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Estado 
Maior
Nenhum

deputado governista
ocupou ontem a
tribuna da Assembléia
Legislativa para festejar
ou, pelo menos,
saudar o governador
José Reinaldo pela
passagem do quarto
aniversário do seu
governo. É sintoma do
ocaso.

ACUSADOS DE
HOMICÍDIO
BENEFICIADOS

JULGAMENTO

O julgamento de quatro
irmãos acusados de matar
dois homens acabou benefi-
ciando todos os acusados.
Um deles foi absolvido e os
demais pegaram pena míni-
ma. Entre um dos condena-
dos, um já cumpriu a pena e
foi libertado. POLÍCIA 7

MARANHÃO
ENFRENTA O
COMERCIÁRIO

ESPORTES

Maranhão e Comerciário
se enfrentarão hoje à noite
no Estádio Nhozinho Santos,
pela Taça Cidade de São Luís.
O MAC está animado com a
vitória no clássico contra o
Moto, por 2 x 1, mas terá
alguns desfalques para a par-
tida de logo mais. PÁGINA 8

FRACASSO
DO GOVERNO
É LEMBRADO

ASSEMBLÉIA

MAIS CASOS
CURADOS EM
IMPERATRIZ
IMPERATRIZ 3

TUBERCULOSE

Os deputados Francisco
Gomes (PFL), Teresa Murad
(PMDB), Hélio Soares (PP) e
Max Barros (PFL) ressaltaram
o fracasso do governo José
Reinaldo, que ontem com-
pletou quatro anos. Nenhum
deputado da base governista
foi à tribuna destacar avan-
ços do governo. POLÍTICA 3

APREENDIDAS
121 CNHS

NO ESTADO

IRREGULAR

Cento e vinte e uma Car-
teiras Nacional de Habilita-
ção (CNHs) foram apreendi-
das em todo o estado durante
os dois primeiros meses deste
ano. Ano passado, foram 110
apreensões no mesmo perío-
do. Parte dos documentos es-
tava vencida. CIDADE 2

AUTO-ESCOLAS
IRREGULARES
DENUNCIADAS

FORA-DA-LEI

O Sindicato dos Donos de Auto-Es-
colas (Sindauma) denunciou a existência
de pelo menos nove estabelecimentos
que atuam de forma irregular em São
Luís. Eles funcionam sem autorização do
Detran, sem pessoal qualificado, alguns
localizados em residências. GERAL 6

ESCOLA DO
MUNICÍPIO

ATRASA AULAS

REFORMA

O ano letivo ainda não começou no
anexo da Unidade de Ensino Básico Carlos
Madeira, no Anjo da Guarda. O atraso está
prejudicando 817 estudantes, que estão
sem aula. O período letivo ainda não co-
meçou devido à reforma que está sendo
feita no prédio do colégio. CIDADE 2

JOÃO PAULO
ESCAPA DA
CASSAÇÃO

POUPADO

A Câmara Federal rejeitou ontem o pe-
dido de cassação do deputado João Paulo
Cunha (PT), acusado de envolvimento
com o mensalão. Foram 256 votos con-
trários à cassação, 209 a favor, 7 em bran-
co, 2 nulos e 9 abstenções. POLÍTICA 2

Governo gastará R$ 7 mil por dia
para abastecer despensa do Palácio

DESPERDÍCIO Deputado denuncia superfaturamento em licitação para compra de comida e bebidas

O Governo do Estado
gastará R$ 902 mil para a
compra de alimentos e be-
bidas para o Palácio dos
Leões e para a casa de ve-
raneio de São Marcos. A
denúncia de suspeita de
superfaturamento na lici-
tação publicada no Diário
Oficial de 23 de março foi
feita ontem pelo líder da
oposição na Assembléia
Legislativa, deputado Cé-
sar Pires (PFL). O gasto
com esses itens passa de
R$ 7 mil por dia. Só com
bebidas alcoólicas, serão
gastos R$ 122 mil. Por hora,
o governo gastará mais que
o piso de R$ 303 dos servi-
dores estaduais. POLÍTICA 3
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CONCURSO 752

MEGA SENA

CONCURSO 608

LOTOMANIA

O tráfego na ponte Marcelino Ma-
chado foi liberado ontem por volta do
meio-dia para veículos acima de 24 to-

neladas. Eles deixarão de fazer a traves-
sia sobre o Estreito dos Mosquitos pela
ponte ferroviária Benedito Leite. Have-

rá cuidado apenas na passagem de veí-
culos de 57 toneladas, que passarão de
forma individualizada. CIDADE 1

Liberado tráfego pesado em ponte

E S T R E I TO  D O S  M O S QU I TO S

Fiscal recolhe balança que estava adulterada no Mercado Central. A
fiscalização está sendo feita por equipes da Vigilância Sanitária,
Inmetro, Procon e Delegacia do Consumidor, que foram ontem a

dois mercados. O objetivo é verificar as condições de venda de peixes e mariscos, bem como a higiene nos boxes. CONSUMIDOR 9

FISCALIZAÇÃO
Alternativo

HONÓRIO MOREIRA

HONÓRIO MOREIRA

AG. BRASIL

O DEPUTADO João Paulo Cunha afirmou ser inocente

VEÍCULOS pesados já podem cruzar a ponte Marcelino Machado nos dois sentidos, após mais de um ano e meio de interdição

1 2A biblioteca do Tribunal
de Justiça, fundada no
século XIX, reúne mais de 6
mil obras. Instituição
centenária, ela tem em seu
acervo títulos como o
original em francês do
Código Justiniano. PÁGINA 1

Amor da Minha Vida é o
nome da exposição do
artista plástico Jerônimo
Sadock, que está em cartaz
no Salão de Eventos do São
Luís Shopping. A mostra
apresenta a nova coleção do
artista. PÁGINA 6
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