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Editorial 

Grupo Empresarial de Imperatriz será 

chamado de Francisco Teles de Faria 

Por Conor Farias 

Jornalista 

Quem escreve sabe o 

quanto e difícil fazer artigos. 

Muito mais difícil ainda c 

escrever os editoriais. 
Fina tarefa quase que 

impossível e dirigir-se aos 

leitores, por intermédio de 

>ditT)rial. quando um 

acontecimento trágico nos 

assola. 

Mas a morte de meu pai. 

0 velho Chico Faria, nos deu 

ensinamentos. F também 

mais vida. 

Assim, nãoajx-nasem sua 

homenagem. Mas como 

tributo aquele que em vida 

se dedicou ao 

desenvolvimento nos mais 

diversos campos, as 

empresas que antes estavam 
sob o guarda-chuva do 

Sistema Tucanu s. agora 

passam a ficar reunidas no 

Grupo Fmpresarial 

1 ranciscoTeles d»' Faria. 

C iHllpl <■ -eiKielU t• lli )\ o 

gimjxíempiisari.ih la cidade, 
o ja conhecido Sistema 

Tucanus de Comunicação 

(Radio. Jornal eTC Capital). 

Somando-se também, a 

IVodutora de Audio e Vídeo. 

Studio \ 'M. A Tucanu s 

Produções (sonorização e 

telão). A Equipe Phoenix 

(som). Fma moderna frota 

de carros de som. incluindo 

o Trio Elétrico Tucanus A 

Locadora de VideoTucamfs. 
A Fazenda Faria. O Ipesc. 

Instituto de Pesquisas 

Sociais Capital. E finalmente 

o Balneário Iate Clbe. o Bic. 

Somando-se a esses, no 

próximo mês. mais dois 

e mpree nd i m e n t o s ch egam a 
cidade. 

Frata-se de O 

Churrasquito. uma casa 

onde se encontra os 

melhores.,ai)eri1i\'os e uma 
moi li'rito gralic;i. cujo noi i u • 

ainda não foi definido, 

embora as maquinas ja 

estejam adquiridas. 

O Grupo Empresarial 

ainda e muito pequeno em 

relação a outros da própria 

cidade. 

Porem, quem diria que 

um médio ■agricultoi de 

Goiás, que chegou em 

Im|x'ratrizcom seus sonhos, 
montaria com seus filhos 

essa imensidão. 

E mais. Construir esse 

1 «itrimlónii) com o trabalho, () 

suor do próprio rosto. Sem 

aquele famoso empurrão, ou 

aquele jeitinho típico do 

brasileiro. 

O Patriarca se foi. Fica a 
nossa mãe. a Dona Ismila. 

Sua forca será a condição 

para nos manter unidos na 

cidade. 

Por isso mesmo. Chico 

Faria foi enterrado em 

Imperatriz. A cidade que ele 

amava. 

Dessa mesma forma. 

nasci1 o GrujK) Empresarial 

1 rancisco Teles de Faria. Na 

cidade que ele amava. 

Valeu Chico Faria. Valeu 

Imperatriz. 
O nosso '"vy 

com essa cidade continua 

mais forte. 

Pena que não da para 

mudara naturalidade. Como 
em parlê, fazem os 

imigrantes que se 

naturalizara brasileiros. 

PoiTjue mais do que nunca; 
somos imperatrizenses. 

Imixmitiiz. somo nos. F sempre 
sera. As nuvens, assim como 

certos fenômenos, i «ssam. E 

o sol continua brilhando com 

RioTocantinssob testemi inlta. 
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Irmiasco Teles cie F.trin (d ir) foi enternido ontem no cemitério Campo d.i Saudades, 

Políticos prestigiam enterro de Chico Farias 

A imensa casa do \ íairiarca 
dos Faria, Chico Faria morto 

anteontem vitima de uma 

parada cardíaca causada |x)r 

um edema pulmonar, ficou 

ix^quena para recepeckmar 

ai itorii la< 1« 's. \ x^rsonalii lades 

da sociedade civil, 

empresários, intelectuais, 
luncionarios (lo Gt 'llec (Gn ij x > 

Fmpresarial Francisco Teles 

de làiria) (qx)pulares. 

C) governador em 

Fxemicio. Jose Reinaldo |X)r 

telrfone. (iivstou solidtuiedade 

a família 

Fie e a governadora 

Roseana Sarney mandanim 

uma coroa de llores pai"a o 

enterro que aconteceu as 

17h00m de ontem no 

cemiteii) Camiíla Sai idade \ 

Os senadores Fdison 

IX)bão e Fpilacio Cafeteira 
tambeir. [xir teletone. deram 

suas condolências para a 

família 

0 ex-prefeito de Caxias. 

Paulo Marinho, presidente 

regional do PSC. fez questão 

d(M)rganizar} x^ssoalmiMite os 

funeniis. 

Os deputados federais 

Sebastião Madeira 

comi )areceram ao velório e ao 

enterro de Chico Faria. O 

mesmo acontecendo com o 

senador Francisco Escomio. 

F o deputado João Paiva que 

ajudou a seguru' o caixão no 

Cemitério. 

André Paulino 
(TAlbuqi lenque.João Macedo. 

.'Vnaldo Alencar. Rui Pomo e 

()tair Moreira vereadores de 

Imperatriz. prestaram 

pêsames aos dois filhos de 

Chico Faria Conor e Narciso 

Pires de Faria e a filha única 

Maria Aparecida de Faria 

Otair Moreira adentrou a 

noite no velório. A mesma 

atitude tomada jxdo Coronel 

Guilherme Ventura, 

presidente do Sinrural; por 

Chico Brasil, empresário. 

Raimundo Cabeludo, ex- 

prefeito de João Lisboa e 

superintendente do Sistema 
Nativa de Comunicação, e o 

ai iresentador Clelio Silveira. 

Joraar Fernandes, 

presidente municipal do PFe 
a líder feminista da sigla em 

Imperatriz. Fdnalva Lima. 

estiveram naSuiierqi ladra 602 

para. juntamente com os 

demais. prestarem 

solidariedade à Ismila Farias, 
de 73 anos. a matriarca da 

Família 

Francimar Bahia, do 

PTdoB e Paulão do Ferro 

Velho, do PSN, também 

estiveram na residência dos 

Faria 

0 prefeito de João Lisboa 

Sálvio Dino, prestou 

solidariedade em nome da 

Cameleira cujo carnaval do 

Lava-Pratos ê i una tradição do 

Sistema Tucanus. 

0 advogado Wilson Filho, 

presidente da Comissão de 

Direitos 1 lumanos da Ordem 

dos Advogados de Imperatriz 

era presença constante no 

velório e também 

compareceu ao enterro. 

Registrou-se também a 

presença de Conceição 

Formiga, Miro Ferraz. 

Eduardo Moloni e Carlos 

Lima, candidatos a deputado 

estadual e Fernando Antunes, 

candidato a deputado federal. 

O prefeito üdon Marques 

enviou telegrama e duas 

coroas de flores. O vice- 

prefeito, Dus Carlos Noleto, 

foi representado por sua 

mulher. Maristela 

Governo decide reduzir o 

IPI para veículos 

Página 6-2 

População busca informações 

sobre íalsillcação de medicameiílo 

Política 
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Lula quer assentar 1 

milhão de famílias 
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E 

por Frederico Luiz 

Milagre 

da vida 

De acordo com a 

dialética, existe certa 

unidade nos contrários. A 

vida precisa da morte. 

Dessa forma, a gente se 

consola. Vai-se o homem, 

permanece sua obra. 
Embora as obras não 

estejam em completa 

oposição com o ser 

humano. Ontem, no 

Campo da Saudade, no 

cair da tarde, a saudade 

bateu em todos nós. Vai 

"Seu Chico Faria". Fica o 

exemplo. 

Luís 

BSB 

Ontem o colunista 

avistou-se com Luís 

Brasília. Um aperto de mão. 

E deu para matar a saudade 

do meu bruxo predileto. 

Periquito 

professor 
Eu já falei que tinha 

vários tipos de papagaios, 

periquitos e jandaias. 

Também tem o periquito 

professor. Aquele que quer 
dá aula de marketing aos 

candidatos da terra. Um 

candidato pára-quedista 
que agora tenta uma 

vaguinha na Câmara 

Federal, ensina que 

somente existem dois 

lugares para fixar 

cartazes: um é no quarto. 
O outro é atrás do pote! 

Pode um negócio desse? 

Pote sim! Desse jeito, a 

nova ordem do maketing 

político se resume no 

estudo do pote. Já 

imaginou, o tratado: 

acerca do caráter 

ideológico do pote! Ou a 

tese: O pote e suas 

vicissitudes. Virgem que 

riqueza. 

Papagaio 

esforçado 

Dos papagaios, até o 

momento, Eduardo 

Moloni foi o único que não 

foi com muita sede ao pote! 

No seu material de 

campanha, ele assume 

compromissos de 

concreto com a citlade. 

Incluindo os custos da 

obras, e como vai viabilizar 

a liberação do dinheiro. 

Esse a gente pode ter uma 

esperança que algum 
Real, realmente venha a 

ser investido na região 

tocantina. Mas, como na 

dúvida a gente não deve 

ultrapassar. E se fizer isso, 

além do risco de vida tem 

uma multa danada, eu 

prefiro votar nos 

candidatos da terra. 

CURTO & GROSSO 

T LCN.E.MC.FA.M.DAS. As siglas dos Federais. Tem de todo jeito. 

Com três letras: LCN e DAS. Com duas; MC e EA. E com uma E. e M. 

Para Estadual, a mesma coisa. É candidato de todo tipo. Confira: 

APAJEJM.OM.RC.FH.CB.ALPEBP.AB.D.GM.DEM.CEOP.DM & muito mais. 

E só escolher o seu. É o embrião do MA do Sul. Capital Imperatriz. 

André Paulino insiste: José Reinaldo para governador do MA do Sul. 

Passeata da oposição em Imperatriz. Na próxima segunda-feira. Com fé. 

Olha o Haroldo Saboia encostando aí gente! Vai dar trabalho. 

FHC mais parece candidato a prefeito de cidade pequena do interior. 

Olha o nome da coligação dele: União. Trabalho e Progresso. 

Tanta modernidade acadêmica para nada. Simào está certo. É FWC. 

E sabe qual a novidade? O comitê de campanha de FHW?C! faz vídeos releases. 

E manda o material para as emissoras de TV afirmando que e gratuito. 

Será que eles sabem o significado da palavra relcasc? Pode? Pode sim! 

informe 

Da redação 

Ai-dó-nic 
Ai-dó-nic 

Pronto. Está 

estabelecido o caos na 

tripulação do Ddonic. Ops! 

Ai-dó-nic, Ai-dó-nic, Ai-dó- 

nic. Bastou a notícia que 

um dos tripulantes seria 

escalado para ser Leonardo 

Di Caprio. Polegada 

protestou. Disse que está 

acostumado a andar de 
salto alto. "Eu bem que 

poderia beijar a atriz sem 

dificuldades. Marquinhos 

(desenvolvimento rural) 
disse que tem uma coisa 

que os outros não tem: 

chaumc\ Edson lima anda 

a cantar pelos corredores: 

Não me interessa se eu sou 

coroa, panela velha é que 

faz comida boa. Jairo e 

Sanches (infra e integrado) 

estão em polvorosa pela 

primeira lembrança das fãs. 

Oliveira (planejamento) 

lembra que seu bigode é 

terrível. Enquanto isso o 

comandante grita sozinho 
no convés: o barco não 

afunda! O barco não afunda. 

Arnaldo 

Santos 

O advogado Aroaldo 

Santos está empenhado na 

eleição de Neto da Telma, 

seu candidato a deputado 

estadual. Ele prova na 

prática que não tem 

vocação para o 

oportunismo político. 

Permanece firme 

empunhando a bandeira do 

PV. 

Torcida no 

domingo 

Imperatriz esta ligado no 

Domingão do Faustào. 

Domingo próximos, vamos 

ter as oitavas-de-final do 

concurso da loura do tchnn. 

A paranaense Iara Santos, 

que ja adotou a terrinha. 

concorre a uma vaga nas 

quartas. Se depender do seu 

Styllus. Ela já papou essa. 

Batista 

do Peixe 

Quem deve surpreender 

nessa eleição é Batista do 

Peixe. PPS. Ele e candidato 

a deputado estadual com 

sua base em João Lisboa. 

Francisco Holanda. PTB. 

parece que desistiu de 

tentar a Assembléia. Vai 

ficar ele e Raimundo 

Cabeludo na disputa pela 

preferência da Gameleira. 

André e 

Reinaldo 

André Paulino disse que 

na Assembléia não vai 

sossegar enquanto não sair 
o Maranhão do Sul. Ele avisa 

que já tem candidato a 

governador do novo Estado 

com Imixratriz sediando a 

capital. Trata-se de ninguém 

menos que o atual 

governador do Maranhão. 

José Reinaldo. 

Helicóptero 

esperto 

O Helicóptero já virou 

uma atração das visitas 

oficiais do chefe do 

Palácio Henrique De La 

Rocque. Dessa vez. pelo 

menos, ele vai ficar um 

pouco na cidade. Depois 

da visita ele fica a 

disposição das polícias 

militar e civil. 

Luis 

BSB 

O bruxo Luís BSB e 

Tácito Garros deram a 

tônica da visita de José 

Reinaldo a Imperatriz. 

Não poderia ser diferente. 

O governador e homem 

experimentado na política 

e sabe se fazer 

acompanhar do que há de 

melhor no marketing 

publico. 

JCi. 
il> 

m 

m 
mm 

m 
: ' 

erno 

Coligação 

Ética e Liberdade; 

PPB-PDT-PSDB- 

PSB-PMN-PSL- 

PTdoB-PRN 

ctemi 

O 

(ft 

Q. 

I 

CM 

S 

^r 

o 

o 

■o 

c 

fi) 

a 

o 

TI 

(D 

& 

O 

Madeira 



JORNAL CAPITAL 
Homenagem 

Sábado, 25 de julho de 1998 □ 3 

Empresários prestam último adeus a Chico Faria 

Homens de Negócios lamentam perda daquele que iniciou o maior sistema imperqtrizense de comunicação 

O presidente da 

Associação Comercial e 

Industrial de Imperatriz, 

Vilson Maia. esteve 

ontem à tarde no enterro 

de Chico Farias, 73, 

produtor rural. 

A casa onde morava o 

Patriarca do clã dos 

Faria também recebeu a 

visita de Hassem, que 

entre outras empresas é 

proprietário do 

Armazém Nádia. 

Rubens Jardim, da 

Gráfica Jardim, e Célio 

Lousa da Gráfica Jardim, 

também compareceram 

no Cemitério Campo da 

Saudade. 

Registrou-se também 

as presenças de Roberto 

Gelobom, empresário do 

ramo de papel. Ronaldo 

e Ailton da Transportes 

Coletivo Imperial. Nelson 

Castilho, agropecuarista, 

Zuzinha, corretor de 

imóveis, Sérgio 

Godinho, O Progresso; 

Helena 

presidente 

Associação 

Advogados 

Amo rim, 

da 

dos 

de 
Imperatriz: Devien, da 

(Compenorte); Antônio 

Torres, proprietário de 

uma concessionária de 

veículos.; Hamiltom da 

DPM e presidente do 

Sindicato dos 

atacadistas. 

Além de Divino 

Garcia, agropecuarista 

e Dr. Merico (dentista) 

Registro 

Assembléia de Deus fez 

os ritos finais do funeral 

O Pastor Jairo. da 

/ sembléia de Deus. não 

semente compareceu às 

cerimônias fúnebres 

como deu toda 

assistência religiosa. 
Chico Faria pertencia 

aos quadros da 

Assembléia de Deus. 

Sua mulher. Ismila, 

também evangélica da 

mesma Igreja, durante o 

último adeus no 

cemitério Campo da 

Saudade, pedia para que 

Deus reservasse um 

bom lugar para seu 

'■ iridò. 

Todo o velório e o 

funeral tiveram a 

organização de Clélio 

Silveira e do advogado 

Wilson Filho. 

"Fiz esse pedido a meu 

irmão Clélio e a meu 

amigo Wilson pois a 

família não tinha 

condições psicológicas 

para organizar o enterro 

e receber as pessoas", 

disse Conor Farias. 

Os médicos Dr. 
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50- Bi* Rcou solidário com a família Faria 

Haroldo Chagas (Hospital 

Santa Isabel). Dr. Carlos 

Cruz e Dr. Juan; ficaram à 

noite de plantão para ciar 

assistência a família. 

O médico cardiologista 

da família. Dr. Bener, 

também prestou total 
apoio. 

0 Major Melo, 

comandante do Terceiro 

Batalhão de Polida Militar, 

enviou dois carros da 

corporação para orientar o 

enterro, desde a casa dos 

Faria na Superquadra até 

o Campo da Saudade. 

O Major Roberio. 

comandante do Corpo de 

Bombeiros, amigo do 
jornalista Conor Farias, 

também esteve presente 

no velório. 

Gentilmente. o 

comandante do 50* 

Batalhão de Infantaria 

de Selva. Coronel 

Vicente Ângelo 

Crcmonese, mandou 

uni cartão de 

solidariedade (veja fac- 
símile acima). 
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Conor faria (d ir.) recebeu solidariedade do amigo José Reina Ido 

Imprensa de Imperatriz se 

solidariza com família Faria 

.\ejos, filhos e irmãos ainda lamentam a perda do Patriarca 
«Mi W 'íjh 
O d irei o r- 

superintendenfe do 

Sistema Mirante de 

Imperatriz, Humberto 

Castro, telefonou para o 

jornalista Conor Farias 
lhe prestando seus 

pêsames. 

Também da Mirante, 

registrou-se a presença 
na Superquadra 602. 

João Vítor, Roberto 

Guerreiro. Colo Filho e 

Luís Brasília, diretor 

geral das rádios Mirante 

AM e FM. 

O assessor de 

imprensa do governador 

José Reinai dó, o 

jornalista Tácito Garros, 

também prestou 

solidariedade a família. 

Outro que esteve 

presente no velório foi 

Timóteo, que apresenta 

o Bar da Esquina na TV 

CRC e que imortalizou a 

frase: a molecagem é 

grande. 

Lins Duarte, Editor de 

O Progresso e 

Apresentador do 

Mirante Meio Dia esteve 

velando o corpo de Chico 

Faria. 

Zeca Tocantins, 

escritor, poeta e músico 

alem de Orlando 

Meneses marcaram 

presença. 

Do Sistema Nativa, 

velaram o corpo, 

Vactônio Brandão e Leo 

Costa. 

Aldra Barbosa, 

apresentadora da TV 

Tocantins e mulher de 

Clélio Silveira, esteve 

presente. 

Do Sistema Tucanu's 

de Comunicação, 

registrou-se Edvaldo 

Cardoso, Francisco do 

Valle, Josué, Roflins 

Tobias, Napoleão de 

Almeida, Badinho, Sheik, 

Josevam Marques, 

Messias Jr, Erilene 

Gomes. 

Entre os familiares 

anotou-se, além dos Filhos 

Conor, Narciso e Maria 

Aparecida; Sebastiana 

Faria (irmã). Sirlei (neta), 

e os netos Ròmulo, ítalo, 

Tiago. Francisco Teles. 

lliiliiillp ^ 

; •" 

^ ^ >// / 

w 

^^Governo 

1 

1 Lula 

J Presidente j 

■   » 

<$!&■ 

V* 

m 

■üil 
i 

J 

Haroldo 

abóia 

p 

Lula 

Presidente 



4 □ Sábado, 25 de julho de 1998 
"V/lliiilJU vill lliiU 

Lula quer assentar 1 milhão de famílias 

O candidato da frente do presidente Fernando disposto a buscar uma reduzir impostos, como o como havia uromeririo romitAd. 0 candidato da frente 

de oposição à 

Presidência, Luiz Ignácio 
Lula da Silva (PT), disse 

ontem que, se for eleito, 

poderá criar impostos no 

Pais para assegurar os 

recursos necessários ao 

assentamento de um 
milhão, de famílias no 

período de quatro anos. 

"Iremos criar ds recursos 
de acordo com a 

necessidade", afirmou, 
em entrevista coletiva 

após divulgar as 

diretrizes básicas para a 

agricultura de seu 
programa de governo. 
Lula disse que, se 

faltarem recursos para 

atingir essa meta, vai 

"procurar dinheiro". 
O candidato disse que 

poderá seguir o exemplo 

do presidente Fernando 

Henrique, "que criou o 

Proer, com muita 

facilidade,, para salvar os 

bancos". "Nós 

poderemos criar um 
Proer para assentar um 

milhão de pessoas no 

campo", defendeu. "Da 

mesma forma que ele (o 

presidente) criou a 

CPMF (o imposto do 

cheque), para recolher 

U$S 7 bilhões que não 

foram para a saúde, nós 

poderemos criar um para 

a agricultura". 

Depois, pediu aos 

jornalistas que 

excluíssem o exemplo da 
CPMF. "Eu citei um 

exemplo", alegou. "Não 

coloquem isso ai que eu 
sou contra a CPMF". Ele 

explicou que estava 

disposto a buscar uma 

forma de encontrar 

dinheiro, "através de 

uma política tributária, 

através da cobrança de 

impostos, através do ITR 

(Imposto Territorial 
Rural), através de 

alguma coisa". 

Impostos - Há pouco 

mais de uma semana, 

quando falou aos 

prefeitos de Minas 

Gerais. Lula prometeu 

reduzir impostos, como o 

Fundo de Estabilização 

Fiscal (FEF) e a Lei 

Kandir, além de acabar 

com as isenções fiscais. 

Com a meta de 

assentar um milhão de 

pessoas em quatro anos. 

Lula tenta contestar o 

presidente Fernando 

Henrique Cardoso, que 
disse ser impossível 

alcançar essa meta em 
um único mandato. 

como havia prometido 

fazer na sua primeira 

campanha A Presidência. 
Segundo ele, o alvo 

possível é o que foi 

alcançado pelo Governo, 
de 300 mil pessoas. 

"O presidente não disse 
a verdade", rebateu o 

candidato da frente de 

esquerdas. Lula e seu 
vice. Leonel Brizola, 

divulgaram as metas da 

agricultura na instalação do 

comitê da frente em Brasília, 
que funcionará na sede do 

PDT. Foram, em seguida, 

para um ato público, em 

frente ao Congresso — o 

"Quinto Grito da Terra" — 
que atraiu duas mil pessoas. 

Na saída, o carro de Lula 

quebrou e ele teve que 

pegar um táxi para se 

deslocar até o comitê do 

governador do Distrito 
Federal, Cristóvam 

Buarque (PT). 

Sistema Tu€anufs de Produfões 

Diretor Presidente Diretor Comercial Diretor de Redação 
Narciso Pires França Coelho Raimundo Primeiro 

JORNAL CAPITAL 

Fundadon Conor pires de Farias 
02 de setembro de 1995 

Representante nacional 
Formato Interativo de Representação e Publicidade S/C 

Ltda. 
R. Formosa, 51 - Cj. 12- Te/s.. 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 - Te//Fax ■ (021) 
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Bteáà&VUlSO    :: 
Atendimento ao cliente 

Ministro das Comunicações acredita que disputa de 

teles celulares da Telebrás pode ter ágio de 100% 

..R$ 75,00 

. ... R$ 140 

.R$280,00 

RS 1,00 ; 

721-4006 I 

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

tom necessariamente a opinião do Jornal, 
| sendo de exclusiva responsabilidade de 

seus autores. 

O ministro das 

Comunicações. Luiz 
Carlos Mendonça de 

Barros, acredita que na 

disputa de cada uma 

das teles celulares do 

Sistema Telebrás o ágio 

poderá chegar em até 

100%. Para o ministro, o 

ágio do leilão do 

Sistema deve ficar entre 
15% e 17%, considerando- 

se que o preço mínimo 

determinado pelo 

Governo já inclui um 

ágio de 20% sobre o 

valor sugerido pelos 

consultores. 
O ministro garantiu 

que não está 

preocupado com a 

volatilidade do mercado 

internacional e frisou 
que a privatização do 

Sistema Telebrás esta 

ocorrendo no momento 
certo. "Sempre vai haver 

mercado volátil, então 
não existe melhor 

momento. Nós temos 

que entender que a crise 

asiática criou uma 

situação importante no 

mercado internacional, 

seja de capitais ou de 

mercadorias, eos países 
vão ter que conviver 

com isto durante multo 

tempo", disse. 

De acordo com 

Mendonça de Barros, "a 
crise de Japão, Coréia, è 

do tipo da nossa de 1982, 

que vai levar um dez anos 

para ser resolvida. Nós 

não podemos ficar aqui 

esperando que eles 

resolvam seus problemas 
para tocarmos a nossa 

vida". 

Para o ministro, a crise 

asiática levará, pelo 

menos, cineo anos para 

ser resolvida. "O Brasil, 

felizmente, jà está hoje 

descolado da crise, não 
temos bolha especulativa 

em lugar nenhum da 

economia, a nossa 

economia hoje é uma 

economia sã", assegurou. 

Segundo ele, a a 

questão da privatização 
da Telebrás deve ser 

encarada como um tema 
a ser tratado pelo Governo 

e a sociedade brasileira. 

"Tudo isso é o que eu 

chamo de papo furado", 

disse o ministro das 

Comu n icações, referindo- 

se ás argumentações 

apresentadas pelas 

oposições — crise asiática 
e proximidade com as 

eleições — contra a 

realização do leilão na 

próxima semana. 

Barros esteve ontem na 
sede da Telemig, em Belo 

Horizonte, para uma 

última reunião com os 

dirigentes da empresa, 

antes da privatização. 

Logo cedo o ministro, 

acompanhado do 

presidente da Agência 

Nacional de 

Telecomunicações 
(An atei), Renato 

Guerreiro, e do 

presidente da Telebrás. 

Fernando Xavier 

Ferreira, esteve em Nova 

Lima, região 

metropolitana de Belo 

Horizonte, entregando o 

milionésimo telefone fixo 

instalado pela Telebrás 

desde a implantação da 

tarifa de instalação ã R$ 
50. a chamada "tarifa 

Sérgio Moita". 
A moradora Mônica 

Assunção de Jesus 

conversou pelo telefone 

durante três minutos com 

o presidente Fernando 

Henrique Cardoso. 
Barros iria fazer um 

telefonema para a viúva 

de Sérgio Motta. dona 

Willma Motta. mas a 

ligação acabou não sendo 

realizada. 

O ministro garantiu 

que não existe problema 

em que empresas 

tenham acesso às 

informações das 

empresas da Telebrás e 

disputem apenas as 

empresas-espelho. "Não 
há preocupação 

nenhuma com isto 

porque para nós é tanto 

importante privatizar as 

empresas da Telebrás 

como ter espelhos 

fortes", disse. 

O ministro insistiu 

que o objetivo principal 

da privatização é criar a 

competição "e isto 

implica em que as duas 

pernas sejam fortes, nos 

não estamos 

privilegiando a perna da 

Telebrás". 

Barros garantiu que a 

Anatel publicará o edital 
das espelhos no mesmo 

dia em que for feita a 

transferência das ações 
da Telebrás para o setor 

privado. "Estaremos 

fazendo o leilão por volta 
de outubro e queremos 

as empresas-espelho 

entrando em 

funcionamento já em 
janeiro", disse. 
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Os comentários dos bastidores 

da política local e regional com o 

humor e a inteligência de 

Francisco do Valle. A dança dos 

candidatos e e o dia-a-dia da 

Câmara de Vereadores 
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impacto 

Michael Schumacher, da 

Ferrari, inicia luta pela 4a 

vitória consecutiva na 

Fórmula 1, na Áustria 
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Celso Pitta (PPB) 

decidiram montar 
uma estratégia para 

tentar furar o cerco do 

Ministério Publico de 
São Paulo e reduzir o 

impacto das 

sucessivas ações 

judiciais que ele tem 

sofrido, acusado de 

improbidade 
administrativa, atos 
Itoívos ao erário e 

enriquecimento ilícito. 
O primeiro passo 

começou a ser 

articulado: um 

recurso ao Superior 

Tribunal de Justiça 
(STJ) pedindo o 

desbloqueio do 

patrimônio pessoal de 

Pitta. 

A indisponibilidade 

dos bens do prefeito foi 

decretada 
liminarmente há um 
a^o pela Justiça 

Estadual da Fazenda. 

Essa situação tem 

c a u s a d o 

constrangimentos a 
Pitta. que so pode 

mexer na conta- 

snurio. 

Para cuidar dos 
t!!1 '' I • '.>( !' í "'i i I, t ■ [ j j 
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de Assis Toledo, dono 

de currículo 

respeitado e com bom 

trânsito nos tribunais 

st 11 n •( k n t -s i i iit m li i !( ií 

da Republica e 

ministro do antigo 

Tribunal Federal de 

Recursos e do STJ. 

Aposentou-se em 
junho de 1996. Ele 

trabalha em conjunto 
com os advogados de 

Pitta em São Paulo, 

todos da banca do 

secretário municipal 
do Governo, Edevaldo 

Alves da Silva, 

principal aliado do ex- 

prefeito Paulo Maluf. 

candidato do PPB ao 

governo. 

Na semana 

passada. Toledo 

esteve no escritório do 

secretario de Governo 
e reuniu-se com os 

advogados Jamil 
Mattar e Énio Bastos 

de Barros. que é 

desembargador 
aposentado. Houve 
uma avaliação sobre 

os casos envolvendo o 

prefeito e começou a 

ser esboçado o agravo 

contra a medida 

judiciai que bloqueou 
seus bens. em julho de 

1997 

A decisão de levar o 
iM.M» pai <I BÍ fisiir' 9M 

! o 111 a d a no n 11 j e os 

c o n s e g u i r a m 

derrubar a liminar do 
juiz Pedro Aurélio 

Pires Marmgolo, da 

varati:) Fa/nida M inisiao u» Publico nnm«*ira msi ãncia Os 

embargo patrimonial 
de Pitta e condenou-o 
ã perda do cargo no 

processo em que é 

acusado de causar 

prejuízo de RS 10,7 

milhões ao Tesouro 
em nove operações de 

venda de títulos 

públicos. A liminar foi 
mantida pelo 

desembargador 
Nelson Schiezzari. do 

Tribunal de Justiça 

(TJ), que rejeitou 

apelação da defesa. 

O argumento dos 

advogados de Pitta. 

perante o STJ, terá 
como base o artigo 29 

da Constituição que 

define como sendo do 

Tribunal de Justiça "a 

competência para 
julgar prefeito e 

decretar eventual 

perda da função". No 

agravo ao STJ será 

questionado, ainda, o 

fato de que não teria 

sido realizada uma 

perícia nas operações 

sob suspeita. "Nos 

pedimos a perícia, 
mu.s -t juiz concluiu o 

processo sem que isso 

i 'i : o ;>USi < • 11te 
Mui l ar 

Pitta considera que 

chegou a hora de 

contra-atacar a 'ação 
agressiva" do 
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dias desta semana, 

abriu dois novos 

processos contra ele. 
O prefeito é acusado 

de violar a 

Constituição e a Lei 
da Improbidade na 

operação de venda de 

Letras Financeiras do 

Tesouro Municipal 

para o Banco Vetor e 

na publicação de 

anúncio em jornais, 
com dinheiro público 

para se defender da 

denúncia de 

envolvimento no 
esquema dos 

precatórios. 
Pitta ja está 

condenado em trés 

ações civis movidas 
por promotores de 

Justiça da Cidadania, 

parte do Ministério 

Público paulista que 
tem atribuição 

exclusiva para 

investigar 

irregularidades com 
verbas públicas. As 

trés condenações 

foram impostas por 

juizes da Fazenda, 

que decreíaiám a 

suspensão dos 
dhvil i »S JH •! U jn lie 

Pitta. Dei da da 

dos prejuízos a 

Prefeitura e 

pagamento de multa. 
São sentenças de 

• o., pu-led; 

tém efeito suspensivo 

- isso quer dizer que 

ele pode continuar no 

cargo até julgamento 
final dos processos. 

Mattar sustenta 

que, na ação sobre o 

contrato da Prefeitura 
com o Banco Vetor, o 

Ministério Público 

"faz afirmações 

grotescas, 

inoportunas e 

acintosas". Pitta é 

acusado de 

enriquecimento ilícito 

porque o banco pagou 

RS 6,4 mil pela locação 

de um automóvel 

Tempra que ficou à 

disposição da 

primeira-dama da 

capital, Nicéa Pitta, 

entre fevereiro e 

março de 1996. Na 

época, Pitta era 

secretário de 

Finanças da 

administração Maluf. 

"Como falar em 

enriquecimento ilícito 
por causa de RS 6 mil 

quando o prefeito 

cuida do segundo 
maior orçamento do 

Pais e manipula 

milhões e milhões?", 
rebate Mal i ar. "Ha 

ar.' ranír nisso 
De acordo com o 

advogado. "Celso 
Pitta não usou o 

Tempra, portanto não 

pode ser acusado de 

nnprobiáacte . Alem 

disso, ele afirma que "o 

prefeito está tranqüilo, 
nem um pouquinho 

preocupado, porque 

confia na Justiça". 

O advogado garante 

que Nicéa reembolsou 

o Vetor "tão logo a CPI 

dos Títulos levantou a 

história do carro 

alugado". Para Mattar, 

Nicéa "é uma vítima, 

não estão respeitando 

uma senhora que não 

tem o que esconder do 

Judiciário". 

Há duas semanas, a 

Procuradoria-Geral 

de Justiça requereu a 

quebra do sigilo 

bancário de Nicéa, 

depois que ela 

declarou ter recebido 

R$ 150 mil, em 1996, a 

título de comissão pela 

venda de obras de arte. 

Com parte desse 

dinheiro ela teria 

comprado um Vectra 

quatro portas. "Antes 

que o pedido da 

procuradoria fosse 

examinado. nos 

antecipamos e 

entregamos ã Justiça 

os extratos bancários 

de Nicéa", afirma 
Mattar. O advogado 

(11 /. que a a ca o do 

Ministério Público no 

caso Vetor "limita-se a 

reproduzir 759c do 
relatório final da CPI". 
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Francisco do Vale 

V*»- 
O riostaque c/a coluna c/c hoje vai pata a cx-funcionãrio 

do Jornal (apita/. Socorro C arneiro 

Ondas Curtas 

♦ O colunista se irmana a família Faria... 

♦ O patriarca Francisco Teles Faria deixa saudades. 

♦ Que Deus o tenha... 

♦ Seis meses das novas leis do trânsito é comemorado com sucesso. 

♦ Diminuíram-se às imprudências e automaticamente os acidentes fatais. 

♦ Judia de mim, judia,,,, 

♦ Judia de mim, judia,,, 

♦ Judia de mim, judia,, 

♦ Judia de mim, judia, 

♦ Um abraço a moçada da Nativa FM 

♦ Continua diz Aldeman Costa, a raidona de Cabeludo... 

♦ Como ficará a situação de Arnaldo e Leóncio. 

♦ Todos os detalhes na edição deste sábado. Aguardem! 

♦ Um abraço ao amigo particular João Victor (Mira) 

♦ E por falar em Mirante, Humberto Castro já retornou da França.., 

♦ Aliás a derrota da Seleção foi o torcedor da bolívia querida não ter assistido.. 

♦ A decisão. Nào é mesmo Valdemar Erdemam? 

♦ BAPA, FAPA, NAPA, LAPA , uma mistura de BFPAPLN.... 

% LAPA, NAPA, FAPA E BATA é uma mistura NLPAPFB.... 

Programação de TU 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Gra- 
ça 

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

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

lhosa 
da Ofélia 
09:30 Amaury 

Júnior 
10:55 Vamos Falar 
c/Deus 
11:00 Acontece 
1 l: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 

Canal 5 TV Capital 

05:30 Despertar 11:00 
da Fé 12:00 
06;00 Capital no Sertão ras 
07:00 Cidade Alerta 13:00 
08:00 Murphy Brovvn 14:00 
08:30 O Quinteto 17:30 
09:30 O mundo de • 19:15 

Beakman 20:00 
10:00 Desenho Mania Toda 

Canal 10 TV Mirante 

Com a Bola Toda 
Imperatriz 24 Ho- 

Repórter 190 
Note e Anote 
Cidade Alerta 
Jornal da Record 
Com a Bola 

05:55- program 
Eucumênico 

06:00 - Telecurso 
profissionalizante 

06:15 - Telecurso 2000II 
Grau 

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

tacular 
11:57 - Mirante meio 

Dia 
12:25 -Jornal do Ma- 

ranhão Io Edição 

Canal 7 TV Difusora 

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

ver de Novo 
15:25 - Se sã o 

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

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

do 
20:00 -Jornal Nacional 

06:00 Coronel Sebastião 11:30 A Pequena Sereia 
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 

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 

06:00 Telemanhà 
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 Òmega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amaral Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
AudreyBarbosa 
1 LOOPrograma 

12:45 - Globo Espor-v 

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

tro 
13:00 Cadeia com Ca- 

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

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

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

te 
00:00 Flash 

20:40 Ratinho Livre 
21:50 Programa Ana 

Maria Braga 
00:10 Programa de Ne- 

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

cuto 
03:00 Falando de fé 

20:40 - Torre de 
babel 

21:45 Fasseta e Pla- 
neta 

22:25 - Hilda Fura- 
cão 

23:25 - Jornal da 
Globo 

23:57- Intercinc 
02:07 - Corujão DO 

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 Mandacarú 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Mon- 

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

Leia e assine o Jornal Capital - O Seu Líder Diário 
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Cooperativa pede 9 despejos 

A Cooperativa 

Habitacional de 

Araras entrou ontem 

na Justiça com o 

pedido de 

reintegração de 
posse de nove 

imóveis do Conjunto 

Habitacional Vila 

União, localizado ao 

lado da Rodovia dos 

Bandeirantes, na 

zona oeste de 

Campinas. Os nove 

nomes fazem parte 

da primeira lista de 

1.599 despejos que 

podem ser 

executados. O 
numero de imóveis 
em situação 

irregular junto à 

Caixa Econômica 

Federal representa 
309í das 5.213 casas e 

apartamentos do 

conjunto residencial. 

1 "Queremos que os 

moradores em 
débito tentem 

regularizar a 

situação. Mesmo os 
que estão na lista de 

ação de despejo 

ainda podem tentar 

uma negociação", 

disse o presidente da 

cooperativa, Carlos 
José Damasceno. 

O gerente de 

negócios da Caixa, 

Pedro Diniz, 

acredita que com a 

• -imeira lista de 

reintegração de 

posse na Justiça, 

mais moradores 

tentem negociar o 

pagamento da 

dívida. "Acredito 

que o número de 

devedores caia para 
mil este mês. Caso 

contrário, a saída 
será mesmo tomar o 

imóvel", afirma. 

Segundo Diniz, a 

Caixa vem tomando 

várias medidas para 

solucionar o 

problema. Entre as 

medidas, a CEP 

assumiu um 

prejuízo de R$ 43 

milhões para vender 

os imóveis a preço de 

mercado, 

providenciou novo 
.laudo do valor dos 

imóveis, que havia 
sido solicitado pelos 

moradores, e reduziu 
os preços dos imóveis 

em 40% em relação 

ao valor da dívida 

original - o débito do 

empreendimento 
baixou de R$ 130 mil 

para R$ 77 mil. 

Os moradores da 

Vila União vão se 

reunir em assembléia 

no próximo domingo 

para discutir as 

medidas que estão 

sendo tomadas pela 

CEF e checar quem 

são as pessoas que 

fazem parte da lista 

da Caixa. De 

qualquer maneira, 

Luiz Carlos Silva, 

membro da 

Associação dos 

Moradores do Vila 
União, garante que 

não vai haver despejo 

de nenhum morador. 

"Daqui ninguém 
sai", afirma. Silva 

afirmou ainda não 
saber quem são as 

pessoas que estão 

sendo acionadas 

judicialmente e quer 
checar se são 

invasores ou pessoas 
que assinaram 

acordo de 

financiamento e 
estão inadimplentes. 

Segundo Silva, a 

lista negra da CEF é 

uma maneira de 

pressionar os 

moradores que estão 
em dívida. "Eles 

querem forçar os 

moradores a assinar 
o financiamento, mas 

não é dessa forma 

que vão conseguir", 

disse. Para Silva, a 

Caixa tem se 

mostrado 

intransigente nas 

negociações, 
impondo o valor da 

dívida a ser pago e 

não aceitando os 

valores obtidos pelo 

laudo técnico dos 

moradores. 

De acordo com os 

moradores, o valor 
das parcelas do 

financiamento das 
casas deveria ser de 

R$ 150,00 e dos 

apartamentos, R$ 
194,00. A Caixa quer 

que os moradores em 

débito paguem R$ 

180,00 nas parcelas 

das casas e R$ 272,00 

para os 

apartamentos. "Eles 
estão fazendo os 

cálculos em cima das 

melhorias que 

fizemos nos imóveis 

nos últimos anos e 

ainda se negam a 

conversar. Já 

avisaram que agora 

devemos negociar 

direto com Brasília", 

disse. 

O impasse entre os 

moradores do Vila 

União e a Caixa 

Econômica Federal 
já dura cinco anos, 

desde que os imóveis 

foram ocupados em 

93, diante da demora 

da CEF em entregar 

as chaves mesmo 

com as obras 

concluídas. O maior 

impasse diz respeito 

ao valor dos imóveis. 

De acordo com o 

laudo dos moradores, 

uma casa .vale R$ 

19.421,00 e um 

apartamento, R$ 

26.254,00. Já para a 
CEF, o valor da casa 

é de R$ 24.400,00 e do 

apartamento, R$ 
32.200,00. 

O Vila União é o 

maior conjunto 

habitacional do País, 
com 1.952 terrenos, 

1.443 casas e 1.818 

apartamentos. Do 

total de 5.213 

unidades, 3.614 já 

estão regularizadas ou 

em fase de 

negociação. Dos 1.599 

ocupantes com 

situação irregular em 

junho, 324 já 

encaminharam 

pedido de negociação 

e aguardam a 

assinatura de contrato 

de financiamento pela 

Caixa. 

Imposto deve baixar 5 pontos percentuais e voltar 

aos níveis de antes do pacote fiscal de novembro 

O governo decidiu 

atender ao pedido 

da indústria 

automobilística e 
reduzir em 5 pontos 

porcentuais a 

alíquota do Imposto 

sobre Produtos 

Industrializados 
(IPI) incidente 

sobre automóveis. A 

informação foi 

confirmada por uma 
fonte da área 

econômica. A 

decisão será 

anunciada tão logo 
sejam concluídas as 

avaliações do 

Ministério da 

Fazenda sobre um 

conjunto de novas 

medidas destinadas a 

estimular o comércio 
no segundo semestre. 

A mesma fonte 

confirmou, também, 
que entre as novas 

medidas se inclui a 

redução do 

recolhimento 
compulsório dos 
bancos, sobre a qual, 

porém, ainda não há 

decisão. Segundo a 

fonte, a queda das 

taxas de juros, que 

vem sendo feita 

gradualmente pelo 
Banco Central, e a 

redução do Imposto 

sobre Operações 

CONVOCAÇÃO 

A CAIMAN S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL, 

situada na rua Tamandaré, 1052, Jardim 

São Luis, convoca os funcionários abaixo 

relacionados para comparecerem no seu 
escritório com endereço já citado no prazo 

de 72 horas, conforme Art. 482. Lei do 

Decreto 5.182 da CLT. 

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

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

Financeiras (IOF), 

anunciada no início 
do mês, não 

produziram o 

impacto esperado 

sobre a atividade 

econômica. 

A avaliação das 

autoridades 
econômicas é que as 
vendas de bens 

duráveis, 

especialmente de 

automóveis, 

continuam 

deprimidas. "A idéia 

básica é melhorar a 

liquidez do comércio 

e aumentar o nível 

das vendas", disse a 

fonte. 

No caso do IPI 

sobre automóveis, 

elevado em cinco 

pontos porcentuais 

pelo programa de 

ajuste fiscal de 

novembro, o impacto 

sobre a arrecadação 

frustrou as 

expectativas do 

governo. Segundo 

informação da 

Receita Federal, a 

arrecadação do IPI 

sobre automóveis 

caiu 11,5% reais no 

primeiro semestre em 

relação ao mesmo 

período do ano 

passado. 

As autoridades 

acreditam que, com 

as medidas a serem 

adotadas 
brevemente, será 

possível aumentar a 

velocidade do ritmo 

de atividade 

econômica no 

segundo semestre. 
O objetivo principal 

é conseguir um 

crescimento médio 

de 2% do Produto 

Interno Bruto (PIB) 

em 1998. Até abril, o 

ritmo de 

recuperação da 

economia indicava 

que essa meta era 

factível, mas em 

junho, com a 

decretação da 

concordata da rede 
de varejo Arapuà, 

em São Paulo, a 

economia "sofreu 
uma meia trava", 

analisa a fonte. 

Os efeitos da 

concordada 

atingiram 

sobretudo os 

fornecedores de 
bens duráveis e 

implicaram perda 
de faturamento de 

R$ 700 milhões em 

um setor que já 

experimentava uma 
forte redução de 

vendas. O sistema 

financeiro reagiu 
com a supressão das 

linhas de 

financiamento 

determinando, em 

conseqüência, 
queda na produção, 

elevação dos 

estoques, a 

concessão de férias 

coletivas e a 

demissão de 

trabalhadores. 
li 

WSB Real 
Automóveis s.a. 

Veículos Ltda. 
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Var edades 

*ViÚume 

dengue na nossa cidade. 

Roberto Oliveira 

A cerimônia do adeus 

Políticos, amigos, familiares e admiradores, acompanharam ontem o 
cortejo do patriarca da família Farias. Francisco Farias de 73 anos morreu de 
parada cardíaca, depois de construir uma das maiores empresas de 
comunicação da cidade. 

Luxo 

Um dos maiores eventos da moda já realizada no Brasil chega a sua reta 
final, o Morumbi Faschion. recebeu em nove dias de exposição cerca de um 

milhão e meio de visitantes, e uma media de 7b expositores. 

Mapa 

Seguindo a uma idéia da capital, uma empresa esta distribuindo 
gratuitamente um mapa simplificado da cidade de Imperatriz. O mapa tem 
até uma fácil compreensão, mais muito pobre de lugares para serem visitados 

Mais férias 

Ursula Spencer que chegou na ultima sexta feira a Imperatriz procedente 
de São Luis. já embarcou para a fazenda da família onde aproveita mais a 
este final de semana para curtir as delicias da reconciliação 

Acabou 

Enquanto uns comemoram, outros lamentam, o casamento de uma no e 
meio, do queridissimo Sérgio Augusto Barbosa Neres, chegou ao fim. Ainda 
não se sabe o motivo, mais o mais novo solterào da cidade mostrou-se muito 
feliz para quem acaba de separar. 

Festa 

As Assembléias de Deus de Imperatriz esta em festa, desde ontem que 
cerca de trinta mil evangélicos de toda a região estão comemorando a mais 
uma confraternização de jovens, a festa é uma das maiores do pais, e termina 
amanhã 

Dengue 

Desta vez a coisa vai. os novos agentes comunitários de saúde recém 
contratados, estão fazendo um belíssimo trabalho, a coisa está andando de 
uma maneira muito rápida e já mostra seus efeitos na redução dos casos de 

/ 

Uni animado bate papo, entre Davi e o niarkteiro Luis Brasília 

K 

Tucanu^ 

Vídeo 

Educação 

Quero destacar também, a educação dos novos agentes, pelo menos os 
que visitaram a minha residência, são de uma educação e gentileza admirável, 
o que faz a diferença dos demais serviços públicos prestados em nossa cidade 

Bloco 

Parece que desta vez a coisa vai mesmo, Roseana Samey já está com sua 
campanha nas mas de Imperatriz, Luis Carlos Noleto, Fernando Antunes e 
Francimar Bahia também ja estão em campo, 40 cabos eleitorais do médico 
André Paulino entram em campo nesta segunda feira. 

Beleza 

Tive a grata surpresa de depara-me com uma das dez novas viaturas da 
policia civil, uma beleza, carros que da gosto, agora estamos somente 
esperando os novos agentes, mais delegados e a total informatização da PC. 

Elogios 

Ao visitar Imperatriz, na comitiva do governador Reynaldo Tavares, o 
secretário Raimundo Cutrim, foi vistoriar de perto as obras de ampliação do 
CCPJ, diante do esforço de Luciano Abreu. Cutrim se mostrou maravilhado 
e mais uma vez elogiou o trabalho do secretario Luciano Abreu 

Bou noticia 

Os brasileiros tem uma boa noticia, o preço do combustível deve cair nos 
próximos dias dentre eles. o de gas de cozinha. Esta redução nos preços ainda 
não foi explicada, mais deve ocorrer entre agosto ou setembro. 

Aniversário 

Uma das mais conceituadas executivas da cidade troca de idade em grande 
estilo, Marinalva Sousa, diretora das escolas de idioma Skill, está um ano 
mais velha, mais muito mais bonita. A festa de comemoração acontece hoje 
no salão de eventos da própria Skill. 

Presença 

Para celebrar em grande estilo a data, um verdadeiro batalhão de amigos 
ja se movimentam para a festa, na lista de convidados, Rafaella Hillary, Anês 
Batista. Jeferson, Marcos, dentre outros, a organização será do professor 
Zilmar. 

% 
Nasceu 

A nova herdeira do casal Priscila e Jean Cario. Natalia e o que pode se 
chamar de uma gatinha, e os pais orgulhosos já apresentam a moça aos 
amigos em eventos ainda em caráter fechado, em breve todos terão o prazer 
de admirar a beleza de Natalia. 

Festejo 

Começa dentro de 16 dias os festejos do padroeiro do residencial Nova 
Vitória, marcado pela beleza e sutileza da festa, o evento deve reunir fiéis de 
toda a cidade De acordo com a programação, depois das missas, haverá 
leilões, c banacas com o que existe de melhor produzido pela comunidade. 

Erro 

Nao temos ainda certeza, mais acredito que o PT investiu mal ao lançar 
para a câmara federal, o nome da professora Ednalva Lima. Acredito que 
outros nomes dentro do partido teria mais chance, como Manoel da 
Conceição, ou o próprio Jomar Mais quem entra na chuva... 

Dificuldades 

Hoje uma das maiores referências do PT na nossa região e o vereador 
Valdinar Barros, e o partido teve dificuldades para garantir sua reeleição 
para vereador, imagine para alguém desconhecido para deputado federal. 

i 

0t 
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^alta de atenção do prefeito 

leva secretário à demissão 

Compromisso 
assumidos com 

autorização do 

prefeito e não 

cumprido estaria 

motivando a 

secretária de 

comunicação da 

Prefeitura, 

vereadora Silvana 

Silvestre a pedir 

exoneração do 

cargo Segundo 

informações de umn 

fonte da Prefeitura, a 

vereadora teria 

enviado ofício, na 

tarde de ontem ao 

presidente da 

edilidade, vereador 

Sidney Figueiredo, 

comunicando seu 

retorno ao 

legislativo, no 

próximo dia 

primeiro de agosto, 

quando termina o 

recesso parlamentar. 

Além de estar 

sendo cobrada pelo 
não cumprimento 

dos compromissos 

assumidos em nome 

da Prefeitura, a 

secretária de 

comunicação, como 

a maioria dos 

secretários, estaria 

com trés meses de 

salários atrasados, e 

que aumenta ainda 

mais o 

descontentamento, 
gerando a 

des motivação 

envolvido pela sua 
pasta e que recebeu 

o aval do prefeito. O 

trabalho conquistou 

notoriedade e o 

prefeito ganhou nova 

imagem, mas esse 

trabalho teve que ser 

parado logo no inicio 
do terceiro més, 

porque os 

compromissos 

assumidos pela 

secretária de 

comunicação, com o 
aval do prefeito, não 

forma cumprido 

Segundo essa 
mesma fonte. 

sempre que a 

secretária de 

comunicação 

despachava com o 

prefeito Deusdete 

recebi dele a 

garantia de que 
todos os 

compromissos 
seriam saldados, 

inclusive com a 

marcação de data, 

mas o rapasse do 

dinheiro não 
acontecia. 

Quinta-feira, 23, pela 

manhã, assegurou a 

fonte, totalmente 

desiludida, a secretária 

de comunicação 

assinou o pedido de 

exoneração que 

apresentará ao prefeito 
tão logo ele retome da 

viagem e encaminhou 

ofício ao presidente 

da Câmara 

Municipal, 

comunicando seu 

retorno ao legislativo 
no próximo dia 

primeiro de agosto. 

Vereadores descontentes com o prefeito 

O 

descontentamento 
dos aliados está 

crescendo a cada 

**1 e, anteontem, 

pela manhã os 

comentários na 

Câmara Municipal 

davam conta de que 

os vereadores 

(alguns de 

sustentação ao 

prefeito), estariam 

se articulando para, 

se necessários, 

ingressarem na 

justiça com a 

finalidade de 

reaverem alguns 

veículos doados 

pela administração 

de Açailàndia, para 

o município de 

Itinga. 

Segundo os 

comentários 

ouvidos no prédio 

da Câmara, o 

prefeito Deusdete 

Sampaio teria 

doado 4 veículos 

para a prefeitura de 

Itinga, sem que 

houvesse solicitado 

a autorização da 

Câmara, conforme 

determina a lei. Os 

vereadores 

estariam 

aguardando o 

retorno do prefeito 

para que seja 

solicitado a 

devolução desse 

veículos. 

Garante uma 

fonte do legislativo 

que, se o prefeito 

não fizer a 

solicitação da 

devolução, os 

vereadores podem 

até acionar a 

Justiça para 

reaverem os veículos 
e manterem - a 

integridade moral 
do legislativo em 

alta, diante da 

sociedade e da lei. Prefeito de Açailàndia Deusdete Sampaio 

Valeu Velho Chico 

Francisco Teles de Faria 

|f * 1925 

+ 1998 

O exemplo de vida de Francisco Teles de Farias nos indica que o trabalho agrega valores morais ao homem. 

O nosso sempre querido "Seu Chico Faria", em vida, se assemelha ao famoso rio de integração do Nordeste. 

Mesmo nos períodos mais áridos, de profunda seca, o outro Velho Chico, o São Francisco, sempre vai bater no meio do mar. 

Mesmo nos momentos de maior dificuldade, vividos pelo nosso pais, pelo nosso estado e por nossa cidade, o Velho Chico sempre se colocou ao lado 

do trabalho e da honestidade. 

Estamos seguindo sua lição 

Uma homenagem do SISTEMA TUCANU' S DE COMUNICAÇÃO 

Rádio Capital 

Jornal Capital 

TV Capital 

MVIIVA & MUITA 

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 Trés Poderes - Fone; 721 - 3382 

São mais 

de 140 canais 
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Governo vai reduzir IPI de automóveis 

Imposto 

O governo decidiu 

atender ao pedido da 

indústria 

automobilística e 

reduzir em 5 pontos 

percentuais a 

alíquota do Imposto 

sobre Produtos 

Industrializados (IPI) 

incidente sobre 

automóveis. A 

informação foi 

confirmada por uma 

fonte da área 

econômica. A decisão 

será anunciada tão 

logo sejam concluídas 

as avaliações do 

Ministério da 

Fazenda sobre um 

conjunto de novas 

medidas destinadas a 

deve baixar 5 pontos 

estimular o comércio 

no segundo semestre. 

A mesma fonte 

confirmou, também, 

que entre as novas 

medidas se inclui a 

redução do 

recolhimento 

compulsório dos 

bancos, sobre a qual. 

porém, ainda não há 

decisão. Segundo a 

fonte, a queda das 

taxas de juros, que 

vem sendo feita 

gradualmente pelo 

Banco Central, e a 

redução do Imposto 

sobre Operações 

Financeiras (IOF), 

anunciada no início 

do més, não 

porcentuais e voltar aos níveis cie antes cio pacote fiscal cie novembro 

produziram o 

impacto esperado 

sobre a atividade 

econômica. 

A avaliação das 

autoridades 

econômicas é que as 

vendas de bens 

duráveis, 

especialmente de 

automóveis, 

continuam 

deprimidas. "A idéia 

básica é melhorar a 

liquidez do comercio 

e aumentar o nível 
das vendas", disse a 

fonte. 

No caso do IPI 

sobre automóveis, 

elevado em cinco 

pontos porcentuais 

9 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? 
o ^ 66 jjb ■ ■ B ■ jp jB s 8 E • M á 

□ 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 Federal 

1312 PT 

LULA/BRIZOLA 

Presidente/Vice 

DUTRA 

Governo 

HAROLDO SABÓIA 

Senador 

pelo programa de 

ajuste fiscal de 

novembro, o impacto 

sobre a arrecadação 

frustrou as 

expectativas do 

governo. Segundo 

informação da 

Receita Federal, a 

arrecadação do IPI 

sobre automóveis 

caiu ll,57r reais no 

primeiro semestre em 

relação ao mesmo 

período do ano 

passado. 

As autoridades 

acreditam que, com 

as medidas a serem 

adotadas 

brevemente, será 

possível aumentar a 

velocidade do ritmo 

de atividade 

econômica no 

segundo semestre. O 

objetivo principal é 

conseguir um 

crescimento médio de 
2r/f do Produto 

Interno Bruto (PIB) 
em 1998. Até abril, o 

ritmo de recuperação 

da economia indicava 

que essa meta era 

factível, mas em 

junho, com a 

decretação da 

concordata da rede 
de varejo Arapuã. em 

São Paulo, a economia 

"sofreu uma meia 

trava" analisa a fonte. 

Os efeitos da 

concordada atingiram 

sobretudo os 

fornecedores de bens 

duráveis e implicaram 

perda de faturamento 

de RS 700 milhões em 

um setor que já 

experimentava uma 

forte redução de 

vendas. O sistema 

financeiro reagiu com 

a supressão das linhas 

de financiamento 

determinando, em 

conseqüência, queda 

na produção, 

elevação dos 
estoques, a 

concessão de ferias 

coletivas e a 

demissão de 

trabalhadores 

r 

COMPROMETIDA COM A QUALIDADE 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rio Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x 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 

Terça 

Açaí Informa: 

Passagens: 

098- 723-2885 
721-1287 

' c mrgus: 

u,)S-7Í3-?s3: 

■ 

CORAGEM 

PRA MUDAR 
mmwwmmmm 

A. 
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Sucessão 

Mandela elogia Governo de FHC 

O presidente da 

África do Sul, Nelson 

Mandela, disse quinta- 

feira, 23, em visita ao 

Congresso, que o 

presidente Fernando 

Henrique Cardoso tem 

conseguido manter a 

estabilidade econômica 

do País, respeitando o 

processo democrático. 

O presidente do 

Congresso, senador 

Antonio Carlos 

Magalhães (PFL-BA), 

que divulgou a 

declaração de Mandela, 

disse que as palavras do 
líder sul-africano são 

importantes no atual 

momento, de sucessão 

presidencial. "Ele 

sentiu que o Brasil vive 

a democracia plena, 

com estabilidade e com 

os rigores 

indispensáveis para 

q' a moeda continue 

forte", afirmou. 

Mandela ficou cerca de 

30 minutos no 

Congresso. Também se 

encontrou com o 

presidente da Câmara, 

deputado Michel 

Temer (PMDB-SP), e 

alguns parlamentares. 

Segundo ACM, eles 

conversaram sobre as 

características de cada 

uma das regiões 

brasileiras e sobre as 

semelhanças existentes 

Te Brasil e a África 
do Sul, principalmente 

no funcionamento do 

Congresso. "Foi uma 

conversa agradável", 

declarou. "Podemos 

constatar que temos 

problemas comuns de 

diversidade regional." 

Durante entrevista à 

imprensa, o presidente 

da África do Sul disse 

ontem estar satisfeito 

com o relacionamento 

de seu país com o 

Brasil. A declaração foi 

uma resposta ao 

candidato da frente de 

esquerda à Presidência, 

Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT), que, após se 

encontrar com 

Mandela na terça-feira 

(21), qualificou de 

insuficiente a 

cooperação do governo 

brasileiro com a África 

do Sul. 

Mandela reiterou 
que as relações com o 

Brasil "não deixam a 

desejar em nenhum 

aspecto de 

importância" e 

descartou qualquer 

conotação política da 

sua conversa com Lula, 

o principal adversário 

do presidente FHC na 

disputa pela reeleição. 

O presidente da 

África do Sul conta com 

o "avançado sistema de 

telecomunicações" de 
seu país para tentar 

ampliar suas relações 

comerciais com os 

blocos econômicos da 

América Latina e da 

Ásia. "É possível 

aprofundar ainda mais 

nossas relações", disse 

Mandela, poucas horas 

antes de embarcar para 

Ushuala. na Argentina, 

onde participará da 

reunião dos presidentes 

dos países integrantes 

do Mercosul, que será 

aberta amanhã. 

Segundo Mandela. o 
South African 

Development 

E c o n o m i c 
Community (Sadec) - 

bloco econômico 

formado por 14 países 

do continente 

africano - tem obtido 

êxito nos seus 

esforços de 

aproximação com o 

Mercosul. 

Distribuição de tempo no 

guia desagrada candidatos 

Começa hoje a 

negociação entre os 

representantes dos 

candidatos à 

Presidência da 

República e das 

emissoras de rádio e 

televisão para 

decidir a veiculação, 

a partir de 18 de 

agosto, de inserções 

da propaganda 

eleitoral. É grande a 

insatisfação dos 

comitês eleitorais 

com o critério que o 

TSE adotou para 

distribuir o tempo 

diário de inserções 

entre as campanhas 

dos cinco cargos em 

disputa. As 

inserções diárias dos 

candidatos ao Palácio 
do Planalto somarão 

seis minutos, tempo 

idêntico ao da 

propaganda para os 

outros quatro cargos 

- governador, senador, 

deputados federal e 

estadual. 

Os acertos sobre a 

utilização dos 30 

minutos diários de 

inserções dos 

candidatos serão 

feitos antes de o 

Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) 

decidir, dentre os 14 

candidatos que 

pediram registro, 

quais poderão 

efetivamente 
concorrer. A 

estimativa 

prevalecerá se forem 

confirmadas as 14 

candidaturas. 

O comitê eleitoral 

do presidente 

Fernando Henrique, 
por exemplo, 

esperava, até o início 

desta semana, a 

adoção de outro 

critério pelo qual FHC 

teria, a cada semana, 

cerca de quatro 

minutos a mais que o 

previsto pelo TSE. 

Nessa hipótese, FHC 

teria em tomo de sete 

minutos por dia e 

somaria cerca de 21 

minutos de inserções 
por semana, segundo 

a expectativa de seu 

comitê eleitoral. 

Pela decisão do 

TSE, FHC terá 

diariamente dois 

minutos e 49 

segundos de 

inserções. A cada 

semana, terá em 

torno de 17 

minutos desse tipo 

de propaganda(de 

até 60 segundos). 

De segunda-feira 

a sábado, haverá 

dois blocos de 

propaganda 

eleitoral de 50 

minutos cada, 

além de 30 

minutos de 

inserções no 

horário entre 8h e 
24h. 

Tucanos divulgam balanço 

das ações do Governo 

A primeira promessa 

detalhada de 

campanha do 

presidente Fernando 

Henrique e aumentar 

os investimentos 

federais na área de 

saúde. A meta do 

eventual segundo 

mandato de FHC foi 

anunciada ontem pelo 

coordenador do 

programa de governo, 

Carlos Pacheco. Ele 

divulgou os seis 

primeiros cadernos 

com o balanço das 

ações do Governo FHC, 

de um total de 25. 

A intenção de FHC é 

chegar ao final do 

eventual segundo 

mandato gastando 
com a saúde R$ 195 por 

pessoa. O programa 

Mãos à Obra (1994) 

previu um 

investimento de R$ 
80,00 na saúde para 

cada habitante até o 

fim deste ano, e o total 

aplicado atinge 120,80 

reais. Os recursos 

destinados ao setor - R$ 

19,5 bilhões no 

Orçamento de 1998 - 

dobraram nos últimos 

quatro anos. 

Para atingir a meta, 

será necessária a 

aprovação da emenda 

constitucional que 
vincula os gastos 

federal, estadual e 

municipal com a saúde. 
O programa de governo 

será divulgado no dia 20 

de agosto. Os temas 

abordados nos 

cadernos foram saúde, 

meio ambiente, política 

industrial, defesa 

nacional, comunicação 

e esportes. 

O presidente 

Fernando Henrique 

passou a manhã de 

quinta-feira, 23, 

discutindo com um 

grupo de tucanos os 

problemas do PSDB 
da Bahia - onde o 

partido está prestes a 

rachar, dividido entre o 

apoio a dois 

candidatos, do PDT e 

do PFL - e Minas 

Gerais, onde o 

govemador-candidato 

Eduardo Azeredo 

(PSDB) recusa-se a 

aceitar que o 

presidente suba no 

palanque de seu 

principal adversário 
por lá, Itamar Franco, 
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B Reforço 

Quando menos se esperava, o presidente hugrino Luiz Roberto Zini resolveu surpreender. Ontem, no final da 

tarde, o Guarani apresentou os seus dois novos reforços: o meia-aíacante Samuel e o zagueiro Luiz Cláudio, 

ambos do Mogi Mirim, Os dois chegam por empréstimo, em troca do meio-campista Dimas, com condições 

de integrar o banco de reservas no dérhi de domingo. 

Luiz Cláudio, 26 anos, e Samuel, 22, já defenderam o Guarani no último Brasileirào e, a princípio, ficarão 

em Campinas até o final do ano. Mesmo caso de Dimas, que permanecerá no Mogi durante a Série C do 

Campeonato Brasileiro. A diretoria bugrina não revelou se houve envolvimento de dinheiro na negociação. 
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Diretoria do Santos tem interesse 

em renovar o contrato de Calco 

O lateral- 

esquerdo Anderson 

e o meia Caíco 

devem ficar na Vila 

Belmiro. O vice- 

presidente do 

Santos, José Paulo 

Fernandes, 

confirmou que a 

intenção da 

diretoria é manter 

os dois atletas, 

apesar da situação 

difícil que ambos 

atravessam no 

clube. O dirigente 

disse que pretende 

conversar com o 

meia ainda hoje.4'A 

minha intenção é 

renovar o contrato. 

Não vejo motivo 

para que ele deixe a 

Vila", declarou. O 

contrato do meia 

vence no próximo 

domingo. 

Na semana 

passada, antes da 

viagem para 

Manizales. na 

Colômbia, o técnico 

Émerson Leão 

havia liberado 

Caíco para uma 

eventual 

negociação. 

Chegou-se até a 

estipular um preço 

pelo empréstimo do 

jogador até o final 

do ano. em torno de 

R$ 250 mil. e mesmo 

uma troca pelo 

meia Paulo Miranda, 

do Atlético 

Paranaense. 

Da sua parte. Caíco 

disse estar magoado 

com a situação. 

"Estou chateado 

porque está 

começando uma 

c o m p e t i ç ã o 

importante, onde o 

jogador se valoriza, e 

a minha situação 

continua indefinida". 

Acrescentou ter 

conversado com o 

presidente Samir 

Jorge Abdul-Hak, que 

lhe prometeu uma 

solução ainda nesta 

semana. 

Caíco estranhou a 

posição de Emerson 

Leão, confirmando 

sua liberação, mas 

negou divergências 

com o técnico. "Estou 

aqui há mais de 1 

ano, sempre mostrei 

profissionalismo, e 

não tem por que estar 

devendo algo ao 

Leão". 

Reafirmando que 

pretende dar 

continuidade ao 

trabalho que vem 

desenvolvendo na 

Vila. Caíco fez uma 

ressalva: "Se ele 

(Leão) não me quer 

no grupo é opção 

dele. Mas estou aí, sou 

jogador do Santos e 

espero que o 

treinador defina essa 

situação". 

No caso de 

Anderson. insatisfeito 

com as vaias da 

torcida, o vice 

presidente 

igualmente não vé 

razões para uma 

saída do lateral. Até 

porque. em 

Manizales. o jogador 

fez uma boa partida e 

marcou o gol de_ 

pênalti que definiu a 

vitória sobre o Once 

Caldas 

Reforços - Quanto a 

reforços, a situação 

p e r m a n e c e 

indefinida. A diretoria 
diz que continua 

tentando algum 

jogador, 

principalmente um 

meia de ligação ou 

um lateral-direito. 

José Paulo Fernandes 

relatou que o Guarani 

esta criando 

dificuldades para 

negociar o meio- 

campista Jean Cario. 

O clube campineiro 

estaria propenso a 

efetuar a transação, 

mas exige a cessão do 

lateral-esquerdo 
Dutra, do meia 

Arinelson e mais uma 

compensação 

financeira, algo em 

torno de RS 200 mil 

O volante Doriva, 

que defendeu a 

Seleção Brasileira na 

Copa do Mundo, na 

França, estará hoje, 

entre 9 e 10 horas, no 

CT Rei Pele O 

jogador do Porto 

(Portugal) está em 
ferias e resolveu 

aceitar a indicação de 

César Sampaio para 

tratar de um 

problema muscular 

nos equipamentos 

disponíveis no Centro 

de Treinamento do 

Santos. 

O Santos começa, 

efetivamente hoje, a 

pensar no 

Campeonato 

Brasileiro. O elenco 

tem reapresentaçào 

marcada para 15h30, 

no CT Rei Pelé. 

Os ingressos para o 

jogo de domingo, 

contra o Bragantino. 

na Vila, começarão a 

ser vendidos amanhã, 

das 9 às 14 horas. Os 

preços são; R$ 10,00 

(arquibancada), RS 

5,00 (estudantes) e 

RS 20,00 (cadeira 

cobertas). 

O retorno da 

delegação que foi à 

Manizales. na 

Colômbia, para a 

segunda partida 

contra o Once Caldas, 

pela Conmebol. 

ocorreu no início da 

tarde de ontem. Em 

seguida, o grupo foi 

dispensado. 

Schumacher dá início à luta 

pela 4a vitória seguida na F-l 

l 

O GP da Austiia dá 

a largada hoje, com os 

primeiros treinos 

livres, já sabendo que 

na próxima 

temporada o atual 

campeão do mundo, 

Jacques Villeneuve, 

correrá pela British 

American Racing 

(BAR), a organização 

que assumiu a Tyrrell. 

Ontem Villeneuve 

oficializou sua 

transferência da 

Williams. Michael 

Schumacher disse 

em Zeltweg. local da 

prova, estar otimista 

em obter a primeira 

pole position da 

Ferrari no ano. bem 

como conquistar sua 

quarta vitória 

consecutiva no 

campeonato, o que lhe 

daria a liderança do 

Mundial. 

Como se esperava, 

Villeneuve optou por 

correr ao lado dos 

amigos com quem 

conquistou o título da 

Fórmula Indy, em 1995. 

O principal deles é 

Craig Pollock, seu 

antigo instrutor de 

esqui na pequena 

Villars, na Suíça, há 

pouco mais de dez 

anos. Os dois 

desenvolvera m 

grande amizade a 

ponto de Pollock se 

tornar seu 

empresário. Ano 

passado, Pollock 

ficou sócio na BAR e 

agora levou para lá 

Villeneuve. "Jacques 

fará com que todos 

os nossos planos de 

vencer rápido na 

Fórmula 1 se 

apressem ainda 

mais." Já Villeneuve 

lembrou á imprensa, 

ontem, em Zeltweg, 

o que declarara há 

duas semanas em 

Silverstone: "Disse- 

lhes que correria por 

uma equipe que me 

daria a oportunidade 

de brigar pelas 

vitórias." 

% m 
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População busca informações 

sobre falsificação de medicamentos 

A distribuição de lotes de 

medicamentos falsificados 
pelo País e o noticiário sobre 

cada apreensão destes 

produtos estão levando 

centenas de pessoas as 

íarmácias e drogarias em 
busca de informações. 

Preocupadas em saber 
como podem diferenciar o 

adulterado do verdadeiro, 
vão a qualquer hora do dia 

a esses estabelecimentos 

para tirar as duvidas. 

A farmacêutica Zulrika 

Nakai. da Droga Raia. no 

Cionzaga. afirma que 
atende todos os dias cerca 
de 15 pessoas perguntando 

sobre os remédios 

falsificados. Ela diz que 
muitas pessoas trazem até 

medicamentos adquiridos 
em outras redes e pedem 

para conferir o número do 
lok para saber se estão na 

lisrá dos produtos 

denados. ''As pessoas 
estão com medo de 

comprar", diz. 
O proprietário da 

k armacia Con selhei ro 

Nebias. João de Agostinho, 

diz que chegou a atender 

uma cliente que 

compareceu com uma 
sacola cheia de 

medicamentos. Ela 

simplesmente recolheu 
todos os remédios que 

possuía em casa. temerosa 

d'" ut mire eles estivesse 
algum lalso. 

Na loja da 1 )roga Glicerio 
na Rua Marechal Eloriano 

Peixoto, os vendedores 

também se preocupam em 

identificar remédios falsos. 
O gerente Edilson Carlos 

Jorge explica que sempre 

que vende um produto 

checa o numero do lote 
tanto no frasco conto na 

caixa para garantir que e do 

laboratório da marca. 

De acordo com o gerente 

da Drogaria Iporanga da 

Praça da Independência. 

José Carlos da Silva, 

diversas (jessoasestão indo 
ao estabelecimento com 

duvidas. O mesmo se 
repete na Drogaria São 
Paulo, onde o gerente 

comenta que "todos estão 

muito assustados". 

A dona de casa Valeria 

Bernardo Bezerra diz que 
se tiver que comprar um 

medicamento pensará duas 
vezes. Ela conta que possui 

antibióticos em casa. 

adquiridos antes do início 
do noticiário sobre a 

comercialização dos 
produtos falsificados. 
Valéria não se preocupava 
em conferir os dados, o que 

não acontece hoje. 

Mas e a manicure 

Sandra Regina Cantero da 

Silva quem melhor 

acompanha o noticiário 
sobre os medicamentos. 

Seu filho toma Novalgina e 

agora ela sempre observa o 

numero dos lotes no frasco 
e na embalagem. 

O responsável pela 

I hreção Regional de Saúde 
(DIR 19). José Ricardo Di 

Renzò. afirma que dentro 
de dois dias será 

distribuída a população a 

cartilha com informações 

básicas sobre os cuidados 

que se deve ler ao se 

comprar medicamentos, 
como a checagem das 

informações na 

embalagem no frasco e 
caixa e a necessidade de se 

consultar o médico. 

Quem preterir pode tirar 
duvidas junto a Vigilância 

Sanitária da Prefeitura pelo 

telefone 219-2420. apesar de 

poder encontrar a linha 

sempre ocupada e de o 

horário de atendimento 

reduzido, das 14h20 as 17 
horas. 

Liberação das importações de petróleo e 

derivados pode desregular setor 

racao das rnm hn Cf umic-   l _ • i 1 A liberação das combustíveis está 

importações de liberada na bomba, 
petróleo e derivados Uma das exceções é o 

podeia sei o próximo óleo diesel. que ainda é 

PaSM> da subsidiado por um 

um barril de óleo diesel Agência Nacional do 
no mercado Petróleo (ANP), não 
internacional for X, o barateará a nafta, 
preço cobrado pela principal produto 

i efinai ia também será X, utilizado pelas centrais 
d e S1-e eUm p n f rn 5 n u ' riuuu m iam nem sera A, utilizado pelas centrais 

d. ÂòrzT: do setor, apos a 

internacionalização 
dos preços que esta 

prevista para a 

próxima segunda- 
te ira. Segundo o 

ministro das Minas e 

Energia, Raimundo 

Brito. a p () s a 

equiparação entre os 

consumidores de 
gasolina. O Governo 

controla apenas o preço 
do petróleo fornecido 

pela Petrobras as 

refinarias e o preço que 
estas cobram das 

distribuidoras. Estes 
preços são calculados 

com base nos custos da 

Petrobras, nos gastos 

padrão de eficiência a indústria 

internacional . Ele petroquímica, 
au edita que a mudança produzido e importado 
aíia'ra também pela Petrobras. Como a 
i n v e s t i d e s i i d ores 

estrangeiros para o setor 
de refino. 

Para reduzir o efeito 

úas oscilações 

temporárias no mercado 

cotação da nafta já é 

atrelada ao mercado 

internacional, nada 
mudará quando o 

preço do petróleo 

brasileiro passar a 

5, 57 V , rcirvoras, nos gastos internacional, o Governo acompanhar as 

derivados e V COm 0 ole; «tad
t
0 e ^erá fazer o oscilações do exterior. 

' ' as LOm a.s despesas dos levantamento dos preços Quem explica é Edson 

■ e " Mllgdios. mensalmente. Desta dos Santos, o diretor- 
ei nacionais estara A partir da próxima forma apenas os superintendente da 

aberto o caminho para semana, o Governo movimentos PetroquMca Umão 

dVetor hVJVT3 COntlnuaracontrolando consistentes, para cima uma das três centrais 

ÍXo 0t PreÇ08 008138 dUaS ü" 13ara baiX0- ^ matéria-prima do V • ' e tapas. mas estes repaç^ados ao mercado Brasil. 
S(ia ( 1 0 1)()1 ^«"iponeníe^ internos interno. Q preço de Para a ANP a 
1 e p u I a m e n t a ç a o deixarão de existir. ■'Os referência sera um mix desregulamentaçào do 

adequado"0 petróleo# dos das cotações colhidas preço do petróleo abre seus dei ivadçs no junto as principais fontes portas para a liberação 

mercado brasileiro de suprimento que gradual da importação 

abastecem o mercado dos derivados do 

brasileiro. produto — atualmente 

Brito rebateu as monopólio da 

críticas de que a Petrobras. Entretanto, 

mudança da política de na opinião de Santos, a 

preços é um gesto autorização para 

cleitoreiro. Alem de compra da nafta no 

lembrar que a exterior não 

internacionalização estimularia a 

- — tanto afeta o preço para importação dos 
para os postos, e que baixo como para cima. o produtos pelas centrais 
estes também baixem ministro lembrou que a de matéria-prima. Ele 

preços ao desregulamentaçãovem explica: para trazer a 

consumidor. sendo feita desde o nafta dos portos, as 

U ministro disse que início de sua gestão. centrais teriam de 

A liberação do preço investir na construção 

do petróleo, com de dutos próprios ou 

anuncio previsto para então recorrer aos 

segunda-feira pela dutos da Petrobras. 

O mini st rq 

confirmou que a etapa 

tl a 

desregulamentação 
que será feita na 

próxima semana 

poderá trazer redução 
nos preços ao 

consumidor, mas disse 
que isto ainda está em 

estudo. Ele observou, 

no entanto, que com a 

nova política. o 

consumidor sera 

afetado tanto pelas 

reduções nas cotações 

internacionais, quanto 
pelas elevações. 

Atualmente os 
preços da maioria dos 

passarão a seguir os do 
m c r c a d o 

internacional", afirmou 
Brito. Como os preços 

internacionais do 

petróleo estão em baixa, 
a expectativa do 

Governo é de que as 

d i s t r j b u } d o r a s 
repassem os descontos 

a continuação do 

controle destes preços 
será por um período de 

transição. "Se o preço de 
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GOVERNO 

DECIDE REDUZIR 

OIPI PARA 

VEÍCULOS 

Marcada para a próxima terça-feira, 28, uma 

reunião entre representantes de ministérios ligados 
à área econômica. Objetivo principal: oficializar a 

redução do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) para os veículos. 

Eles calculam que, a queda de 5% significará o 

retorno às alíquotas vigentes do pacote fiscal em 

outubro e resultará numa redução de preços entre 

4.5% a 5,2%. 

GASOLINA TAMBÉM 

Extraoficialmente, fala-se também na redução dos 
preços da gasolina. 

Sem dúvida, duas boas notícias para os 

consumidores. 

SUPRE SENA (213) 

Ia Faixa: 05, 15, 28, 31, 39, 48 

2a Faixa: 02. 03, 07, 23. 36, 39 

ICMS DOS CELULARES 

Durou pouco a alegria dos que imaginavam que 

a Telma estaria propensa a reduzir o valor líquido 

do preço de habilitação de uma linha telefônica 

celular, de modo a ficar tudo como está. Ou seja. 

nos atuais R$ 338,00, apesar dos 25% autorizados 

pelo Confaz. 

Pelo contrário. O valor da habilitação deverá ficar 

mesmo no patamar de R$ 422,00 a não seja que surja 

uma luz e o mercado consumidor seja beneficiado 

com a manutenção da taxarifa atual. 

NOSSO PESAR AOS FARIA 

Somente quem já perdeu um entequerido tipo pai, 

mãe, irmão, irmã, filhos, marido ou mulher, pode 

avaliar a dor sentida pelos familiares do patriarca 

dos Faria, Sr. Francisco Teles de Faria, morto de 

parada cardíaca no início da tarde da última quinta- 

feira, 23. 

Eu já senti esta dor, ao perdeu meu paf.em 

outubro de 95, e, sei exatamente o que estão 

sentindo nosso superitendente Conor Faria; o 

HOSPITAIS DE 

IJlMíÊJVCIA 

Hospital de Referência 

(SOCORRÃO) São Marcos : (722-3370) 

ObsTETRÍciA: HospÍTAl ReqíoNAl Materwò- 

ínFantíL (722-1843); ORTopedU: Clínica 

de Acidentados 

(722-3363). 

OVIÜRIÜCIMENTO: 

Drogaria Econômica 

Praça Brasil ■ Plantão 24 horas (721-0833) 

^nformes 

Especiais I 

I 

Machado Neto 

r 

•- 

ANT\rERSARIO- Quem tnmbém nniversaria hoje no 
aconchego dos familiares e dos amigainhos, é o garotão aí 
da foto, Hichardson Bazzola Lopes da Silva. Filho do casal 
de empresários João Luis e A Uva Bandeira (Bazzolão), o 

aniversariante completa sete anos de idade, sendo 
aplicado aluno do colégio Rui Barbosa, onde cursa a 1" 
série do 19 grau do turno vespertino. A comemoração 
será na Loja Maço nica D. Pedro nç 13, por uma feliz 

coincidência no dia da festa dos aniversariantes do mês. 
Vale o registro com os nosso parabéns 

Humor 

No luxuoso camarote do 

Tifanic, sussura a dama ao 

cavalheiro: 

- Vem, querido ... estou 

toda molhadinha 

(Playboy/Jun/98). 

Aniversariantes ACH 

* Greice Bitnr Yusuf (A. Nádia) 

* WískyR. Giánatães (Casas N. Mundo) 

*FáipcAddim Hqucn cVnassori (Casema) 

Aniversariam hoje e recebemos 

parabéns da ACII e do FEITO À 

MÀOIESTAURANTE (self-service, 

churrasco no quilo, mannitex e aquela 

saborosa feijoada aos sábados). Na av. 

Getúlio Vargas, esquina como rua 

Alagoas-Centro. 

Telefone 721-3565 

Narciso Faria; diretor presidente deste jornal; sua 

irmã, Maria Aparecida (Tucanu's Locadora) e dona 

Ismila Faria (viúva), entre outros membros do clã 

dos Faria. 

Fica o registro com o nosso sincero voto de pesar 

a todos que, neste momento^ então enfrentando essa 

terrível dor. 

Que a paz de Cristo esteja com todos. 

RITA 

Registro hoje para ô aniversário da jovem 

senhora Maria de Fátima de O. Silva (Rita), 

residente na rua Gregório de Matos. 119-A, Bacuri. 

Vale o registro com os nossos parabéns a ela que, 

há vários anos nos presta serviço e se torna uma 

amiga da família. 

QUINA (432) 

27, 33, 37, 53, 60. 

EFEMÉRIDES 

Comemora-se hoje, 25, o Dia do Motorista, Dia 

do Colono e o Dia do Escritor. 

Vale o registro com os cumprimentos, da 

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

DANA GREICE 

Destaque especial tambéfn hoje para o aniversário de 

uma das jovens senhoras mais queridas e admiradas da 

sociedade local. ' 

Trata-se de Greice Bitar Yusuf, mulher do empresán 

e vice-presidente da Associação Comercial e Indust 

de Imperatriz (ACII), Hassan Yusuf (leia-se Armazé 

Nádia e Nádia Rural, entre outros empreendimentos) 

Vale o registro com os nossos cumprimentos. 

Mercodo- 

Fmoncetm- 

PoüpANÇA 

Hoje    0,98% 

Amanhã    • 0,90% 

Fonte BC/Gazeta Mercantil (723-1759), i 

UHr (FecIeraI) 

Julho/98  •: R$0,9611 

UrIi (EstaíJUAI) 

Julho. 98  R$20,21 ' 

UPC (FEdERAl) 

Julho/98     RS 13,99 

DóIar 

* Paralelo  RS 1,24 

* Turismo  ;........V, RS 1,20 

* Comercial ..." .- R$ 1,16 

Cotações de 24.07.98 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 24.07.98 

RS  "... ..." ; 11,15 

SaLárío Mínímo 

Julho/98    , RS. 130,00 

SaUrio FamíIía 

Julho/98  ,.  ; RS 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ.Tudo 

em materiais para escritório, escolar e suprimentos para 

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

bobinas para calculadora (57x60): R$ ,0,29 Rua 

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

e o fax 722-1400. 

Umo bf* sm cm-ü 

BAZZOLÃO MOVEIS 

UMA LOJA EM SUA CASA 

Fazendo a sua festa permanente em MÓVEIS e 

ELETRODOMÉSTICOS a preços e facilidades sem concorrência. 

BAZZOLÃO MÓVEIS 

Uma loja em sua casa 

Rua Piauí. 861 (721-1912) e 

Aquiles Lisboa - Mercadinho. 

   

" Viajei para São Luífi e s-; 

gostei. Recomendo aos 
BM& 

meufi amigos!" :: 

Reservas de passagens 
í r 

1 721-5687 1  
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Extra! Extra! Extra! Extra! 

ganhou as eleições 98 

Atenção senhores políticos, aTucanu's Produções tem 

disponível para locações carro de som, trio-elétrico, 

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

I Carro de som: 

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

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

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

amps, potência do som 3.500 watts o .o 
8 - Um ombus Scania com bancos reclináveís com 

4 - Combe com um som e microfone, tocado a bateria ab0rd0 6 SOm ambiente- 

5 - Trio-elétrico TUCANU-S, caminhão Mercedes 11-13 a^À vista E PAGAMENTO- 
com periférico de palco 20.000 watts de potência ' b)S0% no ato e um cheque para 30 dias 

6 - Equipe de som PHOENIX PA com 24 caixas grave 

7 - sonorização TUCAWS com 36 caixas grave 

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

b) 50% no ato e um cheque para 30 dias 
c) 30 e 60 dias no cheque 
d) Sinai ■*> 30 e 60 dias no cheque 

Informações para contratos: 

TV CAPITAL 721 2506 e 

977-6533 tratar CONOR FARIAS 

• •••••••• •••*•••••• ••••••• • o • • • • 
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* Polícia Civil 

Kricati é assassinado com 

7 tiros na praça Tiradentes 

Assassinato de um dia a 300 metros do Plantão Central pode está ligado ao tráfego de drogas 

da ultima sexta-feira. 

Testemunhas disseram a 

reportagem do Jornal 

Capital que o índio 

trafegav a n o r mal m e n te 

quando fora abordado por 

vários elementos 

Um índio identificado detonado vários tiros (07) vítima insistia afirmando 

apenas pela alcunha de contra índio que caiu não saber onde estava e 

Kricatis foi assassinado agonizando nas que não sabia do que se 

com 7 tiros na madrugada imediações da praça tratava. 

Tiradentes. O crime Ja e do conhecimento 

ocorreu a cerca de 300 das policias militar e civil 

metros do Plantão Central de que a casa do índio em 

da Delegacia Regional. Imperatriz é uma das boca 

Durante o dia de ontem a de fumo mais 

reportagem tentou vários freqüentadas pelos 

contatos mais a polícia elementos viciados em 

desconhecidos que ainda não tinha pistas e os drogas da cidade. Na 

ocupavam um veiculo de motivos que levaram o semana passada foi 

marca e placas não bando a crivar de balas o denunciado que 

identificadas. Segundo as Kricatis. elementos usando coletes 

testemunhas os elementos No local do crime a de moto-táxis 

tentaram arrastar a vitima reportagem foi informada freqüentavam quase que 

para o interior do veiculo, por um homem que não diariamente o local, 

ouve reação e pedidos de quis se identificar e que A policia não descartou 

socorro. Ao perceber a estava a poucos metros do a possibilidade de que o 

aproximação de terceiros local do crime que os assassinado de Kricatis 

um dos elementos teria elementos chegaram a esteja ligado ao trafego de 

sacado um revolver e perguntar pela maconha, a drogas local. 
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A ocorrèncin foi n gisínidn no pf iní; 

Nacional 

Assaltantes são presos em 

acampamento do MST 

Peritos do Instituto Médico i 

Legal suspeitam que menino 

morreu asfixiado por gás 

Sete armas de fogo foram apreendidas com 

gmpo que agia em Mirante do Paranapanema 

Em operação realizada 

quarta-feira à tarde, a 

Policia Miütar de Teodoro 

Sampaio, no Mirante do 

Paranapanema. no 

extremo oeste de São 

Paulo, apreendeu sete 

armas de fogo, quatro das 

quais em poder de sem- 

terra. O grupo estava no 

Acampamento Che 

Guevara, do Movimento 

dos Sem-Terra (MST) e 

praticava assaltos na 

região. 

O assaltante Ivan i kl o 

Cariri da Silva, conhecido 

por Paraibinha, foragido da 

Justiça por ter sido 

condenado a 17 anos de 

reclusão por latrocínio, foi 

preso ontem á tarde e 

j os crimes. 

A ação policial contou 

com a colaboração do 
principal líder do 
Movimento dos Sem-Terra 

(MST) no Pontal, José 

Rainha Júnior, que chamou 

a PM depois de ter visto o 

acampado Ednaldo 

Rodrigues da Silva, o Galo 

Cego, outro acusado, 

portando um revólver. Em 

depoimento á polícia. Rainha 

negou qualquer ligação do 

MST com os marginais ou 

as armas. 

Segundo o capitão PM 

Armando Belantani Filho, 

que comandou a ação, as 

buscas foram iniciadas 

depois que Paraibinha e 

Galo Cego. usando capuzes 

e armas, assaltaram o 

lavrador Cícero Alves 

Coelho, assentado na 

Fazenda Haroldina. No 
barraco de Antônio 

Rodrigues da Silva, pai d» • 

Galo Cego, tbi apreendida 
uma cartucheira calibre' > 

e com seu irmão, AI -S. dt 

17 anos, umacarabina 22 <• 

Óütra cartucheira 36. Eles 

foram detidos por porte 

ilegal de anuas e liberados 

após pagai4 fiança. 

No Pará, o governador 

AlmirGabriel denunciou 
que o MST está 

planejando invadir a 

antiga Fazenda Guama. 

a 14 quilômetros de 

Belém, uma imensa area 

de 7 mil hectares de 

floresta nativa que 

abriga árvores e animaE 

ameaçados de extinção. 

Peritos do Instituto 
Médico Legal acreditam 
que a morte do menino 
Crislian Lobo de Jesus, 
de 3 anos. encontrado 
desacordado no chão do 
banheiro de sua casa. na 
Barra da Tijuca. foi um 
caso típico de asfixia por 
gás. Mas. de acordo 
com o diretor do 

instituto, Pedro Paulo 
Abreu, o laudo definitivo 
com a causa da morte 
de Cristian so devera 
sair em 15 dias. tempo 
que demora para 
ficarem prontos os 
exames com as 
amostras das vísceras 
do menino. 

Ontem, logo depois de 

encontrado pela babí 
Maria El iene Alcântara 
Crislian foi lev^d-v pari 
o Hospital MiLvíCipa 
Loureço Jorge, ma: 
morreu logo depois. ( 

enterro será reah/.adc 
no cemitério Jardim d; 
Saudade, em Ed sói 
Passos. Foi o que 
informou a Radio CBN 

Tiroteio no Capitólio 

deixa quatro feridos 

1 Ia quatro pessoas feridas, 

duas delas em estado grave, 

e um homem armado foi 

detido no Capitólio, em 

Washington, depois do 

tiroteio ocorrido as 16h50 

0 k trario c K ■Brasília). Entre os 
feridos ha três policiais, ainda 

segundo informação de 

te^emunhas. Um policial da 

segurança do Congresso. 

Vito Raymond. citado pela 

agência Associetad Press, 

informou que há dois 

agentes feridos. 

Os atiradores, que seriam 

provavelmente dois. 

entraram por um setor 

n is< ii*ya( lo aos j laiiíunentaivs. 

() tiroteio ocorrei i ni tfn dia en i 

que o prédio estava lotado d 

ti instas e o Congresso estav 

em sessão. A porta-voz d 

FBI. Susan Lioyd. disse qu 

os policiais feridos erat 

agentes de seguranç; 

Segundo testemunhas, 

incidente ocorreu proximo 

Sala de Documentação (: 

|)arle leste do prédio. 

Vr- 
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O pioneiro da saúde imperatrizense 


