ■m?mm 

«?««■•■ -«> >■ ** '■■ ■, : «(«» #<«•.' -• **;*'. ■ : Ü&Wí .MX '■,!# -M& v, 

■ : 

Concurso de dança country 

Prêmios: 1° Lugar- R$ 500,00, 2o Lugar 

RS 300,00 e 3° Lugar - RS 200,00 

XXX Expoimp - A maior festa Realização: Sinrural 

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



Poli 

Latrocínio 

Polícia/Geral 

JORNAL CAPITAL 

Polícia Civil 

Mototaxista é degolado no 

Conjunto Novo Brasil 

A polícia Civil esta 

trabalhando no sentido de 

desvendar o assalto 

seguido de homicídio 
ocorrido na por .volta das 

19h da última segunda- 

feira no Conjunto Novo 

Brasil (periferia de 

Imperatriz). O mototaxista 
José Maria de Sousa 

Macedo foi surpreendido 

com golpes de faca quando 

conduzia um assaltante 

ainda não identificado 

pela polícia. O mototaxista 

residia no bairro Cafeteira 

e era filho do lavrador 

Antonio Malaquias 

Macedo e Maria 

Carmelina de Sousa. Tão 
logo ocorreu o crime os 

pais da vítima foram 

avisados em Bom Lugar 

município de João Lisboa, 

■ Alerta 

1 res homens foram perseguidos e presos após assalto no Parque Santa Lúcia 

onde foi sepultado. Antes conhecimento 

de ser degolado, segundo 

a policia, o homem sofreu 

vários golpes de faca tipo 

pexeira. 
Na manhã de ontem a 

reportagem foi informada 
que a Polícia Civil já tem o 

nome dos envolvidos no 

assalto. José Maria, era 

moto-taxista clandestino e 

trabalhava em uma moto 
titan alugada. Após a 

prática do crime o autor, os 

autores do crime 

evadiram-se do local 

levando a motocicleta. O 

delegado Renê Almeida, 

designou sua equipe para 

levantar todos os dados e 

identificar os Assaltantes. 

No fechamento desta 

edição a reportagem do 

Jornal Capital tomou 

que 
foram presos os 

elementos Flávio Costa 

de Aguiar. Alex Ferreira 
de Sousa c Clober 

Santos. O trio foi 

perseguido pela Policia 

Militar após o assalto a a 

Casa Santana no Parque 

Santa Lúcia. 

Os elementos chegaram 

no comércio em duas 

motos, e após a pratica do 

assalto evadiram-se levando 

uma certa quantia em 

dinheiro. APolicia Militarfoi 

acionada e após uma 

perseguição conseguiram 

agarra-los. O delegado René 

Almeida não descartou a 

possibilidade dos três 

assaltantes estar ligados 

com o assalto e morte do 

moto-taxista. 

Viaturas continuam expostas 

no pátio da Delegacia Regional 

Moradores se revoltam e afirmam que 

construção do Io DP é obra eleitoreira 

■ 

% 

Os arrombadores 

continuam infernizando 
a periferia de Imperatriz. 

O pedreiro José Antonio 

Rodrigues da Silva, 

maranhense, casado, 

residente na rua João 

Lisboa Vila Lobão 

comunicou que os 

larápios arrombaram a 

porta dos fundos de sua 

residência e levaram 

vários objetos. A falta de 

delegacias 

especializadas nos 
bairros mais distantes do 
centro de Imperatriz vem 

revoltando os moradores. 

Além dos bairros 

periféricos os ladrões 

vem agindo com 

freqüência no centro de 

Imperatriz. S eg u n d o 

informações da 
Secretaria de Segurança 
do Lstado, nos próximos 

será iniciada a 

construção do l9 DP da 
Souza Lima. Os 

moradores do Parque 
Santa Lúcia continuam 

revoltados com o grande 

número de assalto e 

arrombamentos que vem 

ocorrendo naquele 

bairro e principalmente 

nos finais de semana. As 

seis viaturas que vieram 

da capital do estado 

continuam expostas no 
pátio da Delegacia 

Regional. Na manhã de 

ontem a reportagem 

tentou vários contatos com 

't , * 

m 
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Uctiv Áhnoidn designou uma equipe pnrn o locni 

PLANTÃO 

POLICIAL 

Quarta-feira, 08 de julho de 1998 

Major Melo, comandante do 
3' BPM, combate violência 

em Imperatriz 

o delegado Regional mais 

não conseguimos localiza-lo. 

A informação de que as 

viaturas so serão liberadas 

com a vinda da governadora 

do Estado á Imperatriz. 

Delegado Renê Almeida 

Escrivão Pinheiro 

Comissário Edilson 

Perito Joacillo Frota 

Cabral e 
 ——- 

Eliane 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 


