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O Inst. Nac. de Meteorologia informa 
que o tempo em Imperatriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas isoladas e 
visibilidade boa 

Jornal Capital 

Acontece hoje j 

0 encerramento do | 
treinamento ministrado | 
aos professores e 1 

diretores das escolas municipais. 
Iniciativa da Secretaria de Educação do 
Município e Dd. Regional Min. Educação |||^|:| 
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Ildon discursa na Câmara 
# 

Há dez anos que um chefe do Poder Executivo não comparecia à sessão inaugural do Legislativo 
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Marques de Souza afirma que educação e aúde são prioridades em seu governo 
■'■"1    _ _   

0 interventor Ildon 
Marques de Souza fez um 
discurso histórico, ontem, na 
Câmara Municipal, ao presidir 
a abertura solene do período 
legislativo. 

Mon Marques, no início de 
seu pronunciamento, 
observou que a ênfase para 96 
do governo municipal continua 
sendo a austeridade financeira 
e administrativa, "com vistas 
ao completo controle das 
contas municipais e à 
implantação definitiva dos 
critérios éticos e morais na 
condução da coisa pública, de 
sorte que jamais voltemos ao 
descalabro administrativo que 
encontramos na Prefeitura". . 

0 interventor fez questão 
de destacar que "depositamos, 
ainda, confiança nesta Casa 
Legislativa, cujos membros 
muito têm entendido os 
momentos difíceis que 
atravessamos no decorrer de 
1995". 

Ildon Marques, no final do 
pronunciamento, foi bastante 
aplaudido pelos vereadores e 
as pessoas que estavam no 
plenário do Palácio Dorgival 
Pinheiro de Sousa. Disse que 
a educação é a prioridade de 
seu governo. Página 3A 
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Real é o preço da 
Cerveja Cerpa. O 
Carnaval doTchan espera 
por você. 

Lifsal reúne 

clubes hoje 

O fato 
Pode ser 

aberta, enfim, a 
famosa caixa- 
preta do Banco 
Central. Ou 

pelo menos, seus segredos 
começaram a ser revelados. 
Isso aconteceria por obra e 
arte de uma comissão 
especial do Senado, 
prevista para ser instalada 
no final de março, com a 
expressiva finalidade de 
fiscalizar a atuação do BC. 
A comissão é prevista 
constitucional mente — 
deveria estar funcionando 
há muito tempo. Sairia 
agora da gaveta por 
iniciativa de um grupo de 
senador do PMDB, que não 
deseja dar vida fácil ao 
governo. 

A Liga Imperatrizense de 
Futebol de Salão (Lifsal) 
anuncia para hoje, sexta-feira, a 
partir das 19h30, reunião na 
antiga Sedei (hoje, 
Departamento de Desportos e 
Lazer do Município). 

A informação foi dada ontem, 
através de comunicado, pelo 
presidente Messias Valadares 

Vieira Vários assuntos estarão 
em pauta, tendo em vista a 
abertura do calendário oficial. 

Deverão participar do 
encontro, representantes dos 
clubes filiados à Lifsal, e os que 
pretendem se filiar. 0 assunto 
principal em pauta é referente 
ao Torneio de Acesso e sua 
forma de disputa 

Silva foge do 

plenário da 

Câmara , 
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Gomes 

reassume 

A juíza Oriana Gomes 
íéâWtói fuuçóes 
como titular da Segunda 
Vara- nríz. 

Oriaua Gomes estava- 
afastada da ddadéM vários 
meses 

esteve ! não um 
Imperatriz, conseguiu 
reálizár ações que 
desagradaram alguiuaà 
pessoas» mas acomunifiade 
mostrou-se solidária a sua 
forma de agir 

A juíza O nana Gomes 
retomou suas funções,; 
demonstrando disposições i 
de agilizar os trabalhos 
desenvolvidos pela Vara 
Criminal de Imperatriz. 

Capita1 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

A colunista Jussara 
Cerqueira comenta os fetos 
da nossa sociedade. Coloca 
em evidência a comunidade 
tocantina que faz a nossa 
história. 

Está sempre por dentro 
dos fatos novos da city e 
registra tudo com a sua 
câmera. Não deixe de 
conferir todas as novidades. 
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Per es acatm 
de lançar, 
em M iarai, 
Estados 
Unidfts, um megaprojeto. 
Trata-se de ura 
condomínio de 16 andares 
e 127 apartamentos que 
exigirá investimentos de 
US$ 85 milhões nos 
próximos 16 meses. José 
Isaac Feres conseguiu 
financiamento junto ao 
Natios Banks dos Estados 
Unidos. 
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Ac^ílândia: Soroya 

Luiza comenta a sòciedade 

açaílandense 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 
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US$ Com. Compra 

R$ 0,9783 (0,9%) 
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O transito de Imperatriz continua sendo um dos pior ' - J, j. Todos os dias, 
apesar da existência do sistema de sinalização ^ xêv vários acidentes nas ruas/ 
da cidade. Na colisão com o Gol, a moto nonda CG-125 ficou toda estragada. É 
hora da 1 - Ciretran promover uma rigorosa fiscalização. 
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Boa a iniciativa da Liga 
Imperatrizense de 
Desportos em divulgar o 
esporte amador da cidade. 
O jornal ABC do Esporte 
merece o elogio, não 
apenas da comunidade 
desportiva, mas de todos os 
que acreditam na 
organização e divulgação do 
que é feito nas entidades 
reconhecidas. 

Graça Almeida 
Vila Nova 

Sou eleitor do deputado 
federal Sebastião Madeira 
na eleição de 3 de outubro. 
Porém, acho que ele deve 
mesmo buscar o apoio dos 
partidos que integram a 
Frente Ética. A importância 
desse apoio, contudo, não 
seria apenas no processo de 
campanha, como também 
na administração. 

Antonio Sena 
Bacuri 

Após aquele susto, em 
que o coronel Guilherme 
Ventura deixou de ser 
aceito no PMDB, nós 
lideranças comunitárias 
ficamos mais aliviadas. A 
situação de Imperatriz ainda 
é ruim, apesar dos esforços 
da interventoria. Contudo, 
apoiamos a candidatura 
Ventura. 

Ademar Santos 
Vila Santa Lúcia 

A cultura imperatrizense 
está mesmo de parabéns. 
Graças, é claro, ao 
empenho de pessoas como 
Luís Brasília e Ildon 
Marques, que muito têm 
demonstrado empenho 
pelo segmento. A 
secretária de Promoção 
Social, Sofia Oliveira, 
também tem dado sua 
colaboração. 

José Augusto 
Santana 

Vila Lobão 

Continua praticamente 
imprestável a avenida JK, 
que liga bairros como o 
Santa Rita ao Centro da 
cidade. Muitas foram as 
reivindicações feitas junto à 
Secretária de Serviços 
Urbanos, mas nada foi feito 
até agora Continuamos no 
aguardo de uma visita do 
senhor Jairo de Oliveira. 

Macedo Buarque 
Santa Rita 

0 Partido do 
Movimento Democrático 
Brasileiro, que tem André 
Paulino como um de seus 
íderes em Imperatriz, 

prepara encontro regional 
na cidade. 0 PMDB tem 
crescido no Maranhão, 
principalmente nos últimos 
anos, a exemplo do que 

■ontece com o PSDB de 
«adeira. 

Marina Nunes 
Centro 

Imperatriz, 16 de fevereiro de 1996 

Debatendo o aborto 

Clínicas clandestinas funcionam em Imperatriz 

O aborto é um tema que 
remonta as questões filosóficas 
acerca do início da vida, e sobre a 
mulher. 

Deve a mulher decidir sobre 
seu próprio corpo? Ou seja, a 
mulher deve decidir sozinha 
sobre se deve iiraticar, ou não, o 
aborto? 

Em que íase da gestação, o 
zigoto, ou o feto inicial adquire 
vida? 

O aborto deve ser praticado 
quando se coloca em risco a vida 
da mulher? 

Do iionto de vista religioso, o 
uso do aborto pode ser 
considerado uma medida ética, 
ou de uma insanidade digna de 

uma excomunhão? 
Difícil responder a essas 

perguntas, e lançar o debate, sem 
o auxílio dos números. Da 
quantidade de abortos realizados 
no Brasil anualmente. 0 perfil 
social de quem aborta e sua 
principal causa 

0 Brasil há muito tempo que 
se desinteressa por essa questão. 

Estatísticas de dois anos atrás, 
revelam que a maioria das 
mulheres que abortam são de 
renda per capita abaixo da média 
nacional e cerca de 10% morrem 
em clínicas clandestinas de 
curetagem. 20% das 
sobreviventes ficam com 
seqüelas para o resto de suas 

vidas. 
Em Imperatriz, no entanto, os 

órgãos de saúde local jamais 
realizaram qualquer pesquisa 
sobre o assunto. 

Corremos o risco, quando do 
diagnóstico, do município atingir 
outro recorde nacional. Como é 
o caso da Lepra e da Aids. 

Sem esse diagnóstico, a 
discussão sobre o tema 
envereda pelo diletantismo. Pela 
filosofia pura. E sem resultados 
práticos. 

Afinal, devemos ou não 
condenar ao desprezo, as 
mulheres que morrem, vítimas 
da desinformação e da falta de 
assistência médica? 

Carnaval do Tchan 

Contagem regressiva para a maior festa carnavalesca 

da Região Tocantina, na avenida Beira-Rio 

Segura o Tchan. Amanha, na 
avenida Beira-Rio, tem o início 
oficial do Carnaval do Tchan. 
Segure o Tchan. 

Já faz muito tempo que a 
cidade não dispõe de carnaval- 
participação. Com uma 
verdadeira multidão pulando 
sobre o som metálico dos trios, 
bandas e amplifícadores. 

Antes, o carnaval popular 
estava elevado, ou melhor, 
rebaixado para a segunda 
categoria 

Apenas a "pobreza" 
comparecia na praça Mané 

Garrincha para curtir a maior 
festa do calendário brasileiro. 

Amanhã será diferente. O 
maior evento da cidade será 
gratuito. Organizado, com 
seguranças particulares, com a 
Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros, Polícia de Trânsito 
e Polícia do Exército. 

Como se não bastasse, uma 
equipe de médicos da Secretaria 
de Saúde estará prestando 
assistência médica ao folião. 
Segure oTclian. Amarre oTchan. 

A prévia do Carnaval realizada 
em João Lisboa, domingo 

lassado, mostrou que quando há 
organização, planejamento 
prévio e boa vontade, pode-se 
fazer grandes manifestações de 
massa sem a presença da 
violência. Como manda o 
figurino. 

K certo que o Carnaval do 
Tchan, gratuito e com cerveja 
Cerpa custando R$ 1,00 tem o 
sucesso garantido. Mais do que 
isso. De forma definitiva, 
Imperatriz ingressa na era dos 
mega-eventos. Começando 
assim o desenvolvimento da 
indústria do turismo. 

Cidade sem arte 

E preciso existir criatividade para revitalizar o cinema 

e o teatro e nascer para o novo milênio 

Imperatriz está privada da 
sétima arte. No entanto, poucos 
se incomodam com o fato. 

Há um silêncio sobre o tema. 
Ou será uma conspiração! 

A segunda òidade do Estado 
do Maranhão está sem cinema. 
Um santo sopro de vida não 
aparece para liderar uma rebelião. 

Prefere-se o caminho fácil da 
lamentação. Ou a esfarrapada 
desculpa do videocassete. 

A cidade que tem uma lei de 
cultura modelo para o Brasil não 
pode contar com a grande tela. 

Já imaginou, Ingrid Bergman 
com seus lábios triunfais em uma 
telinha? Não tem graça. 

Eu quero saber como é que 
vai haver investimento externo 
em Imperatriz no campo da 
cultura. 

Qual o endiabrado 
empresário que torra seu 
dinheiro em um projeto cultural, 
cuja cidade, sequer dispõe de um 
cinema? 

Eu sei que tem gente fanática 
por cinema. Que não vive sem 
cinema. Uns loucos. É o caso de 
quem mora em São Luís, Feira 
de Santana, Teresina, Parnaíba, 
Campina Grande, Belém, e 
algumas outras cidades do Brasil 
e do globo. 

Enquanto isso, aqui em 

Imperatriz, com 400 mil 
habitantes? Aliás, pode uma 
cidade, beirando meio milhão de 
vivas almas, ficar sem cinema? 
Pode. Mas só aqui, porque 
parece que o pecado mora ao 
lado do Tocantins. 

Está na hora da Fundação 
Cultural de Imperatriz começar 
a iniciar conversações com 
empresários do ramo para 
reativar a sétima ar te na cidade. 

E também, como é comum 
em algumas cidades, um Cinema 
Municipal administrado com 
competência não faz mal a 
contribuinte nenhum. 

A cidade quer um cinema. 
•r'.; ,  —— —  : ' 
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PSDB 
O candidato tucano, 

Sebastião Madeira, vai levar 
a sua campanha com o 
discurso das grandes 
mudanças e transformações, 
e como das outras vezes, sem 
muito dinheiro para gastar. O 
mesmo se aplica aos 
candidatos cel. Ventura e ao 
nome que vai ser indicado 
pela Frente Ética. 

Resultado 
Os melhores resultados 

de uma campanha com {kiuco 
dinheiro em circulação virão 
dos próprios eleitores, que se 
sentirão obrigados a escolher 
os melhores candidatos, ou 
de simpatia, sem a negociação 
espúria do voto. 

Sem dinheiro na 
campanha, o voto será o da 
consciência política, e o 
beneficiado aquele que tiver 
melhor discurso. 

Vereadores 
A reforma eleitoral 

limitou o número de 
candidatos a vereador por 
legenda e coligação. Isso 
implica em menores custos 
da campanha e maior 
obrigação de trabalho, 
lambem nesse caso a 
sociedade sai ganhando, 
uma vez que dificilmente vão 
funcionar os esquemas que 
têm levado à Câmara 
Municipal representantes 
tão inexpressivos como a 
atual legislatura. 

Perguntas 
Será que o eleitor de 

Imperatriz, acostumado a 
negociar, o seu voto, vai 
mesmo votar com a 
consciência, escolhendo o 
melhor nome para governar 
a cidade? Ou será que o 
estômago e o bolso, que vão 
continuar vazios durante a 
campanha, serão os 
responsáveis por um alto 
índice de abstenção? 

Roubos 
Continuam os roubos de 

bicicletas em Imperatriz. Não 
seria o momento oportuno 
para que esses veículos 
também fossem 

emplacados? 

Considerações 
Historicamente a família 

Sarney nunca venceu uma 
eleição na capital do Estado, 
o que lhe valeu inclusive o 
cognome da "DhaRebelde". 
São Luís é uma cidade de 
oposição e ponto final. 

Eleições 
Não é segredo para 

nenhum político que o 
processo eleitoral 
majoritário começa a 
decidir o resultado das 
eleições no inteior. Daí a 
importância de prefeitos e 
vereadores na eleição do 
governador, senadores e 
deputados federais. Sem 
eles as eleições seriam 
inviáveis e não há 
governador (a) que 
desconheça esse fato. 

Custo 
Qualquer partido político 

ou candidato, sabe que o 
custo de uma campanha 
majoritária a nível de Estado 
é muito cara. Em razão 
disso, torna-se fundamental 
a participação de prefeitos 
e vereadores. São eles os 
responsáveis diretos pela 
condução e patrocínio das 
campanhas, valorizando 
assim, a participação de 
cada um. 

Dimensões 
Um candidato a 

governador, sobretudo da 
"situação", sabe das 
dificuldades de uma 
campanha majoritária feita 
"corpo-a-corpo" , 
principalmente em razão 
das dimensões do Estado e 
a precariedade das 
estradas. Muitos 
municípios maranhenses 
não têm sequer um "campo 
de aviação", portanto, a 
campanha, mesmo sendo 
majoritária, tem que ser 
doméstica. 

Para meditação 
"Ora, a fé é a certeza de 

cousas que se esperam, a 
convicção de fatos que se 
não vêem." (Ilb 11-1) 

^0) piontoo Hospitold/- 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

16/02/96 

Mospitol Stít. Maria 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

16/02/96 

Hospital São Vicente 
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O discurso do ano 

Mensagem do interventor estadual de Imperatriz à Câmara Municipal, por ocasião da abertura 

solene do período legislativo 

por CONOR FARIAS 

Câmara 
reinicia 
trabalho 

Reiniciados ontem à 
tarde os trabalhos da 
Câmara Municipal de 
Imperatriz. O interventor 
lldon Marques de Souza, o 
"Ildão". participou da 
abertura dos trabalhos. Em 
seu discurso disse que o 
ano administrativo de 1996 
reafirma todos os nossos 
compromissos assumidos 
em 1995. Não só vimos 
corroborar tudo o que 
afirmamos um ano atrás ao 
comparecermos a uma 
solenidade igual a esta, 
mas também destacar 
pontos de nosso programa 
de governo contidos 
naquele compromisso que, 
em 199(), dizem do acerto 
das políticas que temos 
implementado. 

Câmara 
reinicia 

trabalho II 
Na seqüência de seu 

discurso, Ildão destacou 
que neste ano de 1996, a 
ênfase do governo 
municipal continua sendo a 
austeridade financeira e 
administrativa, com vistas 
ao completo controle das 
contas municipais e à 
implantação definitiva dos 
critérios éticos c morais na 
condução da coisa pública, 
de sorte que jamais 
voltemos ao descalabro 
administrativo que 
encontramos na Prefeitura. 
Das políticas 
administrativa ao encargo 
do governo municipal. 

disse lldon, o acento no 
social tem sido nossa 
prioridade. 

Câmara 
reinicia 

trabalho III 

Educação e Saúde, 
segundo lldon Marques 
afirmou, são as principais 
atribuições do Estado. Em 
Imperatriz, destacou, 
especialmente educação, 
fonte de toda e qualquer 
conquista e 
desenvolvimento de um 
povo, inclusive o nível de 
saúde, tem sido a 
prioridade estabelecida em 
nosso governo. Educação é 
a política que mais perto 
fala ao nosso coração, 
enfatizou, ontem à tarde, na 
Câmara. 

Câmara 
reinicia 

trabalho IV 

O discurso de lldon 
Marques é maior do que o 
que se resumiu aqui. 
Entretanto, destacamos o 
princípio e o fim do mesmo. 
Na parte final, Ildão frisou 
que estamos vislumbrando 
um novo alvorecer porque 
temos certeza de estar no 
caminho certo, na estrada 
certa. Estamos, disse ele, 
tapando buracos. Não 
buracos de rua, continuou, 
mas buracos dos corações. 
Estamos, finalizou o 
interventor, asfaltando 
caminhos não para os pés 
andarem, insistiu, mas para 
MENTES caminharem. 

Leia e assine o 

Jornal Capital 

o seu líder diário 

Foi.d: 723 - 2034 
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Senhoras e Senhores, 
O ano administrativo de 

1996 reafirma todos os nossos 
compromissos assumidos em 
1995. Não só vimos corroborar 
tudo o que afirmamos um ano 
atrás ao comparecermos a 
uma solenidade igual a esta, 
mas também destacar pontos 
de nosso programa de 
governo contidos naquele 
compromisso que, em 1996, 
dizem do acerto das políticas 
que temos implementado. 

Neste ano de 1996, a ênfase 
do Governo Municipal 
continua sendo a austeridade 
financeira e administrativa, 
com vistas ao completo 
controle das contas municipais 
e à implantação definitiva dos 
critérios éticos e morais na 
condução da coisa pública, de 
sorte que jamais voltemos ao 
descalabro administrativo que 
encontramos na Prefeitura. 

Das políticas 
administrativas ao encargo do 
Governo Municipal, o acento 
no social tem sido nossa 
prioridade. 

Educação e Saúde são as 
principais atribuições do 
Estado. Em Imperatriz, 
esiiecialmente educação, fonte 
de toda e qualquer conquista 
e desenvolvimento de um 
povo, inclusive o nível de 
saúde, tem sido a prioridade 
estabelecida em nosso 
governo. Educação é a política 
que mais de perto fala ao 
nosso coração. 

O resultado dessa política, 
Senhores Vereadores, é 
surpreendente pela rapidez 
com que ela alcança todo o 
povo, trazendo uma nova 
esperança que outras ações 
administrativas não 
conseguem atingir. Por outro 
lado, fica a gratificação de 
quem governa, por sabermos 
que estamos plantando algo 
para o futuro, para as gerações 
que nos seguem, para aqueles 
que tomamos pelo 
conhecimento libertador não 
cometerão os mesmos erros e 
omissões que no presente nos 
tem criado enormes 
dificuldades. 

A educação, quando 
prioriza por uma 
administração, nos dá a 
garantia de que não 
cometeremos erros de 
avaliação. Tudo que se investe 
em educação e cultura do povo 
tem retorno imediato e 

resultados futuros garantidos. 
Abrimos o ano letivo de 

1996 no último 5 de fevereiro 
com um curso de treinamento 
e reciclagem de professores 
que se estenderá até amanhã, 
(lia 16. Aqui perto, no Colégio 
Dorgival Pinheiro de Sousa, 
neste momento, 1.200 
professores se preparam para 
desenvolver seus trabalhos em 
favor da educação dos jovens 
com mais conhecimento, 
maior motivação, mais 
organizados, mais confiantes 
no seu magistério. E a 
qualidade num setor que não 
pode ser desenvolvido sem 
aperfeiçoamento cada vez 
maior. 

Nosso compromisso com a 
educação não significa 
omissão diante das obrigações 
outras que temos para com a 
comunidade de Imperatriz. A 
saúde do povo não foi 
negligenciada, pelo contrário, 
equipes me chamam, equipes 
de agentes de saúde tem se 
desdobrado para atender a 
população sofrida, 
especialmente aqueles que 
habiltam a periferia carente de 
infra-estrutura sanitária. As 
crianças pobres de nossa 
cidade já não mais estão sós. 
A Prefeitura de Imperatriz foi 
ao encontro delas. Tem um 
programa de trabalho, de 
formação para vida como uma 
alternativa outra que não o 
circular pelas ruas da cidade. 
Um emprego, uma profissão, 
os cuidados do poder público 
são garantia de um futuro 
melhor para centenas de 
crianças de nossa 
comunidade. O setor de 
produção e abastecimento tem 
melhorado substancialmente e 
é das preocupações deste 
governo. 

Finalmente, devemos nos 
reportar aos programas de 
urbanização para o ano de 
1996.Sabemos das carências 
desta sofrida cidade que não 
pode mais continuar sem o 
mínimo de organização 
urbanística, indispensável a 
uma vida comunitária 
saudável. Somos uma cidade 
grande. Temos grandes 
problemas pendentes de 
solução em nossa malha viária. 
Nossas ruas precisam 
urgentemente de reparos que 
a população tanto vem 
reclamado. Esperamos aí 

GASTROCLÍNICA 

Dr. Nailton J. F Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra 
Dr. J. Edson M. Araújo 
•Dr. Milko Abrantes 

Rua Sergipe, 601 - centro - Fone (098) 721 - 3746 
Fax (098) 721 - 7248 - imperatriz - MA 

senhores, que o Governo 
Federal cumpra o seu dever, 
sua obrigação enviando as 
verbas que são do ftósso 
direito para a infra-estrutura^ 
saneamento básico e outras. E 
dever do Governo Federal, 
pois os tributos, Imposto de 
Renda, são cobrados para 
aplicação nesses serviços. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
estamos comparecendo a 

esta solenidade na qualidade 
de Interventor Estadual, cujo 
mandato se encerrará no 
próximo dia 31 de março. O 
compromisso que aqui 
assumimos em nome do Poder 
Executivo e em nome da 
governadora Roseana Sarney, 
que nos confiou este elevado 
encargo, não se invalida pela 
transitoriedade do cargo. 
Qualquer que seja a solução 
política adotada pela 
Excelentíssima Senhora 
Governadora há de sempre 
levar em consideração o 
esforço deste Governo 
Municipal em restaurar a 
moralidade pública e construir 
o futuro desta cidade. 
Falucando e construindo, 
fizemos história e garatimos à 
população um nível elevado de 
administração pública que 
jamais poderá ser, daqui para 
frente, negligenciado por 
qualquer administrador. 

Confiamos, no entanto, no 
elevado discernimento da 
Senhora Governadora para 
com as aspirações do povo 
desta cidade. Confiamos 
também na cívica e 
permanente vigilância que o 
povo de Imperatriz tem 
dispensado em favor da 
moralidade pública na prática 

da cidadania. Depositamos, 
ainda, confiança nesta Casa 
Legislativa, cujos membros 
muito têm entendido c 
momentos difíceis q c 
atravessamos no decorrer de 
1995. 

Queremos registrar de 
público que em todos os 
momentos as relações do 
Poder Executivo com este 
Poder Legislativo foram 
pautadas pelo respeito e 
dignidade. Ao Presidente 
desta Casa, agradeço pela 
elegância com que tem se 
dirigido a mim. 

Assim, Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, vimos 
a esta solenidade, não só 
mostrar a nossa intenção de 
governo para 1996, mas 
também demonstrar 
esperança e certeza nos 
destinos deste povo que 
muitas vezes tem construído 
a cidade de Imperatriz com 
pioneirismo e, ultimamente, 
com elevado espírito de 
cidadania. Que ninguém mais 
duvide que Imperatriz vem 
superando os maiores 
percalços de sua história e 
parte para o ano 2000 com 
esperança, confiança e 
certeza de que alcançará o 
nível de progresso e 
desenvolvimento de sua 
histórica vocação. 

Estamos vislumbrando um 
novo alvorecer porque temos 
certeza de estar no caminho 
certo, na estrada certa. 

Estamos, Senhore , 
tapando buracos. ^ 
buracos de rua, mas bui ■ 
dos corações. Esta 
asfaltando caminhos não . a 
os pés andarem, insisto, mas 
para MENTES caminharem. 

Muito obrigado! 
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Dr. Rodrigues 

Doenças nervosas e mentais 

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 14h00 às 18h00 

Atendemos UNIMED 

Rua Pernambuco, 840 - Centro. Fone: 722-2474 
Imperatriz - Maranhão 

Segunda a Sexta - 07 

TV - Capital - Canal 5 

Aprosciitação: José Filho 
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Record, a nova força do esporte 

Emissora investe alto na contratação de um time da pesada e bate o maior bolão nas transmissões esportivas 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

O/á, bom dia! 
Vindo 

ao Brasil 

O secretário de Estados 
dos Estados Unidos, 
Warren Christopher, deve 
vir ao Brasil provavelmente 
no início de março. 

A agenda terá encontros 
com empresários em São 
Paulo, visita a Brasília e à 
Amazônia. O objetivo seria 
o de sinalizar novamente 
que o Brasil é um parceiro 
importante para os Estados 
Unidos e reforçar o 
interesse na aprovação da 
lei de patentes. 

Produtos 
em desenvolvimento 

Uma carta da 
Associação dos 
Laboratórios 
Farmacêuticos do Japão, 
JPMA, ao presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso sugere que o 
Brasil inclua na sua 
legislação de patentes a 
defesa de produtos que 
ainda estão em 
desenvolvimento, o 
chamado "popeline". 

A carta, que trata 
Fernando Henrique como 
"honorável presidente", diz 
que o Brasil exclui os 
produtos farmacêuticos de 
qualquer proteção 
patentária. 

Lembra que a discussão 
do atual projeto de lei 
brasileiro começou no 
Congresso em 91. 0 
governo está pedindo 
urgência para o projeto de 
patentes para que 
Fernando Henrique viaje 
em março para o Japão com 
sua aprovação. 

Celulose 
investirá 

Um estudo completo 
sobre o futuro do setor de 
papel e celulose no País foi 
entregue ao ministro do 
Planejamento, José Serra. 

O documento mostra 
que os investimentos na 
área chegarão, até o ano 
2005, a US$ 13,2 bi, 
incluindo a formação de 
novas florestas. Os 
investimentos em 
andamento hoje são de US$ 
2,2 bi. 

O presidente da 
Associação Nacional dos 
' abricantes de Papel e 

elulose, Anfpc, Osmar 
.^lias Zogni, disse que a 
expansão prevista 

adicionará mais 52,7% na 
capacidade produtiva de 
celulose instalada no País 
e de 42,8% na de papel. No 
período de 1996 a 2002, só 
na área de produção de 
celulose, os investimentos 
alcançarão US$ 4,4 bi. 

Saldo 
negativo 

O fluxo cambial foi 
negativo pela primeira vez 
no mês anteontem, com 
um déficit de US$ 57,478 
mi. As exportações ficaram 
em US$ 221,495 mi, contra 
US$ 108,181 mi de 
importações. 

A entrada de capital foi 
fraca diante da saída: US$ 
103,505 mi, ante US$ 
274,298 mi, 
respectivamente. 

Esse resultado foi 
justificado pelos analistas 
por conta do calendário. E 
que com a proximidade do 
Carnaval, não interessava 
aos bancos manter 
anteontem o caixa 
"vendido" em dólares, ao 
contrário do que ocorreu 
normalmente. No mês, o 
acumulado é de US$ 1,883 
bi. 

Ontem, o mercado de 
câmbio voltou a abrir 
firme, com o dólar a R$ 
0,9816 na venda. Depois, 
subiu para R$ 0,9820. 

A expressão continua, 
mas ainda é inferior à 
observada anteontem à 
tarde, quando o Banco 
Central foi obrigado a 
vender dólares no teto da 
intrabanda, em R$ 0,9850. 

A maior demanda 
anteontem foi gerada pela 
percepção de que seria 
vantajoso ficar comprado 
até quarta-feira de cinzas. 

Um 
alô legal 

Para o secretário de 
Educação do Município, 
advogado Agostinho 
Noleto, que vem fazendo 
um trabalho merecedor do 
reconhecimento da 
comunidade 
imperatrizense na 
Secretaria de Educação do 
Município. O jantar de 
confrater nização , 
oferecido pelo interventor 
Ildon Marques, aos 
monitores do treinamento 
que foi ministrado a mil e 
duzentos professores da 
Rede Municipal Municipal 
de Ensino, comprova o que 
estou falando. 

por Raimundo Primeiro 
Da Direção da Redação 

Um time de 
primeiríssima qualidade. 
Luiz Alfredo (narrador), 
Mário Sérgio 
(comentarista), José Luiz 
Datena (narrador e repórter 
especial), Eli Coimbra 
(repórter especial), Paulo 
Stein (narrador) e Mário 
Guedes (comentarista), são 
os novos contratados da 
Rede Recorde para as 
transmissões de eventos 
esportivos em 1996. 

Luiz Alfredo, Mário 
Sérgio, Datena e Eli 
Coimbra estreiaram no 
último dia 25, durante a 
partida entre Corínthians X 
Coritiba, jogo que teve o seu 
início às 20h30, em que 
estreiava o polêmico craque 
Edmundo. Exatamente às 
22h32, a Rede Record 
alcançou o topo da 
audiência, segundo o Ibope, 
com o pico de 20 pontos, de 
uma média de 13 durante 
toda a partida, provando 
que a emissora acertou ao 
investir nas transmissões 
esportivas. 

Juntamente com Carlos 
Valadares (narrador), Sílvio 
Lancelotti (comentarista), 
Eduardo Lima 
(apresentador) e Mareio 
Moron (repórter), que já 
estavam na casa, eles 
prometem jogar sempre no 
ataque e dar um show de 
bola no Campeonato 
Paulista de Futebol, 
Campeonato Carioca de 
Futebol, Copa da UEFA, 
Copa da França, Copa da 
Inglaterra, Copa da Itália, 
Campeonato Alemão, 
Campeonato Italiano e nas 
Olimpíadas de Atlanta, 
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A nova equipe de esportes da Rede Record de Televisão é nota dez 

Estados Unidos. 
"Para quem sempre viveu 

do futebol, como eu, é muito 
melhor trabalhar em uma 
emissora como a Record, 
que está concentrando os 
seus esforços no esporte", 
disse Mário Sérgio, ex- 
jogador, técnico, que já está 
trabalhando há sete anos 
como comentarista. 

Luiz Alfredo retorna à 
Record, que foi a primeira 
emissora em que trabalhou, 

com uma motivação muito 
grande. 

Ele é filho de Geraldo 
José de Almeida, um dos 
maiores narradores 
esportivos de todos os 
tempos, que também 
trabalhou na emissora, nos 
anos de ouro do passado. "A 
proposta do Lafan foi 
irrecusável: a Record está 
montando uma grande 
equipe, com excelentes 
profissionaos. Será uma 

honra trabalhar nessa casa", 
conclui. 

Para a produção de 
eventos esportivos, o 
diretor de Programação e 
Operações, Eduardo Lafon, 
contratou também o 
competente profissional 
Eduardo Zebini, que 
produzia o programa "A 
Grande Jogada" na Rede 
Manchete. A coordenação 
de esportes fica com 
Humberto Wisnik. 

Professores se confraternizam 

por Raimundo Primeiro 
Da Direção de Redação 

O jantar de confraternização 
dos professores que 
ministraram o treinamento ao 
passoal do Magistério da Rede 
Municipal de Ensino, aconteceu 
ontem, às 21h00, no 
Restaurante "Cabana do Sol", e 
contou com a presença do 
interventor Ildon Marques de 
Sousa e do secretário de 

Educação do Município, 
Agostinho Noleto. 

O treinamento foi 
desenvolvido nas dependências 
do Colégio Dorgival Pinheiro de 
Sousa. Oficialmente, vai ser 
encerrado hoje, mas a festa foi 
realizada ontem, tendo em vista 
que muitas pessoas estarão 
deixando Imperatriz nas 
próximas horas em 
conseqüência do feriadão de 
Carnaval. 

O treinamento faz parte da 
nova filosofia de trabalho da 
Secretaria de Educação do 
Município. 

Mil e duzentos educadores 
participaram e o evento durou 
quinze dias. Teve uma carga 
horária considerada satisfatória. 
Durou oitenta horas. 

O treinamento, que vinha 
sendo elaborado desde 
setembro do ano passado, 
contou com o apoio da Delegacia 

O 

do Ministério da Educação no 
Estado do Maranhão, SEMEC. 

Monitores e freqüentadores 
trocaram experiência. 

O secretário Agostinho 
Noleto aproveitou para afirmar 
que a cidade, ao contar com 
eventos de tal envergadura, 
nasce para o novo Brasil. 

Finalizou chamando atenção 
da comunidade para a nova 
metodologia de ensino praticada 
no município. 

Rádio Capitai 

Assista todos 

os dias o 

programa Rádio 

Festa na Rádio 

Capital 

Produtos Químicos Ltda 

Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 

65903-290 Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 

Fax: (098) 721-3296 

Temos completa linha de: n ^ 
Promoçoes: 

Produtos químicos liara tratamento de água em geral, piscinas, * cion» vranulado (balde 10; 
de refrigeração, caldeiras, laücimos.coiiros sabão e etc ^ rc, ^OO - à vista ou cheque í 
Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA , saunas, rodos, 

das, luminárias, peneiras, escovas e etc. * aGí,-;^ mamitenrâ»-. mi Hi 
Ácidos, soda causlica (liquida e escama). água sanitária " v ^ 

KJBONA", breu, solução de bateria, essências, barrilha. cloros, * Bar ri lha (kg) R$ 0 90 - à 

* Xampú para auto. super ativo "MARASIL", desinfetantes, 
detergentes, tambores de ferro e bombas plásticas, etc. 

* Produtos de fibra de vidro: manta, resina, cataHzador, etc. 
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Apresentação Manoel Cecílio 

Rádio Capital AM - 950 KHz 

Sua Melhor Onda 
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por MARCELO CARDOSO 

Pode ser, pode 
O jornalista Elson 

Araiíjo, segundo as más 
línguas está apaixonado e 
parece que vai casar 
mesmo. Dizem até que ele 
já fala em convites aos 
amigos para as 
bebemorações, embora 
não confirme a data do 
matrimônio. A rapaziada 
não deixa por menos! 

Unificação 
Um acordo feito entre 

os diretores da Rádio 
Nativa FM e Imperatriz 
AM, quanto aos contratos 
firmados com os prefeitos 
do Bico do Papagaio, 
possibilitou a unificação 
das duas emissoras no 
pool, para a transmissão do 
Jornal dos Municípios. A 

produção jornalística é feita 
na Rádio Imperatriz, os 
apresentadores são 
Arimatéia Júnior e Amaral 
Reis, com geração da RI. Se 
a moda pega!.. 

O Bom Dia 
0 amanhecer da Rádio 

Terra FM é feito 
normalmente pelo Arildo 
Carvalho, que não costuma 
dar um bom dia para o 
ouvinte e muito menos nos 
primeiros minutos do 
programa, informa a hora 
certa com a precisão do seu 
receptor. O Canto da Terra 
é um bom programa, e tem 
um bom público na paquera. 

Eu, comigo 
o Comando Geral, 

apresentado das 08:00 às 

10:45 horas, na Rádio 
Mirante, segundo 
informações passadas por 
alguns colegas, vem 
alcançando um bom índice 
de audiência no horário. O 
repórter João Rodrigues, na 
unidade móvel, tem buscado 
informações importantes, 
além é claro, dos 
entrevistados que 
diariamente estão no novo 
estúdio da emissora. 
Fstamos aqui com muita 

vontade de vencer! 

Rabo de palha 
Quem tem rabo de palha 

não passa perto de fogo. E 
verdade... 

Tenho em mãos uma 
matéria prontinha com 
fotografias e documentos 
que podem mandar gente a 
se explicar melhor em toda 
cidade. O cordeirinho no 
momento exato pode virar 
lol )o mau, Est nonato cia 

Reflexão 
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Sem 
prefixo 

O editor e cinegrafista 
Coutinho está sem prefixo. 
Ele estava recentemente na 
serra dos Karajás 
exercendo suas atividades 
profissionais em emissora 
afiliada da Rede Globo. Deu 
saudades de casa e voltou 
para a grande Imperatriz. 
Boa sorte! 

Agradecimentos 
Agradeço ao radialista 

U-Everton Braçale o apoio 
que se dispõe a nos dar 
através da Rádio Clube 
FM de Açailândia. Quando 
lançar o jornalismo da 
emissora, disse que vai 
nos permitir uma colher 
de chá com a divulgação 
de nossos tópicos diários. 
Obrigado! 

Distante 
O amigo Orlando 

Menezes não conversou 
mais conosco. Parece que a 
distância tratou de nos 
dispersar. Precisamos nos 
encontrar para um bom 

jr —ir ~ y      
se fosse um filho. Claro, é 
um amigo, e que as vezes 
também se permite a me 
dar conselhos e a ouvir os 
meus. Onde estás 
companheiro? 

Férias 
O coordenador de 

jornalismo da Mirante, Gil 
Santos, está de férias. Ele 
voltará ao batente somente 
no mês de março, 
enquanto isso aproveita 
para relaxar e fazer uma 
reciclagem para voltar com 
todo pique. Divirta-se! 

Pra cima 
Paulo Negrão 

intensifica ações para que 
a Rádio Difusora mantenha 
uma programação pra 
cima. Diz que horário de 
menor concorrência é pela 
manhã no Show dê 
Variedades, mas em 
compensação tem um bom 
faturamento. O 
coordenador da 105,1 é da 
opinião que a 
programação está se 
afinando junto a opinião 
pública. Sucesso! 

Programação de hoje rara as TVs VHS/UHF - Imperatriz — 
?PPiP 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

06:00 
07:00 
08:00 
08:30 

09:00 
12:00 
13:00 
13:45 

15:30- 

18:00- 
19:00- 
19:15- 
20:00 - 

21:00- 

22:00- 
23:00- 
01:00- 

- O Despertar da Fé 
- Repórter 190 
- Bom Dia Cidade 
- O Despertar da Fé 

local 
- Note e Anote 
- O Rádio na TV 
- Ciadade Agora 
- Cine Aventura. 

"O Continente 
Esquecido" 

Tarde Criança - 
com Mariane 
Cidade Alerta 
Imperatriz Notícias 
Jornal da Record 
Imperatriz 24 
Horas 
Série - Paixões 
Perigosas 
Arquivo X 
259 Hora 
Palavra de Vida 

As melhores 

séries 

você ssiste 

na 

Record, 

TV Capital 

Canal 5. 

Hoje 

Paixões 

Perigosas 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

Não forneceu programação 

Sintonize 

Rádio 

Capital 

950 KHz 

e 

curta 

essa 

onda 

TV 

Capital 

Mais 

perto 

de você 

Canal 13 

MANCHETE 

07:15 - Home Shopping 
07:30 - Telemanhã 
08:00 - Patrine 
08:30 - Escola Bíblica 

da Fé 
09:00 - Cozinha do 

Lancellotti 
09:15 - Dudalegria 
10:30 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
11:00 - Grupo Imagem 
11:55 - Feras do Carnaval 
12:00 - Manchete 

Esportiva 
12:25 - Boletim Olímpico 
12:30 - Edição da Tarde 
13:00-TV Alternativa 
14:30 - Os Médicos 
15:40 - Home Shopping 
16:00 - Winspector 
16:30 - Grupo Imagem 
17:30 - Sessão Animada 
18:15 - Bola Nativa 
18:55 - Feras 

do Carnaval 
19:00-RX 
19:30 - Solbrain 
19:50 - Esquentando os 

Tamborins 
19:55 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:15 - Manchete 

Esportiva 
20:30 - Canal 100 
20:35- Jornal 

da Manchete 
21:45 - Tocaia Grande 
22:30 - Concurso 

Fantasia 
Mauá 

23:30 - Compacto Bailes 
de Carnaval 

00:30 - Baile 
Pré- Carnavalesco 
(Ao Vivo) 

04:00 - Clip Go^ei 
05:00 - Espaço Renascer 

Canal IO 

Globo 

06:13 -Telecurso 
s si on al izante 

06:28 - Telecurso " 
2° Grau 

06:44 - Telecurso 2000 - 
Io Grau 

07:00 - Bom Dia Brasil 
07:28 - Bom Dia 

Imperatriz 
08:00 - TV Colosso 
12:33 - Globo Esporte 
12:48 - Jornal do 

Maranhão -1° 
Edição 

13:15 - Jornal Hoje 
13:38 - Vídeo Show 
14:18 - Vale a Pena 

Ver de 
Novo - Renascer 

13:26 - Sessão da 
Tarde^Aladim" 

17:12 - Malhação 
17:49 - História 

de Amor 
18:43 - Jornal do 

Maranhão - 2a 

Edição 
18:58 - Cara & Coroa 
20:00 - Jornal Nacional 
20:33 - Explode Coração 
21:40 - Globo Repórter 
00:00 - Jornal da Globo 
00:30 - Festival de Verão. 

"Mais Forte 
Que o Sangue" 

02:00 - Corujão I. 
"O Mistério 

no Parque 
Gorky" 

03:30 Corujão II. 
"Amigos 
rimigos, 
Negócios 
à Parte 

Canal 7 

05:58 - Palavra Viva 
06:00 - Avorada 

Sertaneja 
07:00- Bandeira 2 
07:30 - Thompsotn sem 

Censura 
08:00 - Bom Dia & 

Cia com Eliana 
10:00 - Programa 

Sérgio 
Malandro 

11:30- Moreira Serra 
Especial 

12:00 - Carrossel 
12:45 - Repórter 

Difusora 
13:35 - Cinema 

em Casa 
"hiterzone" 

15:25- KungFu, 
A Lenda 
Continua 

16:20 - TV Animal 
16:50 - Passa ou 

J Repassa 
17:20 - Programa Livre 
18:15 - Aqui Agora 
18:50 - TJ Maranhão 
19:15 - TJ Brasil 
20:00 - Sangue do Meu 

Sangue 
20:50 - Carrossel 
21:40 - Sangue do Meu 

Sangue 
22:30 - Sexta no Cinema 

"O Segredo 
de um Homem" 

00:00 - Jô Soares Onze 
e Meia 

01:15-Jornal do SBT 
01:45- Programa 

Joyce 
Pascowithc 

01:50- Perfil 
02:50 - Telesisan 

TV CNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

Não forneceu programação 

Cidade. 

Agora, 

um 

programa 

sempre 

líder 

de 

audiência 

O 

melhor 

do 

esporte 

está na 

Record 

J 
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por SORAYA LUIZA 

O advogado empresarial, Orlando Júnior estará ministrando curso de Oratória 
e Marketing Pessoal, nos próximos dias 23, 24 e 25 do corrente mês, no Santa 

Maria Hotel. O curso com carga horária de 15h/aula com recursos utilizados 
como: apostilas, projeção audiovisuais; videotape (gravação), com metodologia 

em exposições individuais, exposição coletiva, "takes" p/vídeo, aulas expositivas, 
dinâmicas de grupo e praxis em neurolinguística. O curso, a exemplo da vizinha 
cidade de Imperatriz, deverá contar com um número bastante expressivo de 

empresários, advogados, juizes, políticos e profissionais liberais. 

Uma agradável coincidência, a data momesca que marcará o baile carnavalesco 
mais badalado, nos meios da juventude florida aqui da city. Não é por menos que 

o baile do Saiht Tropez será comemorado com muito swing e animação, afinal a 
casa completa hoje um ano de sucesso. O empresário Miro Ferraz não deixoií 
por menos e já ultimou os preparativos para hoje. A partir das 22 horas os 

açailandenses curtirão o que há de melhor no carnaval Gigantão. A Saint Tropez 
foi literalmente decorada para comemorar o seu aniversário. Então, levem muito 
fôlego porque a casa promete muito agito na noite. 

>- 

Um dose da gatinha Carla Carolina, filha da colunista. Ela que está curtindo férias 
Porto Seguro. Aliás deixando muitas saudades 

As elegantes Pedrina Tinto ri e Thereza Brandão, marcado presença nos eventos sociais 

Hoje, a partir das 22 horas, os foliões que se preparem para viver o Baile 
Municipal, que rola na Zoom Danceteria. Este ano o baile está a cargo das equipes 

de gincana, grupos artísticos e Secretaria de Cultura. Mas a movimentação do 
baile está mesmo é na escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval, que irão 
comandar os quatros dias da festa momesca. Então vista-se de emoção e solte a 
sua fantasia e entre nesta folia, na Zoom Danceteria. 

CwÚM' % 

Neste período momesco, vem ganhando a simpatia de muitos foliões o 
projeto de aumentar e diminuir o deputado Bebeto Sampaio. Afinal o projeto 
irá diminuir a velocidade de aumentar o volume do álcool. Chegou em boa 
hora neste período carnavalesco. 

Trazendo muitas alegrias o amigo Marinaldo Gonçalves, que nos últimos 
dias visitou amigos e parentes na capital maranhense. Ele se organiza para 
deixar a Cidade do Ferro. Aliás uma grande perda para o jornalismo da região. 

A Clube FM vem arrebentando com sua nova programação, sem contar que 
a mesma acertou em cheio com a contratação do grande radialista U-Everton 
Braçalles. 

Tudo indica que o dia internacional da mulher será comemorado em grande 
estilo na Cidade do Ferro. A diretora da Clube, em contato com a colunista Já 
está começando a se movimentar para fazer uma programação classe "A". 
Aguardem. 

A Associação Comercial e Industrial de Açailândia, promove dia 11 de março, 
cursos de datilografia, auxiliar de escritório, cabeleireiro, como penteados e 
arranjos de franças. Os cursos são resultados de convênio assinado entre o 
Senac e a Acia. A seleção será dia 06, com taxa única de 12 reais. 

em 

O médico Douglas Gomes, em reecente encontro com a colunista e amigos, 

nos contou o grande sucesso da mais recente novidade do Maranhão, o 
Performance Spa, Aliás a idéia que Spa é somente para quem tem uns quilinhos 
a mais, é uma idéia ultrapassada. Muita gente jovem e bonita marcaram presença 
na primeira temporada do Performance Spa. O homem e a mulher moderna 

precisa mudar o cotidiano constituído pelo stress da "vida moderna", falta de 
tempo, alimentação inadequada e fora de hora, fumo, álcool, poluição e outros 
agentes deletérios à nossa saúde física e mental. O Performance Spa oferece 
uma equipe de multiprofissionais (médico, nutricionista, esteticista, educadores 
físicos, etc.), aliado ao conforto de um hotel localizado em uma praia paradisíaca. 
Com tantas opções que reúne tudo que exige para viver intensamente a paz, já 

tem açailandense confirmando presença para a segunda temporada no mês de 
abril. 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comerciai Galdino 

Açailândia - Maranhão 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Pianos de saúde para empresas, 

^ famílias e individuais. ^íp 
w w 

Saúde é produto de primeiríssima" 

necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1 750 (Gessila) 

Endereço: Hospital Sáo Sebastião 

Açailândia - Maranhão 
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por FREDERICO LUIZ 

Paro 
General 

0 período de carnaval 
mostra sua força, com os 
políticos parando para a 
grande festa do calendário 
nacional. Aliás, pára tudo. Na 
miscelândia brasileira. Com 
direito a democracia racial, a 
reagge, axé music, frevo e 
samba. Viva o povo 
brasileiro. 

José 
Sarney 

O presidente do Senado 
Federal, José Sarney, está 
nem aí para Imperatriz. 0 
chefe do clã que domina a 
política local há 30 anos 
prefere articular em nível 
nacional sobre sucessão 
presidencial. Articular é uma 
palavra soft para Sarney, o 
termo correto é confabular. O 
ex-presidente ensaia o nome 
de sua filha para vice de FHC, 
ou então uma composição 
com Itamar Franco. Tem 
candidato em Imperatriz que 
vai esperar muito por uma 
"ajuda" do senador. Coisas da 
política. 

FHC 
Voltou? 

Nem mesmo pelo 
noticiário, é possível 
acompanhar o governo 
itinerante de Fernando 
Henrique Cardoso. O 
lomem leva a dialética ao pé 
da letra. 

Governadores 
populares 

Os governadores 
brasileiros começam uma 
verdadeira queda de braço 
para continuarem populares 
depois (N aeiro ano de 
governo. Tarefa árdua. No 

Maranhão, a governadora 
Roseana anda caindo pelas 
tabelas. Os indicadores 
sociais pioraram de um ano 
para outro. 48,77% de 
analfabetos e mais 70% das 
casas sem esgoto sanitário. 
Como se comportará São 
Luís e Imperatriz este ano? A 
ilha deve continuar na 
oposição, resta saber como 
anda a segunda cidade do 
Estado. Caindo Imperatriz na 
consciência da oposição, pode 
contar os dias do sarneysmo 
no Estado. 

Epitácio 
Cafeteira 

Fazendo parte do PPB, o 
senador Epitácio Cafeteira 
está comprometido com 
algumas propostas arqui- 
conservadoras para o Brasil. 
Egresso do velho MDB, 
Cafeteira deve manter 
algumas propostas 
nacionalistas como forma de 
viabilizá-lo como candidato 
único das oposições no 
Maranhão. Lembrando que a 
eleição, se decide mesmo, é no 
primeiro turno. 

PRP e as 
candidaturas 

Todos os dias fico mais 
convecido que o PRP de 
Imperatriz apresentará 
candidatura própria a prefeito 
da cidade. Tem cacife para 
isso. Conta com o secretário 
de Saúde do Município, 
médico Luís Carlos Noleto e 
com o líder do governo na 
Câmara, Vereador Joel Costa. 
Assim como a Frente Ética, o 
PRP é uma noiva de primeira 
linha. 

Segure 
o Tchan 

Amarre o Tchan. t) 

Carnaval do Tchan já 
mobiliza Imperatriz. Meio 
mundo de gente se 
preparando para curtir as 
louras, verdadeiras e falsas 
que estarão na avenida Beira- 
Rio. Em grande estilo, 
Imperatriz entra na era dos 
mega-eventos. Já não era sem 
tempo! 

Raimundo 
e Socorro 

O Jornal Capital adquire 
configuração definitiva. Com 
Raimundo Primeiro na 
Direção de Redação e 
Socorro Carneiro no 
Departamento de 
Informática. Na Rádio 
Capital, Josafá Ramalho 
assume o departamento de 
jornalismo e em breve estréia 
novo noticiário. Na TV 
Capital, o Imperatriz Notícias 
disputa o horário nobre, das 
19 hs, com a concorrência. 

Sebastião 
Madeira 

Ondas Curtas 

□ 

□ 

□ 

□ 

Não me leve a mal, amanhã é carnaval. 

Continuo afônico 

João Vítor em Fortaleza, depois J. Pessoa. 

Saudade de mar e sertão. 

I 

A cidadania vai 1 | É Zé! Acabou o 

aprontar esse anol | pacato cidadão 

Em nome da arte 

Lampejos 

De longe, Sebastião 
Madeira é o candidato a 
prefeito que conta com o 
melhor "Staff". Sua 
assessoria, ágil e presente, 
facilita a prática política do 
deputado federal e 
prefeiturável. Ddon Marques, 
na Prefeitura Municipal, 
também conta com uma boa 
equipe, que continuando com 
ele depois de 31 de março, o 
deixará bem municiado. 
Ventura é outro candidato 
que conta com uma 
execelente equipe, porém 
prejudicada pelo pequeno 
número de componentes. 
Pelé, sozinho, não consegue 
derrotar uma seleção de 
pernas-de-pau. 

Uma Palavra 

Às vezes, basta para definir 
conceitos, 

Escorregando o sentido 
puro 

De razões guardadas na 
memória 

Que auspida o sentimento de 
alguém. 

A rosa é a palavra da 
suavidade, 

O amor, a palavra do coração, 
O futuro, a palavra do 

destino, 
O prazer, a palavra do 

divertimento, 
O sonho, a palavra do 

contentamento! 

Numa palavra 
De toda palavra 
Fica a palavra 
Que faz sonhar e cantar: 
A rosa com amor 

por José de Ribamar Fiquene 

Para sentir o futuro 
No prazer suave 
De deleitar o sonho 
No cantinho da felicidade! 

Amplidão 

O oferenda do mar 
De rosas que se abrem 
O azul de brinquedo 
Distante dos males 
E dobras do século: 
Eis-me instado para cantar! 

O tenda perdida 
De ares e soluços 
Bmoites divididas 
E sonhos quiméricos. 
E visão de angústia: 
Eis-me violátil para brincar! 

O pares de frases 
Do mundo que engloba 
O sorriso de verão 
Perto do amor, 
Como a flor das estrelas: 

Eis-me perene para ficar! 

Certeza 

J á não pretendo deslumbrar 
fantasias 

Que cobrem os olhares da 
ilusão 

Já não pretendo sonhar com 
as cores 

Que universalizam os 
sentimentos do mundo! 

Já não pretendo colher as 
flores 

Que embriagam 
prazeres da terra! 

Corrida ingente 
De valoroso brio, 
Sentindo o arrimo 
De lutar também! 

Formosa época 
De constância firme, 
Abrindo as portas 
Para vencer também! 

os 

VALE TRANSPORTE 

Presente no Imocsto 43 socl®'multo lmPortante nas relações entre empregados e empregadores, 

desejam fornecer Vale Transporte aofseus fuídonários^ VendaS ^ á ^ ^ d0S Senh0reS emPresários ^ 

TCI- BR-010-Km 1350-MarannâoNovo - 

||é 

"V. 

VALE 

* •• ' ■ :. 
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A religião do mundo II 

por Ciro Fernandes 
Estudante de Economia 

(...) Ele congrega as mais 
diversas partes do mundo numa 
mesma fé e sistema de 
julgamento mútuo. Ele exige 
grande fé e um conjunto de 
sacerdotes que executem rituais 
e sacramentos incompreensíveis 
aos meros leigos. Seus 
missionários (banqueiros e 
corretores) levam a fé aos 
lugares mais remotos do planeta, 
procurando pregar a todas as 
nações a mensagem em que 
crêem: afé no crédito, nas taxas 
de juros, e no sagradíssimo 
demonstrativo de resultados. Os 
avaliadores de crédito e gerentes 
de bancos são os guardiões de 
segredos e de confissões 
indevassáveis. 

Até mesmo aos termos 
consagrados milenarmente 
pelas religiões se emprestou 
novos significados. Redenção 
passou a significar resgate futuro 
de um título emitido. Credo 
tomou o significado de crédito. 
Perdão releva dívida que se 
tornou um grande pecado. 
Milagre se tornou um 

crescimento econômico brusco 
e inesperado. Essa religião tem 
uma credibilidade que o 
cristianismo, o budismo ou o 
iskmismo nunca tiveram. Ela se 
baseia totalmente no raciocínio. 
Todos os seus rituais são 
explicados por um sistema de fé 
baseado apenas na razão 
humana. Sua teologia leva um 
novo nome: Economia. 

Banqueiros e economistas 
assumem o papel dos 
pregadores, que em suas 
mensagens pintam o dinheiro 
como aquele que resolve todos 
os problemas e o instrumento 
central do bom, belo e certo. 
Cada vez mais, o credo religioso 
tem-se unificado, afirmando 
sobre as heresias regionalistas. 
Vemos também a chegada de 
uma nova dispensação que 
trouxe o fim da Grande 
Inquisição dos tempos 
modernos, como sua suprema 
blasfêmia pronunciada contra a 
natureza divina do dinheiro; a 
heresia marxista. 0 poder e o 
mistério desta nova religião 
aumentaram com a 
universalização e a integração 
dos mercados de capita] 

mundiais. Houve a crescente 
separação entre o dinheiro e o 
comércio de bens e criou-se uma 
geração de mestres gurus, 
entendidos na nova liturgia das 
finanças, enquanto se levantam 
profetas do apocalipse que 
afirmam terem visões das 
calamidades finais. 

Desde suas origens, o 
dinheiro sempre esteve 
associado à religião. As 
primeiras moedas têm sua raiz 
no templo. A própria palavra 
moneta era o epíteto da deusa 
Juno (Hera), em cujos templos 
os romanos cunhavam suas 
moedas. As unidades monetárias 
mais simples eram o sal, as 
conchas, as pedras ou os dentes 
de animais, a que se atribuíam 
poderes especiais e metafísicos. 

A invenção do dinheiro como 
meio de troca permitiu a grande 
expansão da produção mundial, 
através da divisão social do 
trabalho e da produção. 
Entretanto, o dinheiro adquiriu 
um novo atributo, que seus 
sacerdotes chamam 
"armazenamento de valor". 
Com tal salto divino, ele se 
tornou objeto de uma veneração 

ainda maior, pois se tornou 
sacramento do poder. 0 ouro, 
utilizado em templos desde os 
mais remotos tempos, se tornou 
os supremo receptáculo de 
riqueza e a mais sagrada 
relíquia desta nova religião. 
Quem possui tal graça está salvo 
da perdição deste tempo. 

Á medida que o poder do 
dinheiro cresceu, a maioria dos 
ensinamentos religiosos passou 
a advertir quanto ao poder 
corrupto que este ente 
espiritual possui. O verdadeiro 
Deus destesta idolatria e, com 
relação ao deus-dinheiro, 
ninguém foi mais explícito na 
denúncia de seu poder espiritual 
do que Jesus. Ao dizer que é 
mais fácil um camelo passar 
pelo buraco de uma agulha do 
que um rico entrar no céu, Jesus 
afirmava a força perniciosa que 
o culto ao dinheiro provoca, 
todavia, a própria igreja caiu na 
idolatria deste novo deus e 
mergulhou fundo em seu 
sistema, adquirindo 
propriedades e riqueza, 
tornando-se" a instituição mais 
rica e, portanto, a mais corrupta 
do mundo medieval. 

O Grito no Silêncio 

^ io) 
per Edilson Araújo 

Grito que ninguém ouve. 
Sorriso (fue ftunca 4dú 
Co ívj. 
A flor que mo cheirei 
0 amor que perdi, 

iilli' . ilil 
0 perdão que não tive. 
0 perdão que mo der 
Você que não vem. 
A lágrima que não 

derramei, 
0 tempo que perdi. 

0 tempo qm não 
aproveitei, 

A esmola que não dei. 
A cri não abracei. 
A - naoeslenrlL 
A vitória que náo 

„ conquistei. 
A véígt m aur rvao íu. 
Ü beijo que não roubei, 
A multe r qm- liáo anru 
0 uteu grito que ninguém 

ouve, 
A morte que já vem. 
0 adeus,. 

Doce Ilusão 

por fiâímoftdo Primeiro 
: De Direção de Redação 

Pensei nela. 
0 dia começou a mudar, 
Fantasias, s ' 
Lctíi r; m is. 

Vasculhei o hqú, 
Não consegui encontrar 
0 que queria- 
Tristeza, 
Incantamente, 

Juramento. 
Vida crua. 
Ilusão. 
Doe. s -ubrancí-s, 
Procura determinada. 
íwça<--x!rau!-í]íTiàría, 
Desabafos. 
Alegria festejada. 
Eco$ do grito até catão 

contido» 
0 velho sapato 

desbotado. 
Finalmente, a realidade. 

Dia 26 

de Marco 

BINGAO DO CONOR FARIAS 
Promoção; Federação de Atletismo do Maranhão 
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Dia 16 de março 

às 20 Hs. 

Transmissão ao vivo, 

no programa 

Imperatriz 24 horas 

A 
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Sorteio no dia 26 de 

março, às 20:00 hs# no 

programa Imperatriz 24 | 

horas, cf transmissão ao | 

I vivo pela TV e Rádio Capí- I 

J tal AM e Rádio Clube FM 

de Açailândia 
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Suplicy fala sobre o Sivarr 

Senador defende o uso do instrumento democrático do direito à palavra 

Brasil em 

Revista 

□ 

por SOCORRO CARNEIRO 

Brizola no PDT 
O ex-governador do Rio, 

Leonel Brizola, foi reeleito 
presidente do Partido 
Democrático Trabalhista. 0 
mandato de Brizola, assim 
como do Diretório Nacional 
da legenda, é de dois anos. 
Entre os novos membros 
está o ex-deputado estadual 
paulista Barros Munhoz, 
que foi candidato a 
governador pelo PMDB. 

IR com dúvidas 
Mesmo antes do primeiro 

recolhimento de Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica, 
previsto para o dia 29, a 
Federação Nacional das 
Empresas de Serviços 
Contábeis (Fenacon) 
solicitou esclarecimentos à 
Receita Federal A dúvida é 
sobre o que deve ser feito se 
o lucro real for 
contabilmente superior ao 
presumido. 

Qual é a pergunta 
A pergunta que a 

Fenacon faz é se a 
companhia poderá distribuir 
ou não ojucro excedente. 0 
presidente da Fenacon, 
Irineu Thomé, condenou a 
falta de clareza do novo 
formulário e das regras, que 
sempre são ditadas a última 
hora. A Fenacon, que 
representa mais de 40 mil 
escritórios de contabilidade 
no País, também indaga se o 
adicional a ser recolhido 
deve ser calculado e 
recolhido mensalmente pelo 
lucro real estimado ou pelo 
lucro presumido. 

Indústria demite 
Syntechron, empresa 

química de Santo André-SP, 
anunciou o fechamento de 
sua unidade na cidade. Serão 
demitidos duzentos 
trabalhadores. A informação 
foi divulgada oficialmente 
durante encontro entre 
diretores da empresa e do 
Sindicato dos Químicos da 
região do ABCD paulista. 

Banco Mitsubishi 
A partir de primeiro de 

abril, uma nova instituição 
financeira surgirá no País. 
Trata-se do Banco de Tokyo- 
Mitsubishi Brasil S/A, 
resultado da incorporação 
acertada entre as direções 
dos bancos Mitsubishi e o de 
Tokyo. A nova instituição 
terá um t-, nônio líquido 
de R$ 185,b mil. 

Fusão no Japão 
A data de fusão no Japão 

também está marcada para a 
mesmo dia. O objetivo é 
reduzir custos operacionais e 
ampliar o volume de negócios. 
O Banco Mitsubishi ficará 
com a*sede do Banco de 
Tokyo, na Avenida Paulista, e 
com mais oito agências e o 
direito de instalar outras 18 no 
Brasil. O Mitsubishi tem 
atualmente três agências, 
além da sede, e com o direito 
de instalar mais 14 agências. 

Uno não produz 
A Fiat Automóveis, através 

do superintendente Giovanni 
Razelli, disse que o modelo 
Uno, com potência acima de 
mil cilindradas, deixará de ser 
produzido a partir do próximo 
mês de abril. A saída de linha 
do modelo coincidirá com 
lançamento do Palio, o novo 
carro mundial da empresa 
que será fabricado em Betim- 
MG. 

Freio de consumo 
O governo está estudando 

o aumento do preço da 
gasolina como alternativa para 
frear o consumo do produto. 
A redução do consumo seria 
necessária porque pode haver 
feita de álcool anidro, usado 
em mistura à gasolina, na 
proporção de 22% por litro. 
Uma outra saída para 
enfrentar a falta de álcool é a 
importação do produto. 

Crianças pensadorás 
Uma escola no Paraná 

adotou a filosofia no seu 
currículo de primeiro grau. 
Com a matéria, as crianças 
aprendem a pensar sozinhas 
e desenvolvem o raciocínio 
lógico. Pais e professores 
ficaram surpreendidos com o 
resultado das aulas. A filosofia 
tornou os meninos e meninas 
muito mais autoconfiantes e 
seguros de suas habilidades. 

Lugar é na escola 
E cada vez maior o número 

de crianças brasileiras que 
trabalham. Muitas vezes, elas 
são os chefes de família, 
ganhando mais do que os pais. 
Para acabar com o trabalho 
infantil, é preciso mais do que 
simplesmente tirar as crianças 
das ruas ou das plantações. E 
preciso combater a raiz do 
problema. Oferecer um 
trabalho digno para os adultos 
e convencê-los de que o lugar 
da criança é na escola, 
aprendendo. 

por Flávio de Mattos 
Da Agência Brasil 

O senador Eduardo Suplicy 
(PT-SP) já advertiu que "se o 
Senado abrir mão da 
responsabilidade 
constitucional de fiscalizar as 
ações do Executivo, deixando 

de apurar fatos em 
profundidade" do caso Sivam, 
surgirá nova iniciativa de 
formação de CPI sobre aquele 
projeto amazônico. 

Garantiu que na Câmara 
dos Deputados já há número 
suficiente de parlamentares 
dispostos a apoiar a 

proposição. 
A decisão do presidente dos 

trabalhos das três comissões 
encarregadas do caso Sivam, 
senador Antonio Carlos 
Magalhães, de cancelar o 
depoimento do brigadeiro Ivan 
Moacir da Frota também foi 
criticada pelo senador paulista. 

Eduardo Suplicy 
argumentou que "a melhor 
atitude contra ameaça de golpe 
militar e acusações 
generalizadas contra 
parlamentares no caso Sivam, 
seria o uso do instrumento 
democrático do direito à 
palavra". 

Ajuste na economia argentina 

Reforma tributária do país deve ficar para mais tardeas 

Negociação feita pelo presidente da Argentina. Domingo Cavallo ao FMI 

2.5 

1,5 

Quantia pleiteada ao FMI Déficit fiscal do FMI 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agência Estado 

O ministro Domingo 
Cavallo terá de fazer um ajuste 
mais profundo do que 
imaginava nos próximos dois 
anos para conseguir o 

empréstimo dentro do acordo 
"stand-by" com o FMI. 

Isso poderá frustrar a 
expectativa de crescimento da 
economia argentina. Embora 
não tenha sido definido o. 
montante dos recursos do 
empréstimo, analistas 

argentinos afirmam que 
Cavallo deve obter um valor 
inferior à quantia de US$ 1,5 
bi pleiteada ao Fundo. 

O prazo do empréstimo 
também foi reduzido, caindo 
dos 36 meses solicitados para 
apenas 21 meses. 

Um dos pontos positivos da 
negociação foi o feto de o FMI 
permitir, por mais um ano, um 
déficit fiscal de US$ 2,5 bi 
previsto para o exercício de 
1996. 

Outra condição do Fundo é 
que o governo não use os 
créditos novos para abater o 
déficit fiscal. Ou seja, o 
ministro Cavallo foi obrigado 
a manter o IVA em 21% e ainda 
terá de estudar novos 
mecanismos para arrecadar 
mais, de forma a acertar as 
contas públicas. 

Na próxima semana, o 
Senado vota a nova reforma 
administrativa, que já tem 
amplo apoio dos 
congressistas. 

A reforma tributária deve 
ficar para mais tarde, já que 
parte dos senadores do 
partido de Menem quer 
manter controle sobre o 
aumento dos impostos. Em 
Nova Iorque, Cavallo 
assegurou a investidores que 
não vai enfrentar problemas 
para financiar suas obrigaões. 

N ão vai faltar cervej 

Da Aaêncía Estado Eduardo Jardim. vendas e permitiram que as comparaçao com 94. 

r 

€ 

Da Agência Estado 

Os foliões podem ficar 
tranqüilos. Não há ameaça de 
falta de cerveja no Carnaval. Ao 
contrário, as indústrias tiveram 
tempo para fazer um estoque 
razoável por conta das últimas 
chuvas, quando normalmente 
cai o consumo. 

E o que informa o presidente 
do Sindicato Nacional da 
Indústria de Cervejas, Carlos 

Eduardo Jardim. 
Segundo ele, o consumo no 

Carnaval deve aumentar entre 
15% a 20% em comparação com 
o mês de janeiro. Jardim disse 
que as indústrias estavam muito 
preocupadas com o 
abastecimento no Carnaval 
antes das chuvas. "Havia a 
perspectiva de falta do produto 
pois o crescimento do consumo 
era intenso. 

As chuvas reduziram as 

permitiram que 
indústrias formassem o estoque 
suficiente para o abastecimento 
no Carnaval" 

Carlos Eduardo Jardim, 
também vice-presidente para 
Assuntos Corporativos da 
Kaiser, disse que há uma 
perspectiva de que o setor 
cresça este ano 26% a 28%. 

Segundo ele, a Kaiser 
registrou uma expansão de 35% 
na sua receita em 1995, na 

comparaçao 
Os investimentos previstos 

pela kaiser para 96 são da 
ordem de US$ 350 mi. Explicou 
que a nova fábrica de 
Araraquara, onde a companhia 
investiu cerca de US$ 150 mi no 
ano passado, ainda não atingiu 
todo o seu potencial de 
produção. Quando isto ocorrer, 
o abastecimento da companhia 
no interior de São Paulo terá um 
ganho de qualidade. 

Europa reforça combate 

.•Mi: 

síg; 
íííí 

Da Agência Estado 

A Comissão Européia deve 
anunciar hoje em Bruxelas, um 
agressivo programa de 
comércio exterior. O objetivo é 
reduzir ao máximo as barreiras 
comerciais sobre as 
exportações européias, 
principalmente de produtos 
franceses, espanhóis e 
portugueses. A comissão, que 
hoje é o órgão executivo da 
União Européia para relações 
comerciais, vai pedir às 
indústrias que elaborem 

documentos indicando onde 
estão os maiores obstáculos na 
área. Esses documentos serão 
a base de um banco de dados. 
A Comissão Européia pretende 
publicar anualmente um 
informe sobre as barreiras 
comerciais impostas por seus 
principais parceiros, a exemplo 
do que já ocorre nos Estados 
Unidos. 

O novo programa prevê 
também o envio de 
conselheiros comerciais a 
todas as delegações européias 
no Exterior. Eles deverão 

identificar as barreiras 
comerciais e as vantagens de 
novos investimentos e 
oportunidades de negócios 
desses mercados. "Uma vez 
identificados os obstáculos, a 
Comissão Européia iniciará 
negociações para reduzi-los", 
disse uma fonte da Comissão. 
Em caso de fracasso nessas 
negóciações, a Europa poderá 
recorrer à Organização 
Mundial do Comércio (OMC). 

A nova política aposta em 
acordos bilaterais de 
liberalização comercial ou na 

criação de zonas de livre 
comércio, a exemplo do que. 
pretende com o Mercosul. "É 
hora de adotar uma estratégia 
mais agressiva em favor de 
uma maior abertura dos 
mercados", disse essa fonte. Os 
europeus vêem a América 
Latina e a Ásia como parceiros 
potenciais, mas também como 
fortes competidores. Essa 
fonte disse que a nova 
estratégia de combate ao 
protecionismo não está dirigida 
especificamente a um País ou 
bloco econômico. 

Segunda a Sexta - 07 hs 

TV - Capital - Canal 5 
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coisas do desporto local 

por Mariano Neto 
Jornalista- 

Queda do protecionismo 
Os árbitros que compõem 

o quadro de arbitragem da 
Liga Imperatrizense de 
Desportos elogiam a nova 
política do novo diretor do 
Departamento, Jurandir 
Gomes, que é de aproveitar e 
consequentemente dar 
oportunidade a todos os 
árbitros que fazem parte do 
Departamento. Segundo o 
jovem árbitro Antonio Carlos 
Maciel, isso já começou a 
acontecer. Maciel disse ainda, 
que a sua oportunidade ainda 
não pintou, porém só em os 
seus colegas recém-formados 
terem oportunidade já é um 
sinal claro de que o Jurandir 
Gomes pretende de verdade 
acabar com o protecionismo 
dentro do Departamento. 

Por Falar em Maciel, ele 
disse que no decorrer de todo 
o ano passado só trabalhou 

em 3 oportunidades, e teve 
árbitro que não trabalhou 
nenhuma vez. 

Opinião 
Quero dizer que não tenho 

procuração para defender o 
meu particular amigo Valber 
Coelho Santana, que diga de 
passagem fez um trabalho ao 
meu ver bom à frente deste 
polêmico e desunido 
Departamento de 
Arbitragem. Digo desunido 
porque não precisam os 
cartolas trairem eles não. 
Eles mesmos se traíram por 
si só e isso, meus amigos, tem 
que mudar porque se não a 
arbitragem de Imperatriz vai 
ter o mesmo crédito e a 
mesma estrutura que tem o 
nosso representante no 
Campeonato Maranhense, ou 
seja, nenhuma. 

E claro que o Valber se 
deixou influenciar em alguns 
momentos pelos velhos 
caciques da arbitragem 
imperatrizense. Porém, 

mesmo assim eu achei que 
ele se sobressaiu e fez na 
medida do possível um bom 
trabalho e me causou 
surpresa a sua saída do 
comando do Departamento. 

Moralização 
A nova diretoria da Liga 

Imperatrizense de 
Desportos está, ao contrário 
do ano passado, fazendo um 
trabalho muito bom de 
futebol júnior's. Os famosos 
gatos estão sendo rastriados 
pela direção da entidade 
minuciosamente por 
determinação do presidente 
Antonio Alves dos Santos. 
Os clubes não mais podem 
registrar jogadores apenas 
com a xerox do documento. 
E com o original do mesmo, 
do contrário o atleta não será 
registrado. 

Com essa atitude, a 
direção da Liga já detectou 
três gatos, ou seja, jogador 
com idade superior a 20 
anos e 10 meses, isso é que 

é gato. 
Os gatos foram encontrados 

no Guarani Futebol Clube e no 
Volta Redonda Futebol Clube, 
o caso do Guarani, documento 
adulterado e a identidade, 
enquanto que no Volta Redonda 
a diretoria encontrou a 
irregularidade nos registros 
dos jogadores, depois de 
consultar os cartórios, abaixou 
a gataiada. 

Briga de cachorro grande 
O Marília Futebol e o Janduí 

Futebol Clube travaram uma 
briga que durou cerca de duas 
semanas. O motivo da briga era 
por causa do futebol do 
zagueiro central Belini e do 
volante Preto. Os dois 
jogadores assinaram contrato 
para disputarem a 2a Copa 
Antarctica de Futebol Júnior's 
pelo Marília. Até aí, nenhum 
problema, antes da competição 
iniciar os dois jogadores 
receberam uma proposta do 
Janduí de 150 reais para 
reincindirem contrato com o 

Marília e irêm para o Janduí. 
Essa afirmantiva é feita pelo 
pessoal do Marília. Os dois 
jogadores chegaram a acusar 
os dirigentes do Marília de 
terem falsificado as suas 
assinaturas. 

O presidente Antonio 
Alves dos Santos foi chamado 
a intervir no caso na tentativa 
de fazer com que a briga entre 
os clubes não prejudicasse os 
jogadores. Depois de duas 
reuniões entre a Lid, os 
clubes e os atletas não se 
chegou ao consenso. O Janduí 
Futebol Clube tentou de todas 
as formas achar um caminho 
legal para o caso, não deu em 
nada, essa foi a primeira 
derrota do time do Janduí, 
desde que foi instituída essa 
competição. * 

Vamos recordar um pouco 
No Campeonato de Juvenil 

do ano passado, depois do 
time do Janduí conseguiu 
virar a mesa depois do 
regulamento discutido e 

aprovado e entregue aos 
clubes. 

De acordo com o 
regulamento daquela 
competição, o atleta para ter 
direito a disputar teria que ter 
no mínimo 15 e no máximo 17 
anos. Um porém: o atleta que 
completasse 18 anos dentro 
da competição por direito 
terminava a mesma. 

O presidente do Janduí 
Futebol Clube que não 
participou da última reunião 
antes do início da competição 
chegou a sede da Lid a 
reunião já tinha terminado e 
os dirigentes liberados. O 
nosso querido amigo Janduí 
entrou na sala do presidente 
Justino, o Rei do Mónem, e 
quando saiu o regulamento já 
estava mudado para justificar 
a negociata. O ex-presidente 
Justino disse que o nosso 
quero Japão erro na hora de 
redigir o regulamento. E o Rei 
do jeitinho que falta, foi caso 
dos jogadores. 

Criado ABC do Esporte 

Informativo surge com o objetivo, não apenas de divulgar o esporte, mas também de cobrar 

posições dos poderes públicos em prol do mesmo 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Esporte 

Justificando a necessidade 
de melhor divulgar o desporto 
amador da cidade, a Liga 
Imperatrizense de Desportos 
criou o informativo "ABC do 
Esporte". O jornal é de 
tiragem quinzenal e o primeiro 
número, editado pela Papiros 
Editora (Editoração 
Eletrônica) e Eloir 
(Diagramação e Arte), já está 
sendo distribuído. 

A edição primeira traz 
como destaques a 2a Copa 
Antarctica de Futebol Júnior e 
uma matéria na ,qual o 
presidente da Lid, Antonio 
Alves dos Santos, elogia 

grande festa de abertura. 
Também é apresentada, como 
destaque, o histórico sobre 
"como surgiram os filiados da 
Lid". Nesse sentido, aparecem 
o Guarani, Ouro Verde, 
Marília, Volta Redonda, Ponte 
Preta, Asken e P.S.V. 

No editorial, além de 
esporte, é tratado ainda de 
política. "O que esperamos em 
1996 para Imperatriz?", 
questiona o informativo. E a 
resposta: "Que nas eleições 
municipais o povo saiba eleger 
acertadamente o seu novo 
dirigente". Não se trata, como 
querem alguns, exatamente de 
um discurso. Mas o 
informativo sugere não apenas 
noticiar os acontecimentos do 

esporte amador, mas 
também cobrar posiçõe dos 
poderes públicos acerca do 
mesmo. 

O editorial do primeiro 
número do informativo 
finaliza afirmando "que este 
ano de 96 seja a redenação 
deste tão sofrido e esquecido 
monstro sagrado Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
d'Abadia, que a autoridade 
municipal eleita com ajuda 
desta grande família se volte 
para o esporte e faça da única 
praça esportiva de Imperatriz, 
um grande palco onde 
desfilarão com certeza os 
grandes craques do futuro. E 
que juntos possamos fazer 
uma lm{)eratri/ melhor". 

•r 

Guarani Futebol Clube, que nasceu de uma fábrica de refrigerantes chamada Secreta 

"Escolinha do Marwel 

revela craques" 

por Moreira Silva 
Desportista 

Depois de revelar, 
ALENCAR, que marcou um 
gol do meio de campo pelo, 
SPORT DE RECIFE em 90, 
CLEBER, para o SANTOS-SP, 
hoje na INTER DE LIMEIRA, 
RODSON, AMÉRICA DE SP, 
WALDSON para o REMO, 

hoje no time do MARANHÃO 
de S.L. DINÁ, para o 
GOIATUBA de GOIÁS, 
GALCHIÁRIO XV DE 
PIRACICABA, LÚCIO, REMO 
DE JUNIORES, PELEZINHO, 
CALDAS NOVAS, além de que 
o MARWEL também é o 
responsável pelo tradicional 
jogo de CRAQUES, ocorrido 
todo fim de ano, com renda 
beneficente ao Abrigo dos 
Velhos de Imperatriz-MA, 
onde o saudoso AUGUSTO, 
falecido na BÉLGICA, em 
fevereiro de 1995, ainda 
continua como artilheiro, com 
5 GOLS. O MARWEL teve 
mais cinco atletas aprovados, 
na peneira do RIO BRANCO 
DE AMÉRICANA-SP, em um 
total de 260 inscritos, onde 
somente seis passaram, 
confira os aprovados: 
RICARDO, WERLES, 
TACHINHA, D'ASSIS, da 
Escolinha do Marwel 

FLAVIO, AMERICA. 
Este teste foi no início do 

ano de 1996. O primeiro a 
viajar foi, RICARDO DO 
MARWEL, já está jogando o 
Campeonato Paulista 
IN FANTIU LN FANTO, e nodia 
25 teremos no Estádio FREI 
EPIFÂNIO DA ABADIA, o 
jogo MARWEL X BANANAL, 
às 10 horas da manhã, que 

será o jogo de despedida dos 
ATLETAS, BETO, BOCÀO e 
TACHINHA, que irão para o 
RIO BRANCO DE 
AMÉRICA-SP. 

GRATO: Presidente 
Moreira Silva e Técnico da 
Escolinha do Marwel. A 
verdadeira fábrica de 
craques e a mais antiga de 
Imperatriz-MA 
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e Tachina, Werles (Bocão) e Beto, aprovados na peneira 

Direto, objetivo e corajoso, flssim é Orlando Menezes, que 

comando de segundo o sexta-feira, o pragrema Cidade 

Alerta, dos 13h00 às 15h30, pelo TV Cidade. 

A verdade nua e ema, doa a quem doer. 
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Candidatura ganha consistênck 

Ferro em 

Brasa . 

por MARINALDO GONÇALVES 

Esperteza 
Os dirigentes e/ou 

proprietários do Posto 
Telefônico da Telma, situado 
na Praça da Rodoviária, 
inventaram mais uma 
"armação" para tomar 
dinheiro dos usuários: 
proibiram que as telefonistas 
laçam mais de cinco ligações 
por turno, forçando os 
telefonantes a comprarem 
cartão magnético, que é 
vendido a preços que vão de 
R$ 1,80 (25 impulsos) a R$ 
3,75 (75 impulsos). Como se 
observa, o usuário é forçado 
a gastar mais dinheiro do que 
ocorre quando a ligação é feita 
pela telefonista. Isto é um 
assalto! 

É prá valer! 
0 vereador Antonio 

Ferreira (PSC) desmente, 
formalmente, que o 
lançamento de sua 
candidatura a prefeito seja 
apenas um balão de ensaio. 
Ele garante que a sua 
disposição é inabalável c que 
se tornará imbatível, caso 
Itinga não consiga a sua 
emancipação política, pois 
contaria, nesta circunstância, 
com q nome de Raimundo 

Pimcntel (PSD) como seu vice- 
prefeito. Segundo Antonio 
Ferreira, "eu nunca brinquei de 
fazer política, e não seria agora, 
um momento tão importante da 
sucessão municipal, que iria me 
transformar num brincalhão". 

É prá valer! II 
balando com a desenvoltura 

de um candidato, o vereador do 
PSC diz que pretende costurar 
várias alianças políticas, a fim de 
fortalecer, ainda mais, a sua 
candidatura. Dessa forma, 
espera contar com o apoio do 
deputado Deusdedith Sampaio 
(PMDB), por se acreditar a 
única alternativa que o 
parlamentar tem j)ara enfrentar 
seus adversários no próximo 
pleito, tendo em vista que, nas 
atuais circunstâncias do quadro 
político local, ele ai)arece com 
condições reais para disputar a 
prefeitura. 

Movimentação 
Se engana redondamente 

quem pensar que o PMN está 
dormindo de touca, no atual 
momento político. A radialista 
Gleide Santos e seus 
comandados têm uma 
importante reunião marcada 
para logo após o carnaval, 
quando discutirão, entre outras 

coisas, os nomes que irão 
disputar vagas na Câmara 
Municipal, estratégia de 
campanha e outros assuntos 
de vital interesse para a 
candidatura de Gleide Santos. 
De acordo com o empresário 
Marcos Lucena, virtual 
candidato a vereador, "o PMN 
vai surpreender nas próximas 
eleições". 

Preocupados 
Mais de um candidato já 

procurou a coluna para 
demonstrar preocupação com 
a movimentação existente no 
Cartório Eleitoral local, 
inclusive com troca de 
funcionários sem qualquer 
explicação plausível para o 
fato. Os insatisfeitos alegam 
que estão acompanhando o 
desenrolar dos 
acontecimentos com muita 
atenção e não hesitarão em 
tomar medidas legais, por 
mais extremas que sejam, a 
fim de garantir a lisura e 
legalidade de todo o processo 
eleitoral. 

Definição 
O diretório municipal do 

Partido dos Trabalhadores 
(PT) decide, neste sábado, o 
nome do seu candidato a 
prefeito. Dos três nomes que 
disputam a indicação, o mais 
forte é o do jornalista 
Domingos Cézar, que deverá 
ser oficializado sem nenhum 
problema. Na mesma ocasião 
será feita uma relação prévia 
dos nomes que irão disputar 
uma cadeira na Câmara 
Municipal. Os dirigentes 
petistas acreditam que farão, 
no mínimo, dois vereadores. 

No Salão Nobre e na Boate 

Na Contra-Mão tem o 

"Carnaval Classe A" 

com a banda "Os 

Magnatas. 

Programação: 
Sábado, dia 16 - Baile dó 

Pierrô e Colombina 
Domingo, dia 17 - Uma 

Noite no Oriente 
Segunda-feira, dia 18 - Baile 
Juçarino - A Noite do Azul e 

Branco 
Terça-feira - dia I9_r  
Sensacional Baile de 

Máscaras 

.Mesq temporada para saçíoí 

\ rijôo.ÔO; 
Mesa temporada para nSoH 

'; /J S^çíoí R$ 30,00, J 

./. .Mesa noite R$ 30,00 

Partida de um grupo de 
empresários, preocupados 
com o futuro administrativo de 
Açailândia, a candidatura do 
industrial Carlos Galletti vai 
ganhando mais corpo e 
densidade política, tendo em 
vista que extrapolou do meio 
empresarial e tomou conta do 
setor político propriamente 
dito, onde também obteve um 
respaldo surpreendente, tendo 
em vista tratar-se de um 
reconhecido administrador, 
além de portador de 

'qualidades morais 
irrepreensíveis. 

Com a evolução do 
processo político da 
candidatura, também a 
população da cidade, 
especialmente nos bairros 
periféricos, passou a aceitar e 
apoiar o nome do empresário, 
desfazendo rumores de que o 
nome Carlos Galletti não teria 
a aceitação da massa, face a 
uma possível falta de 
identidade. Oriundo de uma 
família de grande prestígio 
municipal e regional, o nome 
do empresário não passou 
despercebido do eleitorado, 
tendo em vista ser 
considerado um bom 
administrador, justamente o 
que, segundo a população, é o 
que falta a Açailândia, a fira de 
que o município deslanche, de 
vez, a sua vocação 
progressista. 

Convite 
Uma evidência de que a 

candidatura do capitão de 
indústrias encontrará respaldo 
nas altas esferas 
administrativas estaduais, 
pode ser verificada por um 
convite que Carlos Galletti 
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Deusdedith Sampaio perde espaço para Carlos Galletti 

teria recebido, por parte de 
um influente secretário de 
Estado da governadora 
Roseana Sarney, a fim de 
debater a questão, quando 
recebeu o sinal verde para 
deslanchar a possibilidade de 
indicação de seu nome como 
candidato a prefeito. Até o 
momento, o industrial nao 
confirmou oficialmente a 
entrevista mantida com o 
secretário de Estado - por 
sinal, pessoa da mais íntima 
relação com a governadora -, 
mas não desmentiu a notícia. 

Outra constatação de que 
Carlos Galletti possui cacife 
político, reside no fato de que, 
dentro das hostes 
situacionistas, o seu nome vem 
sendo citado como a única 
alternativa eleitoral para 
enfrentar o populismo do 
deputado Deusdedith 
Sampaio. Aliás, circulara 
insistentes rumores de que, 
face a um compromisso moral 

anteriormente assumido, o 
parlamentar abriria mão de 
suca candidatura, caso um 
membro da família Galletti 
fosse candidato a prefeito. 

Apesar de se tratar, no 
momento, de assunto ainda 
não definido, É certo que a 
candidatura de Carlos Galletti 
vem ganhando, cada vez mais, 
espaço político junto às 
lideranças políticas e alguns 
vereadores, bem como junto 
ao povão, que se ressente de 
um verdadeiro administrador 
dentres quantos já ocuparam 
a Prefeitura de Açailândia. A 
aglutinação em torno do nome 
do empresário do setor 
madeireiro é um fato 
inconteste e tende a aumentar, 
face a boa receptividade que 
seu nome vem angariando, o 
que leva a prever imediatos 
desdobramentos políticos na 
questão da sucessão municipal 
de Açailândia, até então 
conduzida com muita cautela. 
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1® Carnaval dos Baixinhos^ 
com anímaçoo do Grupo 

Tho Brothers. Sabadc^ 
Domingo;, Segunda e Terça- 
feira» Das 1 d às 20 horas: 
Ingressos p/sódos R$ 2,00 

ingressas p/nâa-sóciosí 
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Do Clube Recreativo Tocantins 

Vá e leve sua famíliá. Dias 

17,18,19 e 20 de fevereiro 

, na Sede Campestre do 

/Clube, a partir das E2h00. 

Os matinês terão a 

participação do 

Grupo Baby Cats, 

com início às 11 hOO 
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Com animação do . if 
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Contratamos 40 seguranças, 02 
médicos, 06 enfermeiros e usaremos 

somente cervejas e refrigerantes em lata. 

òucesso com 
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por CLAUDIA PINHEIRO 

Carnaval da 

^ 1 n 
x 

a V * 

É grande a expectativa em 
torno do carnaval no 
Gigantão. Miro Ferraz 
proprietário da casa, veio 
arrebentando desta vez, 
principalmente com a 
decoração do clube que 
promete arrasar. As 
dependências deverão ficar 
super lotadas, tendo em vista 
que será a única opção em 
carnaval de clube da cidade. 

Barracas 
Os barraqueiros que 

deverão trabalhar no setor 
rodoviário durante o período 
momesco estão esperando 
um apoio maior da Prefeitura 
Municipal de Açailândia, no 
sentido de que a mesma 
patrocine pelo menos alguma 
atração, para que assim 
chame a atenção do folião, 
para comparecer e é claro 
consumir. Hoje é sexta-feira 
e nenhuma iniciativa foi 

tomada por parte 
administração municipal. 

Vamos esperar, quem sabe? 

Carnaval do Tchan 
Uma grande caravana de 

Açailândia deverá se deslocar 
para Imperatriz para curtir o 
tão badalado Carnaval do 
Tchan na avenida Beira Rio. 

Caótica 
Continuam em estado 

lastimável as ruas do centro e 
dos bairros periféricos da 
cidade. 

Parabéns, Parabéns 

ii 

Vale a pena conferir. 

Pergunta 
Algum desses candidatos 

à prefeito de Açailândia que 
temos está preparando para 
administrar uma cidade? 

Windows 
A Upgrade Informática, 

em parceria com o Sebrae- 
Ma, estará realizando no 
final do mês, cursos de 
computação na Cidade do 
Ferro. Com vagas limitadas, 
o curso terá início no 
próximo dia 26 no próprio 
Sebrae e será oferecido para 
crianças e iniciantes, com 
material didático e 
instrutores de alta 
qualidade. 

Maiores informações no 
Sebrae. 

Repercussão 
Teve a candidatura 

vereador Antonio Ferreira, 
que na última quarta-feira 
declarou-se candidato a 
prefeito no próximo pleito, 
"eu sou um homem sério", 
palavras de vereador quando 
escuta comentários sobre 
sua candidatura por muitos 
que acham que não passa de 
jogada política. 

Um alô 

A Saint-Tropez, a casa 
noturna mais badalada da 
cidade, está completando um 
ano hoje. E para comemorar 
esta data, ela está com uma 
excelente programação. 

Para Domingos Cézar, 
pela competência e 
simplicidade que lhe é 
peculiar. 
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Uma questão de classe 

OFEI 1? E C 1 M E NTO 

í-i- EM 96 É 

VENTURA DIFERRO 

0 KIIEII DO FM É DIFERRO MESMO 

i DO 1 

destilaria! 

CAIMAIVI S/AI 
CERRA 

Dez anos ^rsndo enp^ 

illlllilpllll 

Areia, seixo e serviços de terreplanagem 
illlllll ; :SS iil llllil 

■I. iXXXit VVi 

Tudo em materiais de 

ililillM 

Banda Bum-Bum de Bebê, 

Trio Cerpa e 

Equipe Phoenix 

Governo do Maranhão 

Um Novo Tempo: o tempo do povo 

DESEMVOLVIMEMTO E HOMESTIDAD 
i 

Presença do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar H 

^w.iioçâo: Sistema Tucanu^ de Comunicação 
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à Capital 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Happy hour infantil 

"Power Rangeres", desenho animado que se tornou a febre da garotada, foi o poni 

"soft" na decoração da bonita festa de aniversário de Ricardinho, que recepciono^ 

• j seus amiguinhos em sua residência, no último sábado. Filho do casal Ronaldo (TC1) 

A// ^ Esteir, Ricardinho pilotou a festinha com muita criatividade, juntamente com os 

palhaços contratados para alegrar a turminha de convidados. 

Regada de refrigerante e gosotosas guloseimas, a noite foi supimpa. Confira! 
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Pais "corujas", Ronaldo e Esteir, com Ricardinho e o primo Vinícios (também Inês (Moema Móveis) e o casal Oscar Gudim (advogado) e Marlerisa (Marusca), 
aniversariante), em pose especial para coluna cecados de preciosidades 
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Dr" Graça Dantas. S amara, esta colunista e Cleinir Teixeira (l)ishom) Helena, Diva, Maria e Dali Ia, marcaram presença na noite 

Especial Carnaval/96 

***0 Juçara Clube abre suas portas neste sábado com chave dê ouro, numa 

super decoração de sonhos e fantasias, para a euforia dos foliões que vão viver 
as delícias das quatro noites de carnaval "Classe A", no salão nobre. A noite vai 

ter a animação da banda "Os Magnatas'", do Estado do Tocantins. Aproveitem! 

*** Olha aí gente! 0 "Carnabaixinho" vai acontecer prá valer no Ginásio de 

Esportes do Juçara Clube, animado pela banda 'The Brothers" e Polyanna e 

suas Baby Cats, Serão quatro dias para seu pimpolho vestir a fantasia e embarcar 

no trenzinho da alegria, a partir deste sábado, das 17h00 às 20h00. Vem que tem! 

***0 Clube Tocantins já está com tudo pronto para o seu Carnaval Tradicional, 

que contará com a animação da Banda Bossa Show. 
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★ " r* O Fly Back abre a casa com o badalado Carnaval da Espuma. 

Aniversário 

Aniversariando, Ronaldo Ribeiro Teotonio. Um feliz aniversário de seus amigos 

Ricadinho (meio), dispara com seu revólver muita felicidade na hora dos parabéns J ean e Alam 

Assista todos os dias, pela TV Capital, a partir das í 3h00 

cidade «!«r- 

Cniòoòe Móvel 
mteratii^o 
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Contabilidade psicológica 

Os sonhos servem para organizar a mente desatenciosa 

Panorama 

Geral 

Joselita Damacena 

Ruas 
intrafegáveis 

Com a chegada do 
inverno, várias ruas de 
Imperatriz ficaram 
completamente 
intrafegáveis. 

O governo do "Novo 
Mranhão" prega uma 
imagem que não tem nada a 
ver com a nossa realidade. 

Carnaval 
do Tchan 

Vai ser o maior auê. 
Todos os preparativos já 
foram ultimados. Conor 
Farias e quipe transmitirá 
todos os acontecimentos ao 
vivo e a cores da avenida 
Beira-Rio. 

Belo 
discurso 

Bonito fez, ontem, o 
interventir Ildon Marques 
de Souza. O seu 

pronunciamento repercutiu 
de forma positiva entre os 
vereadores e as pessoas 
presentes na sessão de 
abertura dos trabalhos do 
Poder Legislativo municipal. 

Jantar 
dos professores 

O interventor não pára. 
Na noite de ontem, 
participou do jantar de 
confraternização dos 
monitores do treinamento 
promovido pela Secretaria 
de Educação do Município, 
com aval da Delegacia 
Regional do MEC. 

TV 
Capital 

Tem uma programação 
supimpa. Os profissionais da 
emissora da Super Quadra 
602 estão sintonizados com 
as aspirações da 
comunidade imperatrizense. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO 

DATA DO RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS 

VAUDADE 
DAS PROPOSTAS 

ENDEREÇO 

OBSERVAÇÕES 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS : 
De Construção, Elétrico e Hidráulico 

28/fevereiro/1.996 ás 16,CC horas 

3C (trinta) DIAS 

Prefeitura Municipal de imperai'■? 
Rua Rui Barbosa n0 201 - centro 

Licitação cio tipo MEMDR PREÇO o 
que será regala pela tci n" 3 EEG. te 
21/06/93 com redação daria pc'3 uri 
n" 8.C83.cls 22/06/94 Cs interessados 
poderão adquirir as Cartas Convites a 
obter as informações na Ccnissâo 
Permanente de. Licitação, na Sseria- 
ria Municipal ria .Admi:vf.trnç5o e 
Rscursos Humanes, situada r.o Preruo 
da Prefeitura Muricipal, na K-js Ru: 
Barbosa n' 201 - csr.mo, c-. -fi.oo 
horário da expsáicnts cas CS-09 
•2:00 e das 1 t;0C as 18 00 «íeras. 

Imcaratriz 10 de tevorairo de 1 996 

FRANCISCO SENA LEAL 
Presidente da CP!.. 

DR. JOÃC.E£R^EK?A CAL/ Ç O ^.!ETO 
S«idfelánQ-Müniefpaníé Adm/nstraçã.-) 

c Recursos Humanes 

Filhotes de Rottweiler 

O melhor cão de guarda do mundo 

Vendo 

ratar pelo fone: 723-1122 horário comercial com 
Vinícius 

por Tasso Assunção 
Jornalista 

E o sono a expressão do 
repouso por excelência. 
Durante o adormecimento, as 
funções sensoriais, psíquicas e 
musculares páram quase 
completamente. Os músculos 
relaxam, a respiração diminui 
o ritmo, o coração funciona 
menos rápido — tudo 
concorre para a reposição de 
energias perdidas. Por isso, 
dormir é tão importante 
quanto comer. 

No entanto, nem só pelo 
repouso se explica o sono. Nos 
seres humanos especialmente, 
ao organizar os elementos 
mentais através dos sonhos, 
ele exerce a importante função 
de restabelecer o equilíbrio 
psicológico. Tudo o que foi 
mal assimilado durante o dia 
é reorganizado quando 
cessam a^ atividades 
perceptivas e motoras 
voluntárias. 

São assim os sonhos a 
comunicação entre o 
consciente e o inconsciente, 
que entra em atividade nesse 
período para colocar em 
ordem inúmeras experiências 
e impressões empurradas para 
o subconsciente, em virtude 
do baixo nível do grau de 
percepção do ego, que vai 
deixando para trás vestígios, 
restos de lembranças. 

Isso porque o regular 
funcionamento da psique 
depende da organização das 
experiências e impressões 
gravadas pela mente no 
decorrer dos acontecimentos. 
Dessa forma, quando não se 
faz um balanço de todos os 
fatos vividos no fim do dia, 
antes de dormir, torna-se 
então necessário que o 
inconsciente entre em ação. 

Mas essa atividade noturna 
seria inteiramente 

dispensável, se, por 
conseqüência da desatenção 
da consciência (atribulada jwir 
desejos, problemas e conflitos 
do ego), não resultassem 
tantas sobras mal resolvidas 
— imagens, frustrações e 
mágoas que permanecem nos 
subterrâneos da mente 
condicionando a atuação 
futura. 

Embora aparentemente 
esquecidos, ou apagados, 
todos os estímulos recebidos 
pelo cérebro continuam 
estampados nas células 
cerebrais. E se o nível de 
lucidez não for alto o suficiente 
para resolvê-los quando 
surgem (os estímulos), 
durante o sono, hora de botar 
ordem na casa, o "trabalho" é 
feito automaticamente. . 

E assim que se desenrolam 
imagens na consciência da 
pessoa adormecida que são na 
verdade o reflexo do esforço 
de auto-organização da 
psique, ou, às vezes, a 
satisfação de desejos 
reprimidos ou não satisfeitos, 
o que dá aos sonhos outra 
função: a de proteger o sono, 
fenômeno fisiológico vital 

para o organismo. 
Mas nem sempre dormir é 

uma "operação" simples. Nas 
sociedades industrializadas 
são cada vez mais 
generalizados os distúrbios 
do sono. Milhões de pessoas 
se debatem a cada noite com 
inúteis tentativas de 
conseguir o repouso tão 
necessário ao equilíbrio 
psicossomático. Por isso, já se 
fundou até escola para ensinar 
a dormir. 

Existem clínicas onde 
crianças e adultos podem 
aprender uma metodologia 
toda especial sobre a arte de 
dormir bem, acoslumando-se 
a manter o sono mesmo em 
situações perturbadoras. Isso 
porque, enquanto o 
consciente dorme e o cérebro 
e o organismo recuperam 
energia, o inconsciente 
permanece em atividade. 

Por conseguinte, mesmo 
durante o sono, todos os sons, 
vozes e ruídos os mais 
diversos são absorvidos pelo 
cérebro e permanecem na 
memória para sempre, apesar 
de a pessoa nunca ter tomado 
consciência deles, o que se 

São assim os sonhos a comunicação 

entre o consciente e o inconsciente, 

. - iodo ■. i ■■■-- xr-ã! .. ç- orxiem 

inúmeras experiências e impressões 

empurradas para o subconsciente, 

em virtude do baixo nível do grau de 

percepção do ego, que vai deixando 

lembranças.,. 

explica pelo fato de o ser 
humano dominar apenas uma 
parte bem pequena de sua 
atividade mental. 

Estima-se que o consciente 
represente uma pequena 
parcela de todo o conteúdo da 
psique. A constatação deixa 
claro que a maioria das reações 
pessoais do dia-a-dia se regem 
por impulsos que vêm do 
inconsciente e condicionam o 
comportamento dos indivíduos 
ao repertório de experiências 
subjacentes na memória. 

E assim que uma jiessoa se 
diz brasileira ou americana, 
católica ou protestante, 
comunista ou capitalista, 
conforme a cultura em que foi 
educada, de acordo com as 
influências que recebeu desde 
a infância, ou até mesmo desde 
a fase uterina, as quais vao 
moldar a sua forma de pensar 
e ver o mundo durante toda a 
vida. 

A não ser que alcance o grau 
de lucidez necessário, é isso o 
que acontece com cada 
membro de uma sociedade: é 
programado desde criança 
para pensar dessa ou daquela 
maneira, para ser crente ou 

ateu, racista ou não — porque 
a sua consciência se constitui 
do conjunto de lembranças que 
foram se acumulando cm sua 
memória. 

Conclui-se, portanto, que 
só a mais ampla e profunda 
consciência — um estado 
transcendental mesmo — 
proporcionaria percepção 
integral de todos os 
estímulos (exteriores e 
interiores) e, assim, levaria 
o homem à plenitude da 
mente, numa dimensão 
atemporal, o que não 
dispensaria, entretanto, o 
sono. 

Os sonhos, contudo, 
estariam completamente 
ultrapassados. 

Comissões Permanentes da Câmara 

Comissão de Legislação e 
Redação Final 

Presidente: Carlos A Lemos 
Amorim 

Relator: Valmir Izídio Costa 
Membro: Valdinar Pereira 

Barros 
Membro: Jorge Ney 

Bandeira 
Membro; Antonio Silva 

Pimentel 
Suplente: Raimundo Costa 

Silva 
Suplente: Francisco das 

Chagas A. Brito 
Comissão de Educação, 

Cultura e Esporte 
Presidente: Maria da 

Conceição Formiga 
Relator: Jorge Ney Bandeira 
Membro: Adhemar Alves de 

Freitas 
Membro: Milton Lopes do 

Nascimento 
Membro: João Macedo da 

Silva 
Suplente: Francisco das 

Chagas A. Brito 
Suplente; Raimundo Silva 

Costa 
Comissão de Orçamento 

e Finanças Públicas 
Presidente: Adhemar Alves 

de Freitas 
Relator: Joel Gomes Costa 
Membro: Valdinar Pereira 

Barros 
Membro; Maria da 

Conceição Formiga 
Suplente: José Carlos S. 

Barros 
Suplente: João Moreira Pinto 
Comissão de Obras e 

Serviços Públicos 
Presidente; Joel Gomes da 

Costa 
Relator: Adhemar Alves de 

Freitas 
Membro; Valmir Izídio Costa 
Membro; Jorge Ney 

Bandeira 
Membro: Antonio Silva 

Pimentel 
Suplente: Raimundo Costa 

Silva 
Suplente: João Macedo da 

Silva 
Comissão de Saúde, Ação 

Social e Comunitária 
Presidente; Milton Loi>es do 

Nascimento 
Relator: Valmir Izídio Costa 
Membro: Carlos A Lemos 

Amorim 
Membro; Maria da 

Conceição Formiga 
Membro: José Carlos S. 

Barros 
Suplente: Francisco das 

Chagas A. Brito 
Suplente; João Moreira 

Pinto 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO, TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luís Domingues, n0 1206 fone 721-1077   

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

" Ligue 738-1345 
Divague sua empresa. 

esqueça que a propaganda é a alma dõ negócio 
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Magistrado pesquisa crimes em Imperatriz 

por Roberto Oliveira 
Radialista e Jornalista 

0 juiz da 4® Vara Criminal, 
Comarca de Imperatriz, Carlos 
Nina, está realizando em 
conjunto com os alunos do 
Curso de Direito da 
Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), Campus D, 
um trabalho de levantamento 
dos crimes ocorridos na Região 
Tocantina, no período de 1985/ 
95. 

Os dados do levantamento 
serão publicados em relatórios, 
que serão usados em jiesquisas 
feitas pelos acadêmicos. Existe, 
ainda, a possibilidade de ser 
lançado um livro contendo todas 
as informações conseguidas. 
Carlos Nina, em entrevista ao 
Jornal Gazeta (de onde foi 
extraída a matéria), declarou 

que seus alunos estão tendo 
dificuldades em colher dados 
nos cartórios, onde encontram- 
se os processos. Ele afirmou 
que maioria dos proprietários 
de cartórios não autorizam o 
acesso dos pesquisadores aos 
mesmos. 

REGISTROS 
Carlos Nina disse que teve 

de recorrer à imprensa local e 
estadual para colher registros 
sobre os crimes ocorridos nos 
últimos dez anos no Maranhão. 
Trabalho igual ao que está sendo 
feito em Imperatriz já foi 
desenvolvido em São Luís e 
serviu para descobrir onde e 
como os crimes aconteciam 
com maior freqüência. 

0 resultado apontou que os 
crimes de estupros, lesões 
corporais e latrocínios eram os 
mais praticados na capital do 

Estado. Maioria desses delitos 
não eranotificadaàJustiça. Isso 
quer dizer que os seus autores 
ficavam impunes. 

A pesquisa mostrou que os 
casos de violência 
predominavam nos bairros Anjo 
da Guarda e Cidade Operária. 

Até agora, os pesquisadores 
conseguiram levantar que os 
delitos registrados em larga 
escala nos livros de ocorrências 
dos distritos policiais de 
Imperatriz são brigas de casais. 

MULHERES SÃO AS 
MAIS AGREDIDAS 

0 juiz Carlos Nina disse que 
"os crimes contra as mulheres 
são os mais praticados em todo 
o mundo. Isso acontece em 
função dos agressores 
conviverem com suas vítimas". 
Segundo ele, a mulher ainda 
tem medo de denunciar o seu 

agressor, temendo por sua vida. 
"Várias mulheres já foram 
mutiladas e mortas por seus 
maridos ao denunciarem seus 
parceiros", lembrou. 

De acordo com um 
levantamento feito pelo 
Movimento de Mulheres do Rio 
Grande do Norte, existem 
atualmente no Brasil, cerca de 
87% mulhres que sofrem 
violência em suas próprias 
casas. Desse total, somente 9% 
dos casos foram denunciados e 
apenas 7% julgados. 

Finalizando, Carlos Nina 
também informou que 1,2% dos 
denunciados foram condenados 
e que meio por cento cumpre 
pena em cárcere privado. "0 
levantamento dos crimes 
ocorridos na região vai ajudar 
até a Justiça a punir os 
responsáveis". 

CÁRCERE PRIVADO 

Mulher denuncia marido 

Depois de ter espancado e 
ameaçado de morte a própria 
amante, Luís Clemente Sobrinho 
acabou sendo denunciado na 
Delegacia Especial da Mulher. 

0 caso chegou ao 
conhecimento das autoridades 
pdiciais através da doméstica 
Cleane de Sousa Brito, de 37 
anos, moradora na rua C 
(ConjuntoTreze de Maio). 

Ela é mãe da senhora Simone 
Nepomuceno de Sousa Brito, 
com quem Luís Clemente é 
casado há algum tempo. 

Na esjjçcializada, contou que 
há muito sua filha vem sofrendo 
maus-tratos por parte do seu 
esposo, que agora também a 

proíbe de sair de casa. 
Com isto, fica caracterizado o 

crime de "cárcere privado". A 
delegada Radige Rodrigues 
Barbosa deve ouvir o acusado. 

Cleane de Sousa também 
denunciou que há manchas por 
toda a parte do corpo de Simone, 
inclusive nos seios. 

Entretanto, diz que a mesma 
só não procurou a especializada 
na defesa do sexo frágü por medo 
do próprio marido. 

Agora, além de ouvir o 
acusado, a delegada Radige 
Barbosa devem abrir inquérito 
policial e apurar a denúncia contra 
Luís Clemente, jara depois enviar 
a peça ipvestigativa à Justiça. 

Mulher 

Um grande passo 

por Beatriz Bissio 
Jornalista 

"Conseguimos!" Com essa 
exclamação, na sua intervenção 
no encerramento da IV 
Conferência sobre a Mulher, a 
secretária-geral, Gertrudes 
Monguelas, sintetizou o 
sentimento de milhares de 
delegadas de todos os 
continentes que, ao longo de 
duas semanas de trabalho, 
negociaram e foram dando o 
perfil definitivo a dois 
documentos - a Declaração de 
Beijing e, sobretudo, a 
Plataforma de Ação -, que são 
um marco no direito 

internacional e na história da 
própria civilização. 

A cerimônia de 
encerramento era um ato 
simbólico, pois tudo já estava 
decidido desde a madrugada 
do dia 15 de setembro de 1995, 
quando os últimos trechos do 
documento que estavam entre 
colchetes foram substituídos 
pelo texto definitivo. Mas, 
mesmo assim, a emoção era o 
sentimentc) predominante. Nas 
próximas décadas, essas 
mulheres dirão com orgulho 
aos seus filhos - e 
particularmente às suas filhas - 
que aparte do direito que eles 
desfrutam e aeham normais 
foram gestados na negociação 
da qual elas participaram em 
Beijing, a capital chinesa. 

A sala do plenário do Centro 

Internacional de Convenções, 
sede da conferência, ficou 
pequena para receber todas as 
delegações, que participaram 
em massa da cerimônia de 
encerramento. Nem um terço 
das representantes pôde entrai 
no recinto. Mas, exatamente, o 
que se conseguiu em Beijing? 
Esta pergunta não é de fácil 
resposta, porém pode se dizer, 
basicamente, que pela primeira 
vez a mulher tem os seus 
direitos reconhecidos, em todos 
os planos, e fundamentalmente 
no que diz respeito ao controle 
de seu próprio corpo e, por tanto, 
de sua sexualidade. 

por Socorro Carneiro 
Da Diretoria de Informática 

Imperatriz 
Os casos registrados na 

Delegacia Especial da Mulher 
- DEM -, de mulheres que são 
espancadas por seus maridos 
ou companheiros, ou até 
mesmo por pais, padrastos, 
irmãos e desconhecidos, em 
Imperatriz a cada dia cresce 
mais e isso não pode continuar. 
Temos que unir nossas forças 
e tentar solucionar o problema. 1 
Vamos denunciar, pois só assim i 
as autoridades competentes j 
poderão fazer alguma coisa 
para nos ajudar. Não podemos 
agüentar todo tipo de agressão 
que nos são feitas. A mulher 
tem sua importância perante a 
sociedade. E isso ninguém 
pode mudar. 
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Automóveis e Peças Capri LU 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

MA 

TREINAMENTO EMPRESARIAL 

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS 

OBJETIVOS: 

- Sensibilizar o participante para a nova conceituação e psicologia da venda 
nos tempos atuais; 

- Ofecer novas técnicas de abordagem, de desenvolvimento, de demonstração 
e de fechamento de vendas; para tornar a venda mais produtiva e manter o 
cliente. 

METODOLOGIA; Aulas expositivas e dialogadas, com apoio em audiovisual 
específicos e com exercícios práticos de abordagem e 
fechamento. 

PROGRAMA: 

- 0 que é "VENDER" - conceituação moderna; 
-Todos somos vendedores e todos somos compradores; 
- 0 profissional de vendas - quem é? 
- Quem é o cliente? 
- Motivação para vender; como conseguir motivação; 
- A comunicação e Vendas^ 
- Relacionamento Vendedor X Cliente; 
- Os 14 tipos de Clientes mais freqüentes; 
- A abordagem; 
- A Venda em si - seu desenvolvimento; 
- As 7 fases da venda; 
- A concorrência; 
- 0 preço - Grande inimigo do Vendedor; 
- Como lidar com as Objeções do cliente; 
- 0 fechamento da Venda; 
- Sete Técnicas de Fechamento de vendas; 
- A Venda Adicional. 

Instrutor: 
Drraçao: 
Fe iodo; * 

Horário: 
Valor: 

Prof VALDIR BATISTELLI (Sociólogo) 
15:00 hs. aulas 
De 12 a 16 de fevereiro de 1996 
Auditório da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz; 

Av. Getúlio Vargas, ns 1250 - Centro 
Das 19 às 22 hs 
R$ 30,00   
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Gamaçari solicita presença da polícia 

De uma hora para outra, o lugar deixou de ser tranqüilo, pelo constante número de arrombamentos praticados 

□ D 

£3 o % 
D 

Por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Homem leva cigarros 
de comércio 

Por motivos não 
especificados pela vítima, 
Evaldo Pereira da Silva 
entrou no estabelecimento 
comercial da senhora Maria 
das Virgens da Silva Oliveira 
Costa, localizado na rua 
Santo Antonio ne 104 (Vila 
Davi), e do interior do 
mesmo levou vários objetos 
e cerca de vinte carteiras de 
cigarro. A vítima esteve na 
Delegacia de Roubos e 
Furtos, onde contou o 
acontecido, mas a polícia 
ainda não localizou o tal 
Evaldo. 

Assaltantes ainda 
desconhecidos 

Até o início da tarde de 
ontem, as autoridades 
policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos ainda não 
tinham nenhuma pista dos 
dos dois bandidos que, na 
noite de sábado passado, 
assaltaram o ônibus da i Cl 
que fazia a linha Circular 
(Vila Lobão-Centro). Os 
criminosos levaram R$ 
180,00 e vários vales- 
transportes. O motorista que 
conduzia o veículo, Francisco 
Pereira da Silva, foi quem 
esteve na especializada fiara 
denunciar o caso. 

Doméstica sofre 
ameaça de morte 

A doméstica Maria Lopes 
Carvalho, de 31 anos de 
idade, moradora na rua 
Alvorada n0 3612 (Bacuri), foi 
ameaçada de morte pelo ex- 
companheiro, cujd nome não 
foi revelado à imprensa. Ela 
disse que o homem, que teve 
o nome divulgado somente 
para as autoridades da 

Delegacia Especial da Mulher, 
não se conforma com o fato 
dela tê-lo deixado. "Hoje, tenho 
minha própria renda", disse à 
polícia. Maria Lojies também 
afirmou que o homem puxou 
pelos seus cabelos, além de 
chamá-la de "vagabunda" e por 
outros adjetivos indecorosos. 

Ladrão leva televisor 
em cores 

Um televisor em cores com 
controle remoto. Foi o que um 
bandido, especializado em 
furto, conseguiu carregar da 
casa da doméstica Edina de 
Sousa Santos, 27 anos, 
localizada na rua Paulo 
Marinho n9 10 (Parque das 
Palmeiras). O crime 
aconteceu na manhã da última 
segunda-feira, dia 12. Após o 
fato, a mulher se deslocou até 
a Delegacia de Roubos e 
Furtos, onde pediu que 
providências sejam tomadas. A 
polícia ainda não jkjssuí pistas 
do autor do delito. 

Mulher rouba na Vila 
Fiquene 

Uma mulher, cuja 
identidade ainda é 
desconhecida da polícia, 
roubou uma bicicleta do 
trabalhador Ronaldo Morais 
Daliora, 36 anos, residente 
na rua General Vitorino n9 

36 (Vila Fiquene). O crime 
ocorreu terça-feira, dia 13, 
por volta das 7h30 da manhã. 
A vítima chegou a ver a 
autora do furto, mas não 
conseguiu deter a prática do 
delito. Ronaldo Morais 
contou o fato na Delegacia 
de Roubos e Furtos, onde as 
autoridades se empenham 
no sentido de localizar e 
mandar a vagabunda para o 
xadrez. 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

As polícias estaduais estão 
sendo solicitadas pela 
comunidade residente no 
povoado Camaçari, Município 
de Imperatriz. 

E que bandidos 
especializados na prática de 
arrombamento estão tirando o 
sossego da pacata localidade. 

Para documentar o fato, a 
reportagem do Jornal Capital 
ouviu a mulher Maria 
Madalena da Silva, de 55 anos, 
residente na rua Bebedouro n9 

203 (Camaçari). 
"Moro há vários anos lá, 

mas só agora vivo essa 
intranqüilidade", afirmou. 

Maria Madalena foi 
entrevistada quando se 
encontrava na permanência da 
Delegacia de Roubos e Furtos, 
na tarde desta terça-feira. O 
motivo que a obrigou deslocar- 
se até a especializada foi o fato 
de ter sido vítima dos larápios. 

. Ela contou que era lh30 da 
madrugada de quinta-feira da 
semana passada, dia 8, quando 
sua filha havia vindo da casa 
de uma amiga, lá mesmo no 
Camaçari. 

Quando a filha bateu na 
porta, levantou-se para que a 
mesma entrasse. 

Nesse momento, dona 
Maria Madalena saiu do 
interior de sua casa, 
considerando que o local era, 
até então, muito "tranqüilo". 

Avistou, no entanto, um 
homem que se escondia, com 
as costas viradas para ela, 
atrás de uma árvore. 

Logo retornou para o 
interior da casa onde mora, 
tendo visto o desconhecido 
correr com um saco de fibra 
na mão, e contando o fato para 
sua filha mais velha. 

"Deve ser ladrão", 
anunciou a filha. O 
desconhecido estava num 
beco, entre a sua casa e a casa 
do vizinho. 

Ao ouvir o anúncio que lhe 
assustou, Maria Madalena 
logo correu para a cozinha, 
onde notou que a porta do 
fundo estava arrombada. 

Também notou pela falta do 
botijào de gás. Contudo, 
resolveu deitar-se para contar 
o fato no outro dia à polícia. 

Esta semana, quando 
procurou a especializada mais 
uma vez, a mulher disse que 
desconfia de um homem. 

Ela preferiu manter sigilo à 
imprensa, com medo do 
mesmo tomar conhecimento 
de sua desconfiança. 

Contou ainda, que no saco 

ü mè 
tu. 

LudanoAbieu, chefe da Polícia Civil, deve tomar providências 

de fibra carregado pelo 
vagabundo deveriam estar um 
liqüidificador, uma garrafa 
térmica e alguns quilos de 
arroz. "Notei pela falta somente 
depois", disse. Para ela, o 
bandido primeiro levou o 
botijão. 

As autoridades [xiliciais da 

Delegacia de Roubos e Furtos 
já estiveram no povoado 
Camaçari, no início desta 
semana, mas não localizaram o 
suspeito. 

A mulher pede que sejam 
feitas rondas noturnas, pela PM 
e jiela PC, no sentido de me'' 
tranqüilizai- a comunidade. 
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Documentos 

Perdidos 

Dr. Pacheco comunica que perdeu uma pasta preta 
(de médico) contendo vários objetos: 

01 tensiômetro 
(aparelho de pressão) 
1 estetoscópio 
1 martelo 
1 diapazão 
1 oftalmoscópio 
2 agendas grandes 
2 agendas pequenas 
1 agenda eletrônica 
1 chaveiro contendo 

várias chaves 
1 cartão de crédito do 
Banco do Brasil 
1 cartão de crédito do 
Bradesco 
1 cartão de crédito Pan- 

Americano 
1 cartão de crédito 
Varig Visa 
2 cartões de saúde 

Bradesco em nome de Sandra 
Mesquita de Macedo Pacheco 

1 talão de cheque 
Bradesco 
4 certificados de cinco 

mil milhas cada (Ismyle) 
1 cartão Ismyle 
Pede a quem encontrar, 

favor devolver na Clineuro, na 
rua Luís Domingues, próximo 
ao Hospital Santa Maria , que 
será liem recomiiensado. 
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QUARTA 

EDIÇÃO 

DE JOÃO 

LISBOA 

DIA 03 

MARÇO 

^ imeiro domingo de 

jD i^rço na pra-^a do 

IV cado, em ^oão 

Lisboa, a partir das 16 

horas 

BANDA BUM- 

BUM DE BEBÊ 

ê^tricTuerpa 
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f >R1 1 ME IR A. EOI ÇÃO OE 

1 Ml PERATRI [X - DIA LO DE MARÇO 

Segundo domingo de março, na av. 

Beira-Rio, a p?rtir das 16 horas 


