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O Tempo 

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

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A apresentação na DAT, do culpado [ IliÉL 
pelo acidente que culminou com a 
morte do sargento do 509 Bis, Antonio 1} 
Augusto da Silva Teixeira. mí 
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Fusões de empresas 

Previsão atédez,^ 
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Finame 

diminui 

Créditos do Finame 

(em rrii US$) 
Créditos em 94 

i Créditos em 95 

A Ahlmaq constatou a 
diminuição do crédito pata 
compra de máquinas. (Veja 
gráfico ao lado. ftíg/nn 3C 

João Alberto confirma nome de Ildon 

Presidente regional do PMDB descarta coligação com o PSDB de Sebastião Madeira 
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O interventor Ildon Marques será o candidato do PMDB a prefeitura Governadora Roseana Sarney apoiará Marques 

C) ex-governador João 
Alberto, presidente estadual do 
Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro 
(PMDB), disse em entrevista 
exclusiva ao Sistema Tucanu's 
de Comunicação, que o 
interventor Ildon Marques é o 
candidato do partido às 
eleições de 3 de outubro. 

No entendimento do 
secretário do governo estadual, 
o trabalho iniciado pelo 
interventor Ildon Marques 
deve ter continuidade, porque 
ele acertou solucionando 
problemas enfrentados pela 
população. 

Segundo ele, a capacidade 
adminsitrativa de Ildon, deixou 
claro que ele tem condições de 
ocupar cargos da maior 
importância. Página 3A 
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O número 

1993 

É o número do ano que 
aconteceu o Plebiscito 
Nacional sobre a forma e o 
sistema de governo. 
Vencendo a forma 
republicana e o sistema 
presidencialista, em 21 de 
abril. 

O fato 
Os acidentes 

de trânsito 
estão se 
tornando uma 
constante em 
Imperatriz. 

Está sendo necessário um 
pouco mais de educação 
por parte tanto dos 
motoristas, que às vezes 
são irresponsável, com 
algumas exceções, como 
dos pedestres, ciclistas e 
motoqueiros. Assim, talvez 
diminua esse tipo de crime. 

A pessoa 

José 
Roberto 
Lamas 
Portugal, Tenente-Coronel 
do 50e Bis, que entrega o 
cargo ao Tenente-Coronel 
Diógenes, prestou 
relevantes serviços cm 
favor de Imperatriz. A 
sociedade imperatrizense 
agradece. 

TC Portugal deixa 

comando do 50° Bis 

\ 

1 
w 

0 Ten. Coronel Roberto 
Portugal deixa imperatriz e 
segue rumo ' a Belo 
Horizonte. Quem assumiu o 
comando do 509 Bis foi o 
também Ten. Coronel 
Diógenes Silva. Portugal 
conseguiu eliminar os 
desentendimentos das 
polícias Civil e Militar para 
com o Exército. 

Pela primeira vez, o 
imperatrizense 
experimentou urna 
integração forte entre o 
Exército e a comunidade. A 
integração no sentido escrito 
da palavra, não é uma 
medida unilateral por parte 
do Exército, ou da cidade. 

Mas a arma 
reconhecendo que também 
aprende com a cidade e vice- 
versa. Página 3A 

Opinião 

Injperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

P-ederico Luiz lança 
idéias acerca de 

Imperatriz e Região 
Tocantina. 

Nas ondas curtas, o 
colunista usa, literalmente, a 
linguaguem curta e grossa 
para definir sua posição 

acerca dos principais fatos 
locais. 

Em Nome da Arte de hoje 
retrata o Desfile das Escolas 
de Samba de Imperatriz. 
Deve, ou não, a prefeitura 
gastar dinheiro no carnaval? 

Página 1C 
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Tenenete-Coronel José Roberto Lamas Portugal 

Homicida apresenta-se hoje 

A vítma do acidente de 
trânsito na BR-010 foi o sargento 
do ÓD" Batalhão de Infantaria e 
Selva, Antonio Augusto Teixeira. 
De acordo com o advogado Cleto 

Vasconcelos, o infrator 
comparecerá na manhã de hoje, 
para depor na Delegacia de 
Acidentes de Trânsito. 

Segundo informações de 

Empresa discute 

Rádio capitai am qualidade total 

Uma nova 

onda no ar 

A Concessionária FIAT em 
Imperatriz, Divejkar, vai debater 
na sua primeira Apresentação 
de Exemplos, os mecanismos 
do Plano de Qualidade Total 
(PQT), implantado na empresa 

a cerca de seis meses. 
Na primeira apresentação 

estarão presentes, alé'- k 
diretores e fur ..uuarios, 
os clientes e a imprensa 
local. Página 4A 

[xipulares teria sido uma Parati 
a mentora do acidente, sõ que 
nas informações repassadas ao 
Jornal Capital, o veículo trata-se 
de um Gol. Página 8A 
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Coluna Sociedade e 

Expressão com 

Soraya Luiza 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 
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J Caderno 

Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

US$ Com. Compra 

R$ 0,9783 (0.0%) 

US$ Com. Venda 

R$ 0.9784 (0.0%) 

USS Black Compra 

mm 

im Flut Compra 

8$ 0,9829 (-0.04%) 

USS Fltil. Venda 

Ouro (grama) 

RS 12,80 (sexta-feira) 

Poupança 

1,8293% (15.01.96) 

CDB/RDB 

34,97% (29.01.96) 
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Sou eleitor de Ventura na 
eleição deste ano, e fiquei 
feliz ao tomar conhecimento 
de que o Partido Social 
Cristão fechou apoio ao seu 
nome, confirmando-o como 
candidato do PSC na 
sucessão municipal. 
Também gostei de outra 
informação recebida: a 
permanência de Fernando 
Antunes na presidência da 
legenda 
Sandra Ferreira 
Parque Amazonas 

Enquanto o ex- 
goverpador Fiquene afirma 
que é imbatível, a população 
imperatrizense continua o 
tendo como o melhor 
candidato na sucessão 
municipal. Também o 
considero imbatível, doutor 
Fiquene, ainda mais quando 
se nota que os concorrentes 
não têm propostas a altura 
das suas para oferecer ao 
povo de Imperatriz. 
Janaína de Pádua 
Ouro Verde 

Só mesmos os menos 
conscientes são capazes de 
afirmar que o governo Ildon 
Marques não conseguiu 
realizar obras. Em um ano de 
interventoria muito se 
realizou. Porém, considero 
que a maior obra 
administrada por Ildon 
Marques e sua equipe está 
sendo a moralização das 
verbas públicas. Seria bom 
que os candidatos 
observassem isso. 
Fredson Dantas 
Santa Rita 

Estávamos assistindo a 
tevê, eu e meus pais, quando 
nos foi apresentada uma 
cena violenta. Não mais que 
o cotidiano oferecido todos 
os dias, acho que o papel da 
televisão no País deveria ser 
repensado. Embora 
tardiamente, está mais do 
que na hora de se 
administrar os horários para 
se exibir cenas violentas ou 
de sexo explícito. 
Lenilce Magalhães 
Industrial 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso disse que 
1996 é o ano da educação no 
Brasil. Em Imperatriz, o 
secretário Agostinho Noleto 
copiou as palavras do 
presidente e anunciou que 
nenhuma criança ficará fora 
da sala de aula. Confio na 
proposta dos dois que aqui 
citei. Afinal, lugar de criança 
é mesmo na escola. 
Francileide Almeida 
Juçara 

0 número altíssimo de 
candidatos a vereadores na, 
eleição proporcional de 3 de 
outubro é, para mim, 
preocupante. Acho que os 
partidos políticos deveriam 
melhor escolher seus 
candidatos ao Palácio 
Dorgival Pinheiro de Sousa. 
Aquela casa já está cheia de 
vereadores sem 
compromisso com o povo, e 
eu não creio que do l ido de 
fora dela este^', aii número 
inim igi*v ei de salvadores 
da T . i. Ou da Câmara. 
Ronj. 'T/a 
Entr ento 

A procura da felicidade 

Os homens estão sempre 
em busca de algo denominado 
"felicidade". Na tentativa de 
alcançá-la, muitos caminhos são 
percorridos, uns preferem o 
isolamento, outros uma vida de 
diversões regada de álcool, 
enquanto boa parte procura 
religiões e seitas. 

Dentro destes segmentos 
subdividem-se várias correntes. 
Colocados entre os que optam 
pelo afastamento do meio social 
estão os que têm elevado nível 
cultural e preferem trocar a 
agitada vida da metrópole pelo 
contato direto com a natureza; 
Estão relacionados também os 
monges - religiosos - que 
habitam em mosteiros e levam 
uma vida dé estudos e 
meditação. 

Os classificados no segundo 

grupo, procurando esquecer as 
desventuras adentrando em 
lugares onde reúnem-se 
pessoas com os mesmos ideais. 
O álcool chega como 
complemento, no entanto, se 
ingerido em quantidade acima 
do normal, torna-os 
inconscientes e noutros casos, 
inconseqüentes. 

No terceiro grupo 
congregam os que têm como 
objetivo a vida eterna, embora 
algumas seitas preguem a 
reencarnação. A maioria das 
facções tem como base a Bíblia 
Sagrada, que explica a criação 
do mundo e o caminho a ser 
seguido para que se consiga a 
salvação. 

Os religiosos reconhecem 
Jesus Cristo como o caminho e 
Deus como o meta principal. 

Eles levam uma vida sem 
muitas turbulências, 
procurando desempenhar seu 
papel de forma correta no 
mundo e na medida do possível 
auxiliar aos que deles 
necessitam. 

Contudo, temos visto 
homens isolados, mundanos e 
religiosos submersos nos 
turbilhões de ocorrências do 
cotidiano. Em busca desta tal 
felicidade, se faz necessário 
com certa urgência a união dos 
cidadãos de boa índole, raros 
ao aproximar-se a virada de 
mais um século. 

Por outro lado, há muito é 
propagado que encontra-se a 
felicidade quando se estar de 
bem consigo mesmo. É 
imprescindível, porém, que se 
encontre o caminho das pedras. 

ONU, a Mesa de Negociações 

por MARCO ANDRÉ 
BALOUSSIER 

A Segunda Guerra Mundial 
evidenciou o fracasso da Liga 
das Nações, criada após a 
Primeira Guerra. Assim, a nova 
guerra estimulou idéias para a 
criação de novo organismo 
capaz de manter a paz e 
promover a cooperação 
internacional. 

A Carta do Atlântico, firmada 
por Roosevelt e Winston 
Churchill, em agosto de 1941, 
e a Declaração das Nações 
Unidas, assinada por 26 países 
aliados, em janeiro de 1942, 
foram embriões do que viria a 
ser a maior organização mundial 
de todos os tempos. 

Em abril de 1945, já no final 
da guerra, realizou-se a 
Conferência de São Francisco, 
da qual resultou a Carta das 
Nações Unidas, assinada i>or 50 
países. No dia 24 de outubro de 
1945 foi oficialmente contituída 
a Organização das Nações 
Unidas (ONII), com sede em 
Nova Iorque, nos EUA. Esta 
localização já insinuava o papel 
a ser desempenhado por 
Washington na nova instituição. 

Afinal, os EUA emergiam da 
Segunda Guerra Mundial, ao 
lado da URSS, como uma das 
superpotências do planeta, 
sendo a única nação, na época, a 
deter o controle da energia 
nuclear. 

A estrutura orgânica da 
ONU é composta de seis 
órgãos: a Assembléia Geral, o 
Conselho de Segurança, o 
Conselho Econômico e Social, 
o Conselho de Tutelar, a Corte 
Internacional de Justiça e o 
Secretáriado. 

De todos estes órgãos, o 
mais importante e o mais 
exclusivo é o Conselho de 
Segurança, composto por 15 
membros: cinco são 
permanentes (China, EUA, 
França, Reino Unido e 
Federação Russa, que ocupou 
o lugar daex URSS, em 1991) e 
os outros dez rotativos. Além do 
poder de influência nas 
votações, os membros 
permanentes são os únicos a 
deter o poder de veto. 

Entre êxitos e fracassos, a 
ONU foi o fórum por 
excelência, onde se debateram 
quase todas as grandes 

questões que marcaram o 
mundo do pós-guerra e 
contituiu-se em espaço de 
extraordinário valor para as 
nações em desenvolvimento. 

Nos anos 90, com a 
desintegração da URSS e o fim 
da Guerra Fria, vieram à tona 
algumas discussões sobre a 
necessidade de reformulação 
do organismo, que hoje 
congrega 185 países dos 192 
existentes. Uma das questões 
que têm sido debatidas é a 
ampliação do Conselho de 
Segurança, onde potências 
econômicas, como o Japão e a 
Alemanha, não possuem o status 
de membros permanentes. 

O Brasil desenvolve, há algum 
tempo, um trabalho diplomático, 
visando a conseguir também um 
lugar permanente no Conselho 
de Segurança. Pelo seu porte, 
I)elo tamanho de sua população, 
l)ela dimensão adquirida jxír sua 
economia - uma das dez maiores 
do mundo- o Brasil reivindica essa 
posição. A crescente particq)ação 
em forças de paz, como nos casos 
de Angola e Moçambique, 
demonstra o nível desse 
interesse. 

Jornal Capita 

Leia e Assine o seu líder diário. 

Fone: 723-2034 * 
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Linha 

Direta 
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por JOSE FILHO 

Dito 
E feito. O médico Carlos 

Gomes de Amorim coloca 
um fim às especulações em 
torno da "divisão" política de 
Imperatriz. Ele declarou à 
imprensa que "o mais 
importante é a união de 
todos os segmentos sérios 
para a derrotar um 
adversário." 

Para um bom 
entendedor, meia palavra 
basta; Carlos Amorim não 
será um divisor político, mas 
na verdade um élo de ligação 
entre as forças 
democráticas da cidade. 

Convenção 
O PSC - Partido Socialista 

Cristão - realizou ontem a 
sua convenção municipal 
para escolha do novo 
diretório. O empresário 
Fernando Teles Antunes foi 
mantido na previdência da 
executiva. 

Candidatura 
Conforme ficou bastante 

claro no decorrer da 
convenção municipal do 
PSC, o coronel Guilherme 
Batista Ventura deverá ser 
o mesmo o seu candidato a 
prefeito nas eleições do 
próximo dia 3 de outubro. 
Coligações ainda deverão 
ser estudadas, mas em 
momento oportuno, 
conforme defendem filiados 
do partido. 

Adversário 
De acordo com os 

"filósofos populares" de 
Imperatriz do interventor 
Ildon Marques é o tempo: 
tempo de fazer as coisas; 
tempo chuvoso; tempo para 
fazer campanha; tempo para 
deixar a interventoria; 
tempo para dizer se é ou não 
candidato; tempo para achar 
tempo de ter tempo de ser 
Ildon Marques. 

Futebol 
Vários empresários da 

cidade estão colaborando 
com a diretoria da Sociedade 
Atlética Imperatriz para a 
disputa do campeonato 
maranhense de futebol. 
Vamos ver se os jogadores 
correspondem ao esforço da 

diretoria e daqueles que 
estão acreditando em uma 
boa campanha do Cavalo de 
Aço. 

Câmara 
Como 96 é um ano 

político com direito a 
eleição, vereadores que se 
encontram de licença ou 
ocupando cargos da 
administração municipal, 
certamente deverão 
retornar às suas atividades 
legislativas. A situação 
deverá ser difícil para os 
suplentes, que poderão o 
melhor e mais importante 
"cabo eleitoral" (]a 
campanha, isto é , o próprio 
mandato. 

Estimativa 
Segundo cálculos 

realizados sobre o 
consciente eleitoral de 
Imperatriz, cada partido 
político deverá ter o mínimo 
tres mil votos de legendas 
para eleger um vereador. E 
isso sigfnifica que os 
chamados pequenos 
partidos terão dificuldades 
para conseguirem eleger 
mais do que um 
representante. 

Jantar 
No próximo dia 9 de 

fevereiro, no restaurante do 
Hospital Anápolis, a partir 
das 20 horas, será realizado 
mais de um jantar da 
Associação dos Homens de 
Negócio do Envangelho 
Pleno - ADHONEP. O 
preleitor será um 
respeitado empresário da 
cidade de Belém, capital do 
Pará. 

Novidade 
A concessionária Volvo 

de Imperatriz tem novidade 
para o mercado. Ela será 
mostrada à sociedade no 
próximo dia 6 de fevereiro, 
a partir das 19 horas, na 
Esvéria Diesel. E uma 
excelente oportunidade de 
realizar um grande negócio. 

Para meditação 
"Bem Aventurado aquele 

que (eme ao Senhor e anda 
nos seus caminhos." (SL 
128-1). 

0 plontõo Hospitalar 

Plantão 24 Horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS 

-hoje, dia 

30/01/96 

M>sp. São Rafael 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

30/01/96 . 

Mosp.Peq. 
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Ildon é o preferido de João Alberti 

*7 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, governadora 
Já passamos dos 395 dias 

da sua administração. 
Estamos esperando o 
cumprimento das 
promessas. 

Bem-A venturados 
O coronel Ventura esteve 

ontem no Imperatriz 24 
Horas e meteu a ripa no PTB. 
E com razão, essa sigla só 
serve em Imperatriz para se 
vender nas eleições. Jamais 
o PTB teve coragem de 
lançar candidato próprio. 
Ventura é como fogo de 
"munturo", come por baixo. 
Pra variar. 

João Alberto 
bota ordem na casa 
0 presidente regional do 

PMDB, o deputado federal 
João Alberto, que também é 
secretário de Roseana 
Sarney, botou ordem na casa. 

1 Disse pra toda a tropa do 
PMDB de Imperatriz que 
coligação com Madeira é 
impossível. Q uero ver só se 
vai aparecer uma alma para 
desafiar João Alberto e dizer 
que o diretório do PMDB 
pode tomar uma decisão 
contrária a s.eu chefe. Quem 
não pode com o pote não 
segura na nodilha. 

Lava 
Pratos 

0 Sistema Tucanu's de 
Comunicaição vai promover a 
prévia de C<irnaval Lava- 
Pratos ern João Lisboa. A 
banda Bur n-Bum de Bebê vai 
mostrar sua cara. É no 
próximo dlorningo na praça 
do mercadlo. Como diz meu 
amigo Frederico Luiz: 
Virgem, que riqueza. 

Bíngão 
do Conor 

Quarta-Teira chegam as 
cartelas de» Bingào. Cinco 
reais, concorrendo a quatro 
celulares, um fogão de 
quatro bocas, uma TV 
Colorida, L m vídeo-cassete, 
uma gelade ira, duas motos e 
um Escort Hobby zerinho. E 
tem mais 20 bicicletas no 
sorteio antecipado. Compre 

o Bingão, Compre o Bingão. 
Salvador 

Rodrigues 
0 prefeito-afastado de 

Imperatriz, Salvador 
Rodrigues, pode voltar ao 
comando. Só precisa de um 
bom advogadef! Salvador 
rompeu com Davi Alves 
Silva. E pelo jeito quer fazer 
uma boa administração. Pelo 
menos é o que dizem seus 
amigos mais próximos. 

A eleição 
é de "lldão" 

Ildon Marques pode 
preparar o terno da posse. 0 
homem vai ser mesmo 
candidato a prefeito de 
Imperatriz. Mesmo que um 
certo grupo não queira. É 
muito prestígio que o 
interventor tem na 
administração de Roseana 
Sarney. João Alberto, Gastão 
Vieira e companhia limitada 
vão fazer o possível e o 
impossível para eleger o 
interventor. E tem mais, 
engana-se quem imaginar 
que "lldão"' vai parar por aí. 
João Alberto disse que o 
interventor pode subir a um 
cargo bem maior do que 
prefeito. Em outras palavras, 
disse claramente que ele 
será candidato a vice- 
governador em sua chapa, 
pois para um bom 
entendedor, uma vírgula 
basta. 

Record 
no esporte 

Segura o Bispo. O 
homem está uma fera no 
investimento do esporte. Tá 
comprando tudo que 
aparece. De bom é claro. A 
Rede Record já comprou as 
olimpíadas de Atlanta, e os 
campeonatos estaduais de 
São Paulo e do Rio de Janeiro. 
Para completar, domingo 
passado, aqui na imperosa, só 
deu audiência para a 
transmissão da goleada de 
quatro a um aplicada pelo 
Fluminense no Bangu. Serjão 
mandou acabar com a 
guerrinha e o Bispo partiu 
para super-contrarações. 
Segura o Bispo. 

GASTR0CLÍN1CA 

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

•Dr. Mílko Abrantes 

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

Em entrevista exclusiva à 
reportagem do Sistema 
Tucanu's de Comunicação, o 
secretário de governo do 
Maranhão João Alberto 
(PMDB), disse que Ildon 
Marques é o candidato do 
partido nas próximas eleições 
de 3 de outubro. 

0 ex-governador 
presidente do Partido do 
Movimento Democrático 
Brasileiro a nível estadual, 
afirmou ainda, que o 
interventor está realizando um 
trabalho sério, deve ter 
continuidade caso ele deixe a 
prefeitura para concorrer ao 
cargo de prefeito. 

No entendimento de João 
Alberto, a capacidade 
administrativa demonstrada 
por Ildon Marques no curto 
espaço de tempo frente à 
administração de Imperatriz, 

::Í5Í: 

"Sí 

Interventor estadual do município de Imperatriz, Ildon Marques de Souza 

deixou evidente que ele tem 
condições de ocupar cargos 
de maior importância na 
política maranhense. 

Para o secretário do 

governo estadual, o trabalho 
iniciado pelo interventor deve 
ter continuidade porque ele 
acertou solucionando os 
principais problemas 

enfrentados pela população 
imperatrizense e, por isso, está 
qualificado para governar o 
município no próximo 
mandato.. 

O PMDB tem comando 

po. FREDERICO LUIZ 

0 PMDB de Imperatriz; 
tem candidato. E ponto final, i 
Quem quiser duvidar; 
pergunte a João Alberto. 

O PMDB de Imperatriz 
não apoiará Sebastião; 
Madeira para prefeito. Quem 
quiser duvidar pergunte a 
João Alberto. 

O PMDB de Imperatriz 
desde criancinha defende o 
nome de Ildon Marques para 
prefeito no pleito de 03 de 
outubro. Quem quiser 
duvidar pergunte a João 
Alberto. 

O PMDB de Imperatriz 
avalia que o povo quer repetir 
o exemplo de excelente 
administrador mostrado por 
"lldão". Quem quiser duvidar 
pergunte a João Alberto. 

O PMDB de Imperatriz 
sofrerá intervenção estadual 
caso ensaie algum tipo de 
rebelião. Quem quiser duvidar 
pergunte a João Alberto. 

Essas cinco afirmações 
mostram o quanto o 
presidente estadual do PM DB. 
secretário de governo e 
deputado federal. João Alberto 
confia em ildon Marques. 
Quem duvidar, pode perguntar 
ao outro deputado da sigla, 
deputado federal. Gastão 
Vieira. 

A engenharia política 
demonstra claramente que o 
PMDB de João Alberto está 
liberado pela governadora 
Roseana Sarney para atuai- em 
faixa própria nos municípios ; 
que bem entender. 

A governadora, portanto, 
admite que terá em alguns 
municípios, mais de um 
candidato. 

Porém, o que é certo. F. isso 
é fato, nau especulação, é o 
carinho que a governadora 
Roseana Sarney tem 
demonstrado por Ildon 
Marques. E vice-versa. 
Mesmo sem receber recursos 
estaduais, jamais o interventor 
estadual deixou de mencionar 
o nome da governadora com 
o semblante de carinho de 
admiração. "A governadora vai 
virar uma página na história 
política do Estado", disse o 
interventor quando 
desembarcou cm imperatriz, i 
com a certeza de que: 
continuaria na intervenção, na | 

primeira quinzena desse i 
mès. 

A eleição de 03 de 
outubro não são favas 
contadas como raciocinam 
uns, e querem alguns. E 
preciso lembrar que nas 
tíesquisas atuais, o nome que 
ajKirece disparado é o do 
interventor Ildon Marques, 
quando o quesito 
perguntado é: em quem você 
votaria para prefeito de 
Imperatriz. 

E por isso que a eleição; 
de Imperatriz passa por 
Ildon Marques. As urnas no; 
entanto, se encarregarão de 
falar mais alto. Afinal, sã" 
elas que decidem sobn .■ 
que devemos, ou não. 
escutar. 

Portugal despede-se 

e Diógenes assume 

0 Tenente-Coronel José 
Roberto Portugal despediu-se 
ontem de Imperatriz. Ele 
transmitiu ontem o comando 
do 509 Bis para o Tenente- 
Coronel Diógenes Dantas 
Filho. 

Presentes à solenidade, 
estavam o senador Edison 
Lobão, o ex-governador 
José de Ribamar 
Fiquene, o interventor 
Ildon Marques entre 
outras autoridades. 

Porém, o que marcou 
a despedida do Tenente- 
Coronel Portugal, por 
incrível que pareça, não 
foi o evento em si, porém, 
as manifestações de carinho 
recebidas pelo ex- 
comandante. 

Jamais a sociedade 
imperatrizense prestigiou com 
tanto fervor um comandante 
daquela unidade do Exército 
brasileiro. 

0 fato é que 
pela 

comunidade. 
A integração no sentido 

estrito da palavra, não é uma 
medida unilateral por parte do 

Exército, ou da cidade, 
illps Mas a arma 

primeira vez, o imperatrizense 
experimentou uma integração 
forte entre o Exército e a 

reconhecendo que também 
apreende com a cidade, e vice- 
versa. 

Nesse aspecto, o Tenente- 
Coronel Diógenes Dantas, 
recém-empossado no 
comando do 50° Bis sabe que 
pode contar com o apoio de 
Imperatriz para exercer sua 

função. 
0 50e Bis tem muitos 

amigos. Esses amigos têm 
interesse em permanecer 
com o vínculo que une à 
cidade e a Unidade do 
Exército. 

Ao Coronel Portugal, 
a nossa querida 
saudação. Ao Coronel 
Diógenes, a certeza que 

seu comando marcará a 
cidade pela continuidade do 
bom relacionamento que 
aprendemos a cultivar nesses 
anos. 

m 
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Cidade Imperatriz, 30 de janeiro de 1996 

Incra busca resolução 

Especial 

A crise mundial 

Em 1929, o mundo 
capitalista foi abalado por 
grave crise econômica. A 
principal causa da crise era a 
superprodução da indústria 
norte-americana, que 
cresceu mais do que as 
necessidades do seu 
mercado interno e mais do 
que o poder de compra do 
mercado internacional. 

0 grande marco dessa 
crise de super-produção 
capitalista foi a queda das 
ações das grandes empresas 
na Bolsa de Valores de Nova 
York. As ações perderam 
quase todo o seu valor. 
Empresas e bancos foram à 
falência. As empresas 
reduziram o ritmo de 
produção. Milhões de 
trabalhadores norte- 
americanos ficaram 
desempregados. 

Sem poder vender, os 
Estados Unidos também 
deixaram de comprar. Isso 
afetou gravemente a 
economia dos países que 
dependiam de exportações 
para os Estados Unidos. Foi 
o caso do Brasil, que deixou 
de vender milhões de sacas 
de café para o mercado norte- 
americano. 0 preço do café 
despencou. 

A produção de café nesse 
ano foi de 21 milhões de 
sacas, mas as exportações 
foram só de 14 milhões. Os 
cafeicultores entraram em 
pânico. Numa tentativa 
desésperada de segurar os 
preços, milhares de sacas de 
café foram destruídas. Era o 
desastre econômico, que 
levou muitos fazendeiros à 
falência. 

0 enfraquecimento 
econômico da oligarquia 
cafeeira ajudou a desmontar 
a estrutura de poder que 
sustentava a República Velha. 

Além dos problemas 
econômicos, surgiu ainda o 
desacordo político entre as 
elites de Minas Gerais e de 
São Paulo. Não houve 

entendimento para indicar o 
candidato presidencial à 
sucessão de Washington 
Luís. Nas eleições de 1930, 
a oligarquia paulista apoiava 
o candidato Júlio Prestes, do 
PRP - Partido Repúblicano 
Paulista. Os políticos 
mineiros apoiavam o nome 
de Antonio Carlos Ribeiro de 
Andrade, que era 
governador de Minas 
Gerais. 

0 rompimento do acordo 
do "café com leite", isto é, o 
desentendimento entre o 
PRP e o PRM, agitou o País. 
A oposição às oligarquias 
mais tradicionais aproveitou 
o momento para conquistar 
espaço político e formar 
alianças. 

Foi nesse ambiente que 
nasceu a Aliança Liberal, 
lançando os nomes do 
governador gaúcho Getúlio 
Vargas para presidente da 
República e do governador 
paraibano João Pessoa para 
vice-presidente. 

Os candidatos da Aliança 
Liberal passaram a ter o apoio 
de gente de todo tipo. Gente 
renovadora que queria 
acabar com o velho esquema 
político da República Velha. E 
gente oportunista que queria 
apenas conservar o poder em 
suas mãos. Era o caso do 
governador de Minas Gerais, 
Antonio Carlos, que apoiava, 
agora, a Aliança Liberal, 
depois de ter rompido com 
São Paulo. 

De qualquer modo a 
Aliança Liberal apresentava 
um programa de reformas 
com alguns avanços, cujos 
pontos principais eram; 
instituições do voto secreto 
(para acabar com o 
coronelismo e as fraudes): 
criação de leis trabalhistas; 
incentivo à produção 
industrial. Era um programa 
que tinha grande aceitação 
junto às classes médias e aos 
militares ligados ao 
tenentismo. 

Explode a Revolução 

Apurados os resultados da 
eleição presidencial de 1930, 
Júlio Prestes foi o vitorioso. 0 
candidato da Aliança Liberal, 
Getúlio Vargas, tinha sido 
derrotado. 

Entretanto, os líderes 
gaúchos, mineiros e 
paraibanos, se recusavam a 
aceitar o resultado das eleiçõeSi 
Diziam que a vitória de Prestes 
não passava de fraude, um 
roubo. Na verdade, é difícil 
saber quem, dos dois lados, 
utilizou mais violência e fraude 
pára ganhar as eleições. A 
única certeza é que a oligarquia 
l)aulista foi mais eficiente nos 
métodos empregados. 

Em 3 de outubro, a luta 
armada estourou no Rio 
Grande do Sul, espalhando-se 
por Minas Gerais, Paraíba e 
Pernambuco. Reconhecendo o 
avanço da guerra civil, os 
militares do Rio de Janeiro, 
liderados pelos generais Mena 
Barreto e Tasso Fragoso, 
depuseram o presidente 
Washington Luís, poucas 
semanas antes do fim de seu 
mandato. O poder foi entregue 
a Getúlio Vargas, que era o 
chefe político da Revolução de 
1930. 

Terminava a República 
Velha. Iniciava-se o período 
getulista ou Era Vargas. 

O Instituto Nacional de 
Reforma Agrária - Incra -, em 
função vem desenvolvendo um 
trabalho razoável pelo seu 
executor na Região Tocantina, 
Raimundo José Oliveira. Ele 
está tentando resolver a 
questão da redistribuição de 
terras no Sul do Estado. 

Oliveira, esteve em 
Conceição do Araguaia, local 
alvo de inúmeros conflitos no 
campo, nesta ocasião adaptou- 
se à resolução das questões 
criando condições de trabalho 
para os agricultores que 
receberam suas faixas de terra. 

No território pertencente ao 
mu n ic íp io i mperatr izense, 
estão em fase de conclusão os 
projetos de assentamento 
denominados Itacira (Fazenda 
Criminosa) e Cameleira. Na 

área pertencente a Amarante já 
foram implantados três 
projetos: Alvorada I, Alvorada 
II e /CAAC. Estão sendo 
utilizados 15 mil hectares de 
terra, para colocar em 
condições de produzir 500 
famílias. 

Os projetos, no entanto, 
estão carentes de 
infraestrutura básicas como 
estradas vicinais, fomentos, 
eletrificação rural e outros 
benefícios que virão somente 
com a liberação dos recursos 
por parte do Governo Federal. 

Atualmente o órgão, 
conforme Raimundo Oliveira, 
mantém estreito 
relacionamento com 
sindicatos, cooperativa e 
associações localizadas na em 
Imperatriz e região. 
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Raimundo Oliveira, executor In era 

Associação Atlética Banco do Brasil 

Colônia de Férias supera expectativa 
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Com sucesso foi encerrada 
no último dia 26, depois de cinco 
dias de intensas atividades, a Ia 

Colônia de Férias da Associação 
Atlética Banco do Brasil. 

Participaram crianças de 
idade entre os 4 e 12 anos, 
sendo que grande parte destas 
não são filhas de sócios do 
clube. A .VABB promoveu uma 
colônia aberta a toda a 
comunidade. 

A presidente do clube, 
Maria da Penha Medeiros, 
disse que o evento teve 
resultados satisfatórios. Outros 
dessa mesma natureza deverão 
ser promovidos. 

A colônia ocorreu, no 
período de 22 a 26 de janeiro, 
das OShOÜ às 17h()(). Nesse 
período, foram fornecidos 
lanche, almoço, além de lazer, 
jogos, brincadeiras e ixasseios. 

A equipe que coordenou as 
crianças na parte de lazer 
estava composta por quinze 
monitores, que já haviam feito 
esse trabalho em outras 
atividades do gênero. 

As crianças foram divididas 
em grupos de quinze, de 
acordo com a faixa etária delas 
"Essas pessoas foram 
contratadas pela AABB e vão 
ficar trabalhando com essas 
crianças durante toda a 
semana", frizou Penha, antes 
de iniciar a Ia Colônia de 
Férias. 

0 lazer proporcionado 
estava integrado de diversas 
atividades, desde natação, 
futebol, vôlei, sala de artes, 
teatrinho de bonecas, gincanas 
culturais e exibição de filmes, 
de acordo com a faixa etária 
dos grupos subdividos. 

Divekar realizará apresentação 

A Distribuidora de 
Veículos Karajás Ltda - 
Divekar -, Concessionária 
FIAT em Imperatriz, vai 
realizar no início de março, 
em dia a ser definido, sua 
primeira Apresentação de 
Exemplos do Plano de 
Qualidade Total (PQT). 

O objetivo principal é 
integrar e incrementar as 
atividades relacionadas com 
a qualidade de serviços 
através dos mecanismos do 
PQT. Da apresentação 
participarão todos os 
coordenadores dos vários 
mecanismos do Plano. 

A apresentação será 
objetiva, com duração 
máxima de dez minutos para 
cada coordenador. Eles vão 
utilizar de todos os meios 
existentes na Concessionária 
para ilustrar da melhor forma 
possível seus trabalhos. 

Os temas a serem tratados 
de acordo com a 
programação pré-elaborada 
são: dados da concessionária; 
estrutura para atendimento ao 
cliente; uso correto do SMD; 

Neyderman Am o rim, diretor executivo 

fermo macchina (Veículos 
Parados); treinamento; N.S.A; 
formação de equipes; venda de 
veículos: serviços especiais; 
resultados e encerramento. 

Para o diretor executivo e 

financeiro Dr. Neyderman 
Amorim, o acontecimento 
servirá para promover troca de 
idéias e maior intercâmbio 
entre os diversos 
departamentos da empresa. 

Divekar Veículos 

Segundo afirma, se farão 
presentes na primeira 
Apresentação de Exemplos 
além de diretores e 
funcionários, os clientes e a 
imprensa local. 
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Disco na praça 
0 saníoneiro Monteiro - 

ex-Trio perambuco lutou o 
bastante para gravar um 
disco com músicas de sua 
autoria. O baixinho de 
coroatá chegou do Piauí com 
o disco debaixo do braço e 
tem trabalhado muito na 
divulgação e vendagem do 
LP. Alguns radialistas estão 
se aproveitando do 
Monteirinho para faturar em 
cima da inexperiência do 
tocador. Façam isso não, 
gente! 

Humildade 
1 udo isso é o que 

demonstra o cinegrafista 
Cleomar Cruz - Neneca no 
exercício da sua função. 
Gosta de andar vestido, 
elegante mesmo. e 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

()5:(K) - O Despertar da 
Fé 

05:30- Terreiro da 

Fazenda 
06:00- Repórter 190 
07:00- Bom Dia Cidade 
07:30- O Despertar da 

Fé Local 
08:00 - Note e Anote 
11:15- Forno, Fogão e 

Cia 
11:30- Repórter Record 
11:45- O Rádio na TV 

12:45- Falando de Deus 
12:48 - Cidade Agora 
12:30 - Tarde Criança 

com Mariane 
17:00 - Oração da Seis 

. 17:05-Agente G 
18:00 - Jornal Capital 
18:15 - Jornal da Record 
19:15 - Imperatriz 24 

Horas 
20:30 - Campeões de 

Audiência 
22:30 - Record Dinheiro 

Vivo 

22:45-25° Hora 

0 Jornal 

Capital 

sempre será 

o seu líder 

diário 

sobretudo é uma das pessoas 
que adora brincar. No trabalho 
é responsável e tem humildade 
suficiente para todos os 
momentos da vida. Valeu! 

Renovação 
O jornalista Hermano 

Hening renovou contrato com 
o Sistema de Televisão - SBT 
Ele não será mais 
correspondente nos Estados 
Unidos, vai morar em São 
Paulo e produzir matérias 
especiais para SBT Repórter e 
o TJ Brasil. Hermano Hening 
comentou sobre a renovação 
do contrato, dizendo que a 
volta à São Paulo lhe deixa 
muito feliz. 

Carteirinha 
O presidente da ACLEM, 

Tércio Dominice pretende 

encaminhar na primeira 
quinzena de fevereiro, as fichas 
de cadastramento dos 
cronistas esportivos de 
Imperatriz. E que ele pretende 
acabar com as dificuldades na 
entrada de Nhozinho Santos ou 
Castelão, quando dos jogos do 
campeonato maranhense, por 
aqueles que não tem 
identificação da entidade. As 
carteiras da ACLEM tem 
validade em todos os estádios 
do norte/nordeste. 

Sem 
prefixo 

Mariano Neto continua sem 
prefixo. O repórter deixou a 
Rádio Nativa no ano passado e 
até agora não foi contratado 
por nenhuma outra pressa. - 
Informa-se por outro lado, que 
o Mariano Neto, até o 
momento não recebeu o 
salário atrasado que tinha no 
Sistema Nativa de 
Comunicação. Uma pena! 

Caprichando 
O editor e produtor 

Genuíno mantém o mesmo 
perfil do trabalhador 
responsável naquilo que faz. 
Gosta das coisas bem feitas e 

em cada realização executa as 
produções em excelente 
qualidade profissional. - Ele 
comenta que além de sua 
competência, tem bons 
equipamentos. Tá certo! 

Assessoria 
A locutora Cristina - sem 

programas no momento, 
acaba de ser contratada para 
integrar a assessoria de 
imprensa do ex-governador 
José Ribamar Fiquene. - 
Caberá a ela fazer um 
acompanhamento do 
trabalho desenvolvido pelo 
comitê pró-candidatura de 

Fiquene à prefeitura, bem 
distribuir boletins diários 
aos órgãos de 
comunicação da cidade. 
Cristina, muito sinpática 
tem um bom 
relacionamento com os 
colegas do rádio, televisão 
e jornal. 

Reflexão 

Deus está em toda a parte: portanto, está 

também dentro de nós e dentro de todas as 

pessoas que nos cercam, boas ou más. 

Tudo provem de Deus. 

. Tudo é manifestação divina. 

Mesmo aquilo que nos parece mal ou erro 

pode ser a causa de um benefício futuro. 

Nosso sofrimento resulta do 

desconhecimento da verdade básica: Deus 

dirige todos os acontecimentos, porque está 

em tudo. 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

05:00 - Igreja da Graça 

05:30- Diário Rural 

06:00- Home Shopping 

Show 

07:00- Dia a Dia 

08:30- Estação Criança 

09:15- Cozinha 

Maravilhosa da 
Ofélia 

09:56- Famos Falar com 

Deus 

10:00- Meu Pé de 

laranja lima 

11.00 - Jack Cousteau 

11:45 - Anos Incríveis 

12:15- Avante! 

Imperatriz 

13:15-Teleconomia 
14:15- Dia a Dia 2a 

Edição 
15:45- Spermarketing 

16:15 - Especial Angélica 

18:00 - Meu pé de 

laranja Lima II 

19:00- Cavalo Amarelo 

19:50-Jornal da 

Bandeirantes 
20:30 - Um Amor de 

Família Especial 
21:30- Força Total 

23:30 - Gente de 

Expressão 
00:00 - Jornal da Noite 

00:30- Flash 

TV Nativa 

Canal X3 

manchete 

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

Fé 
09:00 - Cozinha do 

Lancelotti 
09:15- Dudalegria 
10:00- Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
11:00- Grupo imagem 
11 ;55 - Feras do Carnaval 
12:00- Manchete sportiva 
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- 

Esporte 
18:30 - Imperatriz em 

Manchete 
19:00-RX 
19:30- Solbrain 
19:50- Esquentando os 

Tamborins 
19:55 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:25- Manchete 

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

Manchete 
21 ;45 - Tocaia Grande 
22:45- Câmera Manchete 
23:40 - Boletim Olímpico 
23:45 - Momento 

Econômico 
00:00- Home Shoppir»^ 
00:15- Segun^' —Axiçao 
00:45 - Clip Gospel 
01:45 - Espaço Renascer 

TV Mirante 

Canal IO 

GLOBd 

05:15 - Telecurso 2000 - 
Curso 
Profissionalizante 

05:30- Tdecurso 2a Grau 
- Português 

05:45-Telecurso 2000 Ia 

grau - Inglês 
06:00 - Bom Dia Brasil 
06:30 - Bom Dia 

Imperatriz 
07:00-TV Colosso 
11:30 - Globo Esporte 
11:45-Jornal do MA. 1Q 

Edição 
12:15-Jornal Hoje 
12:40- Vídeo Show 
13:10 - Vale a Pena Ver de 

Novo - Renascer 
14:30- Sessão da Tarde. 

Filme; Os 
trapalhões e o 
Mágico de Oz 

16:20- Malhação 
16:55 - Histórias de Amor 
17:45 - Jornal do MA. 2o 

Edição 
18:00- Cara & Coroa 
19:00-Jornal Nacional 
19:35- Explode Coração 
20:40 - Terça Nobre - 

Roberto Carlos 
Especial 

21:40- Festival de Verão. 
Filme; Hoffa - 
Um Homem, 
Uma Lenda 

< -Jornal da Globo 
00:10 - Campeões de 

Bilheteria. 
Filme: Caroline? 

TV DiSusora 

Canal 7 

SBT 

05:58- Palavra Viva 
06:00 - Alvorada Sertaneja 

07:00- Bandeira 2 
07:30 - Thompson Sem 

Censura 
08:00 - Bom Dia & Cia 

com Eliane 

09:00- Programa Sérgio 

Malandro 
10:30 - Moreira Serra 

Especial 
11:00- Carrossel 

11:40 - Repórter Difusora 

12:35 - Cinema em Casa- 

"Médicos Eróticos" 
14:25- DR. Quinn 
15:20-TV Animal 
15:50- Passa ou Repassa 

16:20 - Programa Livre 

17:15- Aqui Agora 
17:50 - TJ Maranhão 

18:15-TJ Brasil 
19:00 - Sangue do Meu 

Sangue 

19:50- Carrossel 
20:40 - Sangue do Meu 

Sangue 
21:30- SBT Esportes 
22:30 - Jornal do SBT 

22:45 - Jô Soares Onze e 

Meia 

00:00-Jornal do SBT 

00:30-Programa Joyce 

Pascowitch 
00:35-Perfil 

01:35 Telesisan 

TV CNT 

Canal £3 

CNT/Gazeta 

05:55 - Igreja da Graça 
em Seu Lar 

07:55 - A Palavra de 
Deus 

08:00 - Edição Especial 
09:00 - Clube do Hugo - 

Desenhos 
11:00-Hugo. Game 
12:00 - Gazeta Meio Dia 
13:00- Gazeta Esportiva 
13:45- Casa& 

Decoração 
14:00 - TV Culinária 
14:30- Mulheres 
17:00 - Clube do Hugo - 

Desenhos 
18:45 - Hugo Game 
19:15 - Gazeta Paulista 
19:30-Brasil Já 
20:00 - Academia de 

Gênios 
22:00 - Marília Gabi 

Gabriela 
23:00 - A Chave para 

Rebeca 
00:00- Circulando 
00:30-TeleStore 
01 ;00 - Encontros de Paz 

TV 

Capital, a 

sua 

melhor 

opção 
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Sociedade em 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 

Importante 

A Associação Comercial e Industrial de Açailândia tem hoje, a partir das 19h30, 
uma importantíssima reunião, tendo como local a Zoom Danceteria. Na ocasião 
a Acia vai fazer uma análise de sua promoção de Natal, tratar sobre o lançamento 
do jornal da entidade, sob a coordenação do jornalista Domingos Cézar, além de 
tratar das próximas promoções.da Acia, com vistas a um incremento de vendas 
para o setor varejista. 

Jantar 

O meu querido amigo e colega Jonas Ribeiro, colunista social do jornal "O 
Progresso", acaba de me enviar um honroso convite para participar de um jantar, 
com que vai homenagear, no próximo dia 09 de março, convidadas especiais, as 

quais denominado de "Mulher Talento". Para o grande acontecimento, deverão 
vir convidados especialíssimos de várias partes do País, a fim de abrilhantar o 
acontecimento, que vai balançar os alicerces da sociedade imperatrizense. 
Desnecessário dizer que não vou perder. 
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Borges (Sementes Gramíneas) e Flávia e Maçta Borges e Dr. Erivaldo (Computec) 

m. m 

1 

Dom Eliseu 

Tendo como local o Lions Clube de Dom Eliseu, o 
próximo dia 10 de fevereiro, o grande baile "A Ilha da 

Fantasia", com animação da Banda Baetz e que reunirá 
convidados especiais de Itinga-MA e PA, Rondon, 
Paragominas, Belém, Açailândia, Imperatriz e do 

próprio Dom Eliseu. Vai ser um grande acontecimento, 

sem sombra de dúvida. Vale a pena conferir! 

Mau-caratismo 

Embora fugindo um pouco da finalidade da coluna, 
sou obrigada a registrar a minha indignação contra o 
senador Antonio Carlos Magalhães, o Toninho 
Malvadeza, pelo novo papel que vem representando 
na condução da comissão que apura os descalabros 
do projeto Sivam. O senador, muito a seu feitio, já fez 
negociata com o Governo Federal e, agora tenta 

aprovar o projeto, muito embora ele seja altamente 
nocivo para a independência e autodeterminação da 
nação brasileira. Aliás, isto é muito próprio do senador 

baiano. 

■ 

Oséias, presença confirmada para homenagear as 
mulheres açailandenses no Dia Internacional da 
MuIIher, ao lado desta colunista 

Uma dupla prá ninguém botar defeito: Rosa Nardaci e 
Nívea Duarte, que estará arrasando nas passarelas no 
próximo dia 24 na Zoom Danceteria 

Almoço 

Por sinal, que para hoje tenho almoço agendado 

com o querido Jonas Ribeiro, quando estarei tratando 
de assuntos relacionados com promoção "Mulher de 
Expressão/95", que farei realizar no próximo dia 08 

de março, com parte das homenagens que serão 
prestadas às mulheres, no Dia Internacional da 
Mulher, que é comemorado naquela data. De 
imediato, posso afirmar que será um jantar 
refinadíssimo, no qual 50 mulheres de nossa 
sociedade estarão recebendo diplomas de "Mulher 
Expressão/95". Depois contarei mais detalhes. 
Aguardem! - 

Assembléia 

O Sindicato da Industrial Madeireira e Similares de Açailândia - Sidima -, está convocando uma reunião de 
Assembléia Geral Extraordinária, para amanhã a partir das 18h00, na sede do Sindicato, para tratarem de 
diversos e importantes assuntos, entre os quais, a contribuição federativa, criação de uma central de obras e 

outros assuntos que se fizerem necessários. Sem dúvida uma importante reunião, à qual os associados não 
devem faltar. 

Felizmente nada de grave aconteceu com o deputado estadual Deusdete Sampaio (PMDB), em razão de um acidente 
com o seu veículo yp BR-010. Apesar do veículo do parlamentar ter ficado bastante danificado, ele saiu com leves 
ascoriações pelo corpo e se encontra bem. 

A Banda Reflexu's mostrou porque é uma das melhores do gênero, em todo País. O Gigantão vibrou com seu ritmo 
contagiante baiano e todos pularam até o fim, sem vontade de parar. Parabéns ao Miro Ferraz, por sua atitude corajosa, 
em proporcionar bons momentos para os açailandenses, embora correndo risco de perder o investimento, por 
interferência da chuva, que tem sido muito intensa nos últimos dias. 

O bloco "Gente Que Acontece" aconteceu em grande estilo, na última fomingurits. A procura de camisetas foi muito 
grande e não deu para quem quis. Felicíssima da vida com sua iniciativa, a radialista Jane Vasconcelos já pensa em 
aumentar o número de camisetas, a fim de atender a todas as adesões. 

Já estão circulando os convites para o Chá Requinte, que estou promovendo junto com a executiva Raida Ramos. A 
procura tem sido grande e o número de convites é limitadíssimo, o que prevê que a promoção será um grande sucesso 
entre as nossas socilaites. 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial 

- Maranhão 
■ ■ 

Construtora Wanderson 

Vende-se 02 casas, com ponto comercial 

e residencial, na melhor área comercial 

de Açailândia. 

Rua Duque de Caxias, n" 886 e 888. 

Interessados tratar pelos fones: 

738-1186 - 738-1114 e 738-1733.. 

Falar com Sócrates. 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

PMDB 
neles 

PMDB 

João Alberto tratou de 
colocar ordem na casa. O 
PMDB de Imperatriz, tem 
candidato: é lldon Marques. 
Mais do que isso, o secretário 
de governo disse em alto e 
bom som: coligação com o 
PSDB é impossível. Portanto, 
quem tinha planos para ser 
vice de Madeira, pode 
colocar as barbas de molho. 
E Josué Moura, do PSB, volta 
a ser "alternativa para ser 
companheiro de chapa do 
candidato tucano. 
Literalmente, João Alberto 
mandou um recado para seus 
correligionários. A ordem é 
reeditar o velho slogan, 
PMDB neles. 

Gastão 
confirma 

O que João Alberto, 
presidente estadual do 
PMDB disse, foi confirmado 
em gênero, número e grau 
pelo também peemedebista e 
secretário estadual de 
educação, dep. federal 
(iastão Vieira. Pago para ver 
alguma rebelião no diretório 
municipal. Com palavra o 
presidente muncipal da sigla, 
Gastão Vieira. 

Adeus 
Portugal 

De Imperatriz leve a nossa 
saudade. Felicidades. Para trás 
ficou belíssimo horizonte. 

Abraço 
a Diógenes 

O novo comandante do 50a 

Bis jKíde contar com o Sistema 
TucamPs de Comunicação. 
Amigo é pára essas coisas.- 

Bairros 
de Imperatriz 

v'/ 

7 D 

Adeus tenente-coronel. 

É interessante o quanto se 
comenta sobre a situação dos 
bairros de Imperatriz. É 
sabido que a periferia da 
cidade carece de total infra- 
estrutura. Esse assunto não é 
de hoje. Os ex-prefeitos e 
administradores que passaram 
pela cidade têm sua parcela de 
culpa. A melhor forma de não 
resolver o problema é dizer 
que vai resolver o problema de 
forma instatânea. Oposição 
que se preza tem proposta e 
não apenas faz a cobrana sem 
critério. Até o radical PT atua 
nessa faixa. O povo, como 
muita gente não imagina, sabe 
distinguir esse fator. Fosse 
assim, a oposição ganharia 
todas. 

Valter 
Rocha 

Figura sóbria e de 
pensamento concreto. É a 
impressão que ficou de meu 
contato com o presidente do 
PPS, Partido Popular 
Socialista, Walter Rocha. 
Ontem no telejornal 
Imperatriz Notícias, o líder 

socialista fez profundas 
reflexões sobre a revolução de 
Janeiro. Mais do que isso, 
Rocha constrói seu partido 
baseado em pessoas íntegras 
e de responsabilidade. Como 
o editor adjunto do Jornal 
Capital, Jaldene Nunes. 

Certeza 
incerta 

Quem será o candidato da 
família Sarney em Imperatriz? 
11 entre dez analistas políticos 
da cidade garantem que o 
grupo que domina a política 
maranhense há trinta anos 
jamais joga com apenas um 
candidato a prefeito. A história 
se repetirá. 

Paulo 
Marinho 

Quem esteve domingo em 
Imperatriz foi o prefeito de 
Caxias, Paulo Marinho. 
Presidente regional do PSC, e 
candidato ao governo do 
Estado na sucessão da 
governadora Roseana Sarney, 
Paulo Marinho joga suas 
fichas no candidato de sua 
sigla a prefeito de Imperatriz, 
Coronel Ventura. 

Voto 
inútil 

Ondas Curtas. 

Os primeiros gritos de carnaval já estão ecoando. Neste domingo a movimentação 
geral da massa é em João Lisboa. Compareça. 

No sábado último os motoristas irresponsáveis de Imperatriz foram responsáveisj 
por mais uma vítima fatal. Desta vez foi um sargento do 50 BIS. 

A sucessão municipal está transformanado-se na tônica de todas as discussõesj 
por toda a cidade. 

Será que o presidente da República se lembra do Maranhão? 

Você já abriu na página 3C, tem coluna de Socorro Carneiro. A coluna é ótima! 

f Boa leitura! 

Em nome da arte 

A luta pela terra 

Quem será que este ano vai 
cair no conto do chamado voto 
útil. Vez por outra tem 
candidato que acredita nessa 
história. 

Joeder 
é candidato 

Joeder Oliveira é candidato 
a vereador pelo PMDB. E 
candidato a mais. coisa ent 
Imperatriz. Podem esperar. É 
dinâmico e ágil. Como manda 
os novos tempos. 

Assentamento 
no campo 

Quando será que os 
governos do Estado e Federal 
vão fazer reforma agrária em 
suas próprias terras. A 
sociedade, livre dos conflitos 
no campo, agradeceria. 

Os sem-terra no Brasil 
fazem um verdadeiro 
malabarismo para 
conseguirem suas terras. 

Primeiro, eles enfrentam os 
sucessivos governos federais 
que jamais quiseram fazer uma 
reforma agrária no país. 

Como st1 não bastasse, os 
que lutam por um pedaço de 
terra, têm que batalhar 
também contra o pensamento 
dos setores médios da 
sociedade, que observam 
nesses bravos lutadores, um 
bando de invasores, 
preguiçosos e pertubadores 
da ordem pública. 

E para encerrar o ciclo de 
adversários, eles, os sem- 
terras, lutam contra o 
latifúndio improdutivo, que de 
quebra arrasta os grandes 
proprietários de terras 
produtivas e os pequenos e 
médios agricultores. 

Porém, engana-se quem 
imagina que os sem-terra 
apenas possuemn consigo 
estes problemas. 

Quando vitoriosos em sua 
luta, e assentados em um 
terreno, mesmo que 
produtivo, os sem-terras 

convivem com o drama da falta 
de financiamento, de 
assistência técnica, de escolas, 
saúde e em grande parte, são 
obrigados a vender sua área 
conquistada com muito 
sacrifício. 

Assim caminha o MST, os 
sindicatos rurais, e a CPT. 

Navegam pelo sonho. O de 
imaginar que conquistarão a 
paz social no campo, nos 
marcos do neo-liberalismo 
ou de qualquer governo 
descompromissado com a 
reforma agrária. 

É lógico que o Brasil 
alcançou a marca de grande 
produtor de alimentos sem a 

necessidade da 
democratização do campo. 

Os números da 
produção não param de 
crescer. 

Nesse aspecto, a 
reforma agrária ganha 
outros ares. Não se trata de 
aumentar a produção do 
campo ou coisa parecida. 
Mas de resgatar a enorme 
dívida social para com 
aqueles que no campo, 
cumprem com o mesmo 
papel dos favelados da 
cidade. O papel que a 
sociedade lhe dá, que é o 
de excluído perante essa 
mesma sociedade. 

1 
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Presente no Imposto de Renda, 0 nosso Departamento de Vendas está à disoosição dos 
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6O Paraíso do Sexo Infantil' 

Na luta pela sobrevivência, crianças também são obrigadas a se prostituir 

por VIJITA 

FERNANDO 

Em uma bela praia de 
Hikkadwa, ao sul de Sri Lanka, 
jovens comojanaka, de 14 anos, 
e Sarath, de 15, se dedicam a 
vender conchas... mas também 
se prostituem para poder 
sobreviver. Hikkadwa tem fama 
internacional, não pela beleza 
de suas praias, mas pelo 
comércio do sexo com crianças 
como Janaka. Na Suécia, esta 
praia asiática é conhecida como 
"o paraíso do sexo infantil", 
afirma Maureen Seneviratne, 
diretor da organização Proteção 
do Meio Ambiente e da Infância 
em todos os lugares (Peace, em 
sua sigla inglesa), que luta 
implacavelmente contra o 
abuso à infância. Sri Lanka, 
Tailândia e Filipinas são terras 
férteis para turistas 
escandinavos, alemães, 
canadenses e franceses que 
buscam relações sexuais com 

crianças, principalmente 
meninos. 

Helena Karlen, diretora da 
organização sueca Radda Baren 
(Salvem as Crianças), levou a 
diretora da Peace para 
conhecer um centro de 
pesquisa que tem dados 
estatísticos sobre menores de 
três países asiáticos que se 
dedicam a satisfazer qualquer 
tipo de desvio sexual. 
Seneviratne fez estas 
revelações na Suécia, quando 
participava de uma conferência 
sobre a exploração sexual que 
atrai turistas ocidentais à Ásia. 
"Horrorizada, vi filmes 
pornográficos de crianças, onde 
elas mantinham todo tipo de 
relação com homens 
ocidentais, e.não pude sequer 
identificar se eram lugares 
turísticos do meu País como 
Negombo, Galle, Kalutara, 
Bentota, Kikkadwa", afirma 
Seneviratne. 

O governo sueco está dando 
os primeiros passos para 

cooperar com funcionários 
destes países a fim de localizar 
e prender estes homens — 
chamados pedófilos. Com esse 
objetivo, liberou 90 mil dólares 
para que um funcionário 
designado por eles atue junto às 
agências encarregadas da 
aplicação da lei nestes três 
países. Uma pesquisa realizada 
por autoridades suecas revelou 
que estas crianças são preferidas 
pelos pedófilos pela "suavidade 
de sua pele, respeito aos mais 
velhos e por não falar inglês". 

Direitos violados 
No Sri lanka, onde o turismo 

é uma das maiores fonte de 
divisas para o governo, há 
divergências em relação ao 
número de crianças envolvidas. 
Mas em Kalutara, cidade 
costeira que fica a 25 
quilômetros de Colombo, capital 
do Sri Lanka, o diretor de uma 
escola revelou que cerca de 500 
crianças tinham adquirido 
sapatos, roupas e outros bens 
importados que não poderiam 

ter sido comprados por suas 
famílias de poucos recursos. 
"Não podemos dizer 
exatamente quantos são, 
porque o problema não tem 
sido abordado com seriedade, 
pois muita gente faz vista 
grossa", afirma Seneviratne. 

Por sua vez, o ministro da 
Reconstrução, Reabilitação e 
Bem-Estar Social, P. 
Dayaratne, declarou que "o 
governo do Sri Lanka está 
totalmente comprometido 
com a erradicação desta grave 
violação aos direitos das 
crianças", referindo-se à 
Convenção dos Direitos da 
Criança, ratificada por este 
País em 1991. No final de 
1994, o Parlamento discutiu 
promulgação de leis novas leis 
que protejam as crianças. E 
possível que (lesta forma se 
tenha dado o primeiro passo 
para evitar a dor de muitas 
crianças asiáticas. 

Um estudo realizado pelo 
professor Weeramunda, da 

Universidade de Colombo, 
revelou ainda que muitas 
crianças que se prostituíam 
em hotéis próximos à praia 
tinham entre 10 e 12 anos de 
idade. Para a representante do 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) em 
Colombo, Brita Ostberg, "é 

importante conscientizar 
estas crianças sobre as 
conseqüências da falta de 
estudo, os efeitos das drogas, 
o crime, a Aids e o risco que 
correm". No entanto, admite 
que é uma luta difícil. 

(Serviço de Notícias da 
Mulher — SEM) 

m 
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Dia 14 de 

Fevereiro 

Edição de Carnaval 

Tchan,tchan,tchan,tchan 

Esse é de Imperotriz, é coiso nosso 

€sse você ocredíto, você confio. 

O de Fevereiro - Sorteio antecipado - 20 bicicletas 

I9 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

^bateria e carregador 

Um Fogão 

4 bocas 

29 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma TV 

Colorida 

39 Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

bateria e carregador 

Um Vídeo 

Cabeças 

49 Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

bateria e carregador 

Uma 

Geladeira 

59 Prêmio 

Uma 

100 

íímam 

69 Prêmio 

Uma Moto 

125 

Titan 

69 Prêmio 

Uma 

Poupança 

R$8 m 
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Gade tem mudança em sua atuação 

Brasil em 

Revista 

j 

por SOCORRO CARNEIRO 

Franco 
prevê equilíbrio 

O diretor de Assuntos 
Internacionais do Banco 
Central, Gustavo Franco, 
acredita que a balança 
comercial de janeiro será 
"equilibrada ou ligeiramente 
positiva". "E estaparfúdio 
pensar que vai haver déficit 
grande". Segundo ele, não se 
deve esperar pela frente 
nenhum pulo das 
importações do País. "O 
crescimento exagerado já 
ocorreu em 95, o que não vai 
se repetir este ano", disse. 
Franco afirmou que o BC 
trabalha com perspectiva de 
mudanças pequenas nas 
importações, com reflexo do 
nível de atividade econômica 
do País. As declarações do 
diretor do BC foram feitas no 
café da manhã com 
jornalistas na sede do Banco 
Central na última sexta-feira 
em São Paulo. No café. 
Loyola disse que "o Banco 
Central tem que ter 
liberdade de fazer o que for 
necessário com juro c 
compulsório, dependendo da 
circunstância". Ele 
reafirmou que existe uma 
tendência observada desde 
maio de 95 de queda de juro 
e de compulsório. Contudo 
Loyola ponderou "que essa 
tendência pode ser 
acentuada ou não". Segundo 
o presidente do BC, os 
bancos mantêm hoje R$ 40 
bilhões em compulsório 
junto ao BC. No auge da 
restrição do crédito, esse 
volume somava R$ 52 bi. 

Captação 
Um grande projeto de 

reestruturação da dívida da 
siderúrgica Mendes Júnior 
está saindo do forno. O 
Cindam, assessor da 
Açominas nesse negócio, 
concluirá nesta semana um 
programa de captação de 
US$ 200 mi através de um 
processo de securitização. A 
Açominas tem créditos de 
U$$ 400 mi na Mendes 
Júnior, mas a engenharia 
financeira desenhada pelo 
Cindam promete equacionar 
a dívida de US$ 1,2 bi da 
siderúrgica com os credores. 

Trabalho 
perigoso 

Mais de duzentas mil 
pessoas morrem a cada ano 
devido a acidentes de 
trabalho, segundo um 
relatório da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). O 
órgão defende uma 
mobilização mundial para a 
redução desse total, baseada 
numa intensa campanha de 
prevenção, uso de 
tecnologias seguras, 

desenvolvimento da 
medicina do trabalho e maior 
particiiÉlão nas decisões 
relativas às tarefas 
desenvolvidas. 

Segundo a OMS, os casos 
de acidentes no local de 
trabalho ocorrem 
especialmente nos países em 
desenvolvimento. A 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) registrou 
100.944 acidentes desse tipo 
no Brasil e 2.750 mortes. A 
própria entidade admite que 
o número real talvez seja 
bem maior. 

Entre 30 e 50% dos 
trabalhadores do mundo 
ficam expostos a elementos 
químicos, físicos ou 
biológicos perigosos ou 
cumprem tarefas que podem 
trazer danos à saúde e à 
capacidade laborativa. 

Idoso 
desnutridos 

Não só as crianças 
menores de cinco anos de 
idade estão sujeitas à morte 
por desnutrição no Brasil. 
Os casos de idosos mortos 
por falta de alimentação 
adequada aumentou em até 
90% em áreas 
metropolitanas, ' em 
comparação com a década 
passada. Em compensação o 
número de crianças de até 
quatro anos cuja causa 
mor tis foi exclusivamente a 
desnutrição é duas vezes 
menor nas grandes cidades 
do que há dez anos. 

Os dados são reflexos das 
perda financeiras 
enfrentadas pelos maiores 
de 65 anos nos últimos anos. 
Atualmente, mais de 80% dos 
aposentados recebem até 
um salário mínimo da 
Previdência Social. Devido à 
idade, também estão sujeitos 
a perdas orgânicas, com um 
aproveitamento menor dos 
nutrientes. 

Inflação 
O JPC da Fipe-USP 

atingiu 2,07% na terceira 
quadrissemana de janeiro. O 
coordenado do IPC- Fipe e 
professor ada FEA-USP, 
Heron do Carmo, disse que 
a inflação em São Paulo 
deverá fechar o mês dentro 
do intervalo de 2,00% e 2,10%. 
Na sua avaliação, a tendência 
de alta já se esvaziou e o 
índice deverá entrar em 
"queda-livre" em fevereiro, 
voltando para o patamar de 
1%. Diversos fatores devem 
pressionar o IPC-Fipe para 
baixo no mês que vem. A alta 
dos alimentos perdeu força. 
O feijão, que causou um 
estetrago na inflação em 
janeiro, já sinaliza uma 
tendência de queda. 

O Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cadê) pode 
sofrer uma drástica 
mudança em sua atuação. O 
projeto de mudança do Cade 
já está na mesa do ministro 
da Justiça , Nelson Jobim. 
Segundo fontes do setor 
empresarial que tiveram 
acesso à minuta, o Cade 
teria uma redução em seus 
poderes. Da mesma forma, 
a lei antiajuste seria 
recondicionada de forma de 
reduzir seu vigor. O projeto 
pode seguir por dois 

caminhos e ir para o 
Congresso através da 
medida Provisória ou ser 
enviado com o projeto de 
lei. A mudança no Cade 
deverá ser proposta no 
início de fevereiro. Em 
março, Jobim deverá 
anunciar-se renova o 
mandato do atual 
presidente e dos 
conselheiros do órgão, 
além de nomear seu 
procurador geral. A 
tendência, nos bastidores 
do Ministério, é de 
renovação da Previdência 

e do Conselho. 
Há 51 fusões nas 

prateleiras do Cade. Podem 
chegar a 70 no final do ano, 
envolvendo negócios de US$ 
18 bi. Além de fusões, correm 
pelo Cade 499 casos de 
infração, envolvendo 
operações como venda casada 
e cartelizaçào. Alguns 
processos que correm no 
Cade são a fusão Gerdau- 
Pains; a penalização do setor 
de sucos de laranja e de 
cimento, incidindo sobre a 
Cutrale, Citrosuco, Votorantim 
e outros produtores; a compra 

da Kolynos pela G 
Lever,e fusões no set< 
auto-peças. Para toca 
serviço, o Cade dispõe de 
apenas 22 funcionários. O 
episódio da Gerdau, no qual 
o ministro Jobim acabou 
revertendo uma decisão do 
Cade, precipitou a decisão 
pelas mudanças no órgão. No 
meio empresarial, há 
reclamação contra as 
penalidades do órgão, co^ 
a multa diária contra o ca I 
da laranja, formada por iO 
indústrias, de 40 mil ufirs 
diárias (R$ 31 mil). 

'Lista Dallari' contra importações 

A 'Lista Dallari', criada pelo 
governo para não prejudicar o 
abastecimento do País c 
autorizada pelos sócios do 
Brasil no Mecosul, está com os 
dias contados. No dia 28 de 
abril quando completa um ano 
em vigor, será eliminada. Os 
produtos que tiveram a sua 
alíquota de importação elevada 
ou reduzida terão de convergir 
à Tarifa Externa Comum 
(TEC), que varia de zero a 20%. 
Caso contrário, segundo um 
assessor do Ministério da 
Fazenda) "poderá ficar 
evidente um protecionismo 

possível de contestação pela 
Argentina, Paraguai e 
Uriguai". Com a eliminação 
da 'Lista Dallari', o governo 
terá uma arma a menos para 
conter as importações este 
ano. 

Em função disso, técnicos 
do Itamaraty e da Fazenda 
iniciam na próxima, em 
Buenos Aires, negociações 
com os parceiros do 
mercosul para a prorrogação 
da lista de 150 produtos. Ou, 
pelo menos parte deles por 
mais algum tempo. "A missão 
será difícil", disse essa fonte. 

De acordo com ele, toda a 
negociação implica concessões 
e o Brasil precisa ter cuidado 
para não sacrificar outros 
setores. "O problema é que os 
outros parceiros, 
principalmente a Argentina, 
estão praticamente casados com 
a TEC c podem fazer exigências 
que vão dificultar as 
negociações", explicou. Os 
técnicos preferem não informar 
as propostas que serão levadas 
para não dificultar essas 
discussões. 

Antes dessa nova discussão 
sobre a prorrogação ou não da 

"lista, o secretário de 
Acompanhamento Econômico, 
Luiz Paulo Vellozo Lucas, que 
vai a Buenos Aires na quarta- 
feira, terá de negociar ainda a 
última rodada de validade da 
'Lista Dallari' para fevereiro, 
março e abril. Não é certo se 
serão solicitadas a inclusão ou 
exclusão de alguns produtos 
dessa lista, ou mesmo se será 
pedida a alteração de algumas 
alíquotas para esse período. 
Entre os produtos que tiveram 
sua tarifa de importação 
elevada estão, por exemplo, 
fibras têxteis, laticínios e arroz. 

Crise no setor de máquinas 

O presidente da Associação 
Brasileira das Indústrias de 
Máquinas (Abimaq) e dono de 
uma fábrica de equipamento 
para a indústria de cerâmica, 
Sérgio Magalhães, é o próprio 
exemplo do desânimo que 
tomou conta do setor . Ele 
decidiu montar um restaurante 
na Praça Villaboni, no elegante 
bairro de Higienópolis em São 
Paulo, a Grill Villaboim. "Eu 
entendo que o futuro está na 

área de serviços, por isso 
resolvi investir neste 
restaurante em uma área 
onde há público para ele". 
Magalhães disse que sua 
fábrica sofreu no segundo 
bimestre de 95 com as vendas 
em queda. 

Pesquisa da Abimaq mostra 
que, no ano passado, a maior 
queda em vendas do setor de 
máquinas ocorreu na área 
agrícola. A retração atingiu 51% 

em relação a 94. O Finame 
agrícola, por exemplo, teve um 
volume de US$ 976 mi de créditos 
em 1994. Em 95, o número 
desancou 56,4%, chegando a US$ 
422 mi. Magalhães acredita em um 
crescimento de 3% para o setor de 
máquinas em 96, principalmente 
com a reação nas vendas de 
máquinas e equipamentos 
agrícolas. Sua esperança está 
fundada na expectativa de 
recuperação dos preços agrícolas. 

O presidente da Associação 
Brasileira para o 
Desenvolvimento das Indústrias 
de Base (Abdib), José Augusto 
Marques, espera a 
regulamentação mais rápida da 
Lei de Concessões para que se 
dispare um novo processo de 
investimento na compra de bens 
de capital sob encomenda no 
País. O setor enfrenta uma 
ociosidade média de 50% em ''"as 
fábricas. 
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bxiste esperança para 

nossas crianças? 

por RAIMUNDO 

PRIMEIRO 
O tempo passa, mas os 

assuntos relacionados aos 
menores (em todo o mundo) 
continuam fazendo parte de 
nossas vidas. Todos os dias, eles 
são vistos espalhados pelas ruas 
das cidades. De pequeno e 
médio portes. Não importa o 
lugar, nem os chamados países 
do Primeiro Mundo e/ou em 
pleno desenvolvimento 
escapam. Sempre fui defensor 
dos direitos de nossas crianças. 
E, mais uma vez, retomo o tema 
com muita preocupação, pois sei 
da falta de interesse dos 
governantes. E, no Brasil, mais 
do que nunca o tema se faz 
necessário ficar em destaque. 
Então, vamos nessa , 

Mohammad tem apenas 13 
anos de idade. Apesar disso, já é 
um experimentado soldado do 
sudoeste asiático, um veterano 

de sete batalhas. Conforme 
tomei conhecimento, através 
de documentos reais, ele 
cuidava de cabrito antes de ir à 
guerra—aos dez anos. Agora, 
Mohammad porta um rifle 
automático AK-47, que não 
hesita em usar. Numa 
escaramuça ele matou dois 
soldados inimigos à curta 
distância. Quando indagado 
sobre o que achava de matar, 
ele respondeu: "fiquei contente 
por tê-los matado". Crianças 
são melhores soldados, explica 
seu oficial, "porque não têm 
medo". Nossa! Que vergonha, 
não gente? 

Triste ao saber que hoje um 
dia típico dos anos 90 — 
duzentas mil crianças lutarão 
cm guerrilhas, cem milhões de 
crianças em idade escolar não 
irão à escola, cento e cinqüenta 
milhões de crianças dormirão 
nas ruas e quarenta mil 
crianças morrerão. Também 

concordo que se esses números 
parecem assustadores, as faces 
por trás deles são 
constrangedoras. A seguir, breves 
relatos sobre cinco crianças cujas 
desesperadas aflições ajudam-nos 
a entender o significado dessas 
estatísticas sombrias. 

Apesar dos pesares, o tema já 
é visto com preocupação por 
alguns governantes no Planeta 
Terra Presidentes e primeiros- 
ministros de mais de setenta 
países reuniram-se na cidade de 
Nova Iorque, Estados Unidos, 
para discutir a triste condição das 
crianças no mundo. O deplorável 
sofrimento das crianças é mesmo 
uma tragédia global. E o pior é que 
a pessoa sabe, mas prefere ' 
esconder tudo debaixo do tapete. 
Os {x)líticos que agem desta forma 
são os micróbios que corroem 
nossa sociedade. 

E importante que se promovam 
urgentes campanhas que visem 
reverter o quadro de miséria em 

que vivem as crianças que são 
colocadas em segundo, ou 
melhor dizendo, último plano, 
pela sociedade capitalista e animal 
que domina os principais países 
do Planeta Terra. 

Em Imperatriz, não é difemte. 
O caso merece ser pensado, 
repensado e, por último, discutido 
entre os organismos que 
representam nossa comunidade. 
O momento político chega, 
mesmo que de forma lenta, para 
fazer instigar o pseudo interesse 
dos candidatos pelos 
"descamisados". Pelos pais de 
nossas humildades, mas 
importantes crianças. A hora é 
promover nossa verdadeira 
união. Deixar de balelas. Tirar os 
menores das ruas. Levá-los, pois, 
as escolas neste ano letivo que se 
avizinha, numa velocidade 
impressionante. 

Chega de fome. Protejam 
nossas crianças. Retomo o tema 
noutra oportunidade. 
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Imperatriz espera apoio Dismar, para reiniciar atividades 

Informações levantadas 
junto a uma fonte digna de 
toda a confiança, ontem à 
tarde, dão contas de que 
ainda não está definida a 
data de reapresentação da 
Sociedade Atlética 
Imperatriz. 

A reportagem procurou 
manter um contato com o 
presidente do clube, 
jornalista William 
Marinho, que não foi 
localizado. 

Mas, de acordo com a 
fonte, Marinho havia 
afirmado que a 
reapresentação dos atletas 
contratados somente vai 
acontecer quando a 
diretoria cavalina tiver 
dados reais de 
sustentação. 

Além de disputar o 

Campeonato Maranhesne 
deste ano, que começa em 
10 de março, pretende-se 
disputar o Brasileiro da 
Série C. 

Nem por esse otimismo 
todo, já manifestado na 
semana passada, o 
dirigente da Sociedade 
Atlética Imperatriz pensa 
em esperar vir o apoio. A 
partir de hoje, conforme 
havia anunciado, uma 
comissão cavalina vai ao 
comércio local. "Vamos 
bater de porta em porta, 
buscando reforço na base 
financeira do clube", 
anunciou. O objetivo é 
fechar a proposta de apoio 
com o restante do 
empresariado. 

Outra informação dada 
por Marinho, ainda na 

semana passada, é de que 
o interventor Ildon 
Marques de Souza também 
será procurado pela 
diretoria. "Acreditamos 
que o interventor se 
sensibilize, e apoie nossa 
proposta de ressurgir o 
futebol profissional de 
nossa cidade", comentou. 

Sobre a data de 
reapresentação da equipe, 
somente será definida 
após um acerto com uma 
distribuidora de bebidas 
da cidade. O presidente 
informou que está sendo 
fechado contrato com a 
Dismar — Brahma - e, tão 
logo seja acertado, será 
feita a entrega do material 
esportivo, quando o 
Cavalo de Aço dará início 
a suas atividades. 

Goleada marca Janduí vence jogo equilibrado 

estréia do Fabril 

Time vira pra cima do 

representante de Bananal, e 

surpreende com o placar de 5 a 3 

A falta de entrosamento 
no Bananal Esporte Clube 
fez com que a equipe 
acabasse derrotada pelo 
Fabril no jogo de estréia, 
domingo, no Estádio Mu- 
nicipal. O time até que 
começou bem e, sob o 
comando do técnico Frank, 
conseguiu fazer três gols 
seguidos. 

O atacante Izaque, que 
teve duas excelentes 
chances de gols, 
aproveitou a falha da 
defesa adversária e 
cumpriu com ambas as 
oportunidades, fazendo os 
dois primeiros. Em 
seguida, Trovãozinho não 
deixou por menos, e 
anotou o terceiro e último 
da equipe. 

A reação do Fabril 
Esporte Clube veio logo 
em seguida, ainda na fase 
inicial da partida, quando 
o centroavante Pipoca fez 
o primeiro. No intervalo, 
o técnico Figan, que se 
manteve tranqüilo durante 
toda a partida, conversou 
com os jogadores, 
orientando-os ao caminho 
da vitória. 

No segundo tempo, o 
Fabril entrou em campo 
mais aguerrido: Leozinho 
diminuiu a diferença; Beto 
Filho empatou, cobrando 
pênalti; Leozinho virou o 
jogo; e, cobrando falta, um 
outro jogador (cujo nome 
não foi anotado), fechou a 
goleada, numa belíssima 
cobrança de falta. 

Figan quer levar 

o time à final 

Depois do jogo, e da 
goleada sobre o 
representante de Bananal, 
o técnico Figan comentou 
a estréia do Fabril. 
Viemos jogar pelo 

empate. Se fosse o Marília 
ou outro adversário, sem 
querer aqui desfazer da 
equipe do Bananal, 
jogaríamos pelo empate 
até o fim". 

Acontece que Figan 
aproveitou o primeiro 
tempo apenas para 
observar como se 
comportava em campo o 

time adversário. Ele disse 
ter visto bastante inferior 
e, por isso mesmo, 
resolveu arrumar o time 
para a vitória, a partir do 
segundo tempo. 

Mesmo com a goleada 
de 5 a 3, Figan não se 
mostrou nada empolgado. 
Ele disse que sua equipe 
vai estar preparada para 
pegar o Plaza na segunda 
rodada. "Peguei o time 
agora, vamos treinar, 
contratar reforços, e 
fazer o possível para 
chegar à final". 

Apesar de criar inúmeras chances de gol, o Marwel leva 1 a 0 

na estréia da Copa Júnior 

A Copa Antarctica de 
Futebol Júnior teve mais dois 
jogos realizados domingo, no 
Estádio Municipal, dando 
continuidade à primeira 
competição oficial promovida 
este ano pela Liga 
Imperatr^ense de Desportos. 

O jogo que atraiu um maior 
público ocorreu entre Redes 
Janduí Futebol Clube e 
Marwel Esporte Clube, que 
entraram em campo logo às 
08h()() da manhã. Acredita-se 

que o principal fator que atraiu 
o torcedor tenha sido a 
rivalidade que existe entre as 
duas equipes. 

Rivalidade à parte, o time 
do Marwel criou pelo menos 
três excelentes 
oportunidades de gols, ainda 
no primeiro tempo, mas as 
desperdiçou. O time perdeu 
até pênalti, logo no início do 
jogo, numa cobrança do ponta 
direita Beto. 

Mas o Janduí também 

criou chances de gols. Numa 
delas, ainda no primeiro 
tempo, o atacante Kleber não 
perdoou e fez 1 a 0. No 
segundo tempo, o jogo 
continuou bastante 
equilibrado, inclusive com a 
boa atuação do trio de 
arbitragem. 

O técnico Remton, do 
Marwel, fez duas 
substituições, tirando Júnior, 
para a entrada de Cláudio, e 
Do Gero, que foi substituído 

por Big. Mesmo assim, e 
continuando a criar chances 
de gols, o Marwel não 
conseguiu nem ao menos o 
gol do empate. 

Do outro lado, o técnico 
Iran também efetuou algumas 
substituições. Numa delas, 
tirou de campo Ivan, 
substituindo-o por Gilvan. 
Quase no fim do jogo, Beto 
perdeu a última chance do 
emptate, depois de uma linda 
jogada do atacante Bocão. 

Resultado era esperado, diz Iran 

Após a partida, que 
terminou em 1 a 0 para o time 
Redes Janduí, o técnico Iran 
afirmou que o rendimento de 
sua equipe foi de 80% do que 
ele esperava. "Procuramos 
manter a tranqüilidade, pois 

sabemos da responsabilidade 
que temos diante da equipe". 

O próximo adversário do 
Janduí, na 2- Copa Antarctica 
de Futebol Júnior, será o 
Bananal Esporte Clube. O jogo 
vai marcar a abertura da 

segunda rodada do grupo B, 
estando programado para o dia 
24 de fevereiro. 

O técnico Iran reconhece 
no Bananal um adversário 
perigoso, embora não tendo 
dado atenção para a partida 

em que o Fabril terminou 
vitorioso, logo depois.-'Todo 
jogo é difícil, mas nós temos 
nos preparado para não 
sermos surpreendido em 
campo, com resultados 
negativos". 

Técnico muda sistema de ataque 

O lime do Marwel 
Esporte Clube colocou em 
campo alguns reforços, como 
é o caso de Nelson, que veio 
de Açailândia, mas não 
conseguiu passar sobre o 
adversário. Também estavam 

em campo Bocão, Tachinha 
e Beto, aprovados na peneira 
do Rio Branco. 

Para o técnico Remiton, do 
Marwel Esporte Clube, o que 
aconteceu é que sua equipe 
não encontrou o caminho gol. 

"Perdemos muitas chances, 
mas não soubemos 
aproveitar", disse, após a 
derrota de 1 a 0 para o 
Janduí. 

Ele anunciou que contra o 
Asken, time com quem o 

Marwel joga na segunda 
rodada, terão de ser feitas 
algumas modificações no 
ataque. "O time continua o 
mesmo/devendo ser mudado 
o sistema de ataque", disse o 
técnico. 

Jornal Capital, o seu líder diário 

JANDUÍ 1 x 

1-Hugo 

2-Nílo 

3-Jr. Baiano 

4-Chaguinha 

5-lvan/18-Gilvan 

0 MARWEL 

1-Cristiano 

2-Nona 

3-ManOel 

4-Nogan 

5-Nelsinho 
6-Eves/17Marquinho 6-Júnior/13-Cláudio 

8-lndio 

9-Reges/Marqsiley 

10-Romildo da SAI 

11-Mauro 

14-Kleber 

TÉC: Iran 

7-Beto 

8-Amauri 

9-Bocão 

10-Tachinha 

11-Do Gero 

TÉC: Remiton 

TRIO DE ARBITRAGEM 

Juiz Central: Juscelino 

Miranda 

Bandeira Vermelha: Clóvis 

Oliveira 

Bandeira Amarela: José 

Batista 

díreto, objErivo e corajoso. Assím é Orlando Meneses 

QUE COMAnJa cIe SEqUNck A SEXTaJeÍRA, o pROCjRAMA CidA(lE 

AIerta, cIas l 5b00 Às 1 5ID0, peIa TV Cidade. A verJacIb 

E CRUA, doA A QUEM doER. 
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NO CARNAVAL A 

Cond. de Ar CÔNSUL 

10.000 81X1*8, Mod. CF-10 M 

R$ 683,oo à vista ou 

entrada de R$ 136,oo + 

R$ 88,00 por mês 

RECO 

m 

Freezer Prosdocimo 

Horizontal 494 LTS Mod H50F 

R$ 882,00 à vista ou 

entrada de R$ 172,oo + 

R$ 115 ,00 por mês 

. - 

iUÍPP^ 

Freezer Prosdocimo 

Horizontal 399LTS Mod H40F 

R$ 735,oo à vista ou 

entrada de R$ 145,oo + 

R$ 95 ,00 por mês 

3B . . 

MAI 

.-V 

PAG 

TV PHILC0 

^ 14"pol, S/Controle PC 1443 

299,oo à vista ou entrada de 

• •/RS 5_9,oo+ R$ 39 ,00 por mês 

«INCER wm 

« ^ J* 

7 

1 

m 

RAZO 

SUNDOWNi§BIKE 

e- & * PAS 6iK 

BICICLETA SHIMANIMAL 

t 

Toshiba 14 Pol. 

C/Controle Mod. 147E 

oo à vista ou 

J ( ® C/Controle 

V R$ 369, 
#) 
' \ entrada de R$ 79,oo + 

• •) R$ 46 ,00 por mês 

18 MARCHAS, CANO REFORÇADO 

R$ 199 ,oo à vista ou entrada de R$ 39,oo 

+ R$ 23 ,00 por mes 

Conjunto de Som 

Toshiba 

a CD. Mod CM-3239 

R$ 599,00 à vista ou 

entrada de R$ 119,oo + 

R$ 77 ,00 por mês 

Máq. SINGER 

Facilita C/sabinete, Mod. 314: 

R$ 325,oo à vista ou 

entrada de R$ 65,oo + 

R$ 42 ,00 por mês 

FOGÃO KENT 

2 Bocas 

R$ 15,00 à vista 

entrada de R$ 3,oo + 

R$2,00 por mês 

3 

# 
mm 

Radio Gravador Toshiba 

Mod RG-8126 

R$ 69,oo 

à vista ou 

entrada de 

R$ 14^)0 + 

R$ 8,90 

por mês 

PANDIN, 6 Prateleiras, 

EDPLISA 

R$ 39,00 

à vista ou 

entrada de 

f 

-i 

TV TOSHIBA 

20"poll: C/ Controle, 2070 E 

R$ 399,oo à vista ou 

entrada de R$ 79,00 + 

L R$ 52 ,00 por mê^ 

ri 

J 

Liquidifín 

WaKta 

Mod Veneza LQ-96 

R$ 79,oo à vista 

ou entrada de 

R$ 16,00 + 

R$ 9,90 

por mês 

Ventilador MALLORY 

30 cm, Luxo 

R$ 34,oo à vista ou 

entrada de R$ 8,oo + 

R$ 4,90 por mês 

Ofertas válidas somente até o dia 03/02/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. C.M.P. Arte: Nilson Hamada 

$ 8,00 + 

R$ 4, 90 
ms 

por mes 

5 

' 

P V' 

Promove de verdade... E lógico! 
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Acia realiza reunião 

Ferro em 

Brasa „ M 

por MARINALDO GONÇALVES 

Conformado 
Ratificando o que estava 

previsto, o vereador Jeová 
Alves de Sousa (PDT) foi 
eleito, na manhã ontem, 
presidente da Comissão 
Executiva do diretório 
municipal do Partido 
Democrático Trabalhista 
(PDT), em convenção 
municipal que foi realizada 
no Plenário da Câmara 
Municipal. 0 evento foi 
bastante concorrido e deu 
uma demonstração de que o 
PDT parte bem forte e 
arregimentado para a 
disputa do pleito municipal 
do corrente ano. 

Empate 
A seleção de futebol de 

Açailândia, que se encontra 
em São Luís em disputa de 
mais uma fase do 
Campeonato Intermunicipal 
de Futebol do Maranhão, 
empatou, neste final de 
semana, com a forte seleção 
de Guimarães, uma das 
mais fortes equipes de 
futebol da baixada 
maranhense. Depois de 
noventa minutos de jogo o 
placar acusava o marcador 
de um tento contra um, o 
que demonstra a dureza do 
jogo. Ressalte-se que o time 
açailandense vencia a 
partida até poucos minutos 
antes do final os 
guimarenses empataram. 

Reunião 
0 Sindicato das 

Indústrias Madeireiras 
(Sidima) tem importante 
reunião esta noite, quando 
deverão ser tratados 
importantes assuntos de 
interesse da categoria. Com 
a posse da atual diretoria, o 
Sidima tem se mostrado 
mais atuante e vem 
desenvolvendo esforços no 
sentido de ampliar suas 
bases, dentro do próprio 
setor, bem como está 
tomando posição em 
diversos assuntos de vital 
interesse pela classe. 

Coragem 
O empresário da noite, 

Miro Ferraz, vem 
demonstrando muita 
coragem e determinação 
nos seus últimos 
empreendimentos, tendo 
em vista o alto risco de suas 
últimas promoções. 
Adotando o lema de tudo 
fazer para que Açailândia 
tenha uma vida noturna 
ativa, ele enfrenta a própria 
adversidade do tempo para 
que a população encontra 
sadia recreação. Basta uma 

simples chuva pouco antes 
de iniciar-se o espetáculo 
em promoção, para que o 
prejuízo seja praticamente 
certo. Mesmo assim, ele 
continua a nos prestigiar 
com bons espetáculos, 
como o que ocorreu no 
último domingo. Parabéns 
ao Miro Ferraz pela sua 
coragem e dedicação. 

Trabalho 
Uma das mais 

movimentadas do Estado, a 
Comarca Judiciária de 
Açailândia é também uma 
das mais eficientes, tendo 
em vista que os processos 
que por ela tramita, 
encontram rápido 
andamento, graças ao 
excelente desempenho do 
juiz titular, Samuel Rocha 
de Sousa Silva, que não se 
descuida de suas 
obrigações. Também com 
relação à Justiça Eleitoral, 
os trabalhos vão se 
desenvolvendo, o que bem 
demonstra a competência e 
probidade de seu titular. 

Mais curioso 
A cada dia que passa fica 

mais curioso o aumento da 
classe empresarial do setor 
varejista. A situação está 
praticamente 
insustentável, ninguém 
consegue vender o que 
quer que seja e os 
compromissos continuam 
se parcelando, revelando 
um atrágica história de 
regime. Os empresários 
estão desesperados e só 
faltam arrancar os cabelos, 
só que ninguém encontra 
uma solução a curto prazo. 
O período está a exigir 
muita cautela e sangue- 
frio, pois o desespero de 
nada vai adiantar. 

Rendendo 
A briga pela utilização e 

consequentemente 
pagamento da conta de 
fornecimento de energia 
elétrica para os 
transmissores da Rádio 
Clube, TV Cidade e TV 
Amazônia, ainda vai render 
uns bons capítulos. Ao que 
se sabe, o diretor da TV 
Amazônia não concorda 
com o pagamento da 
energia consumida por sua 
emissora. Diante do fato, 
tudo indica que a Rádio 
Clube, em nome da qual 
são emitidas as contas de 
consumo, vai pedir 
judicialmente, o 
desligamento do 
transmissor da TV 
Amazônia. 

A Associação Comercial e 
Industrial de Açailândia - Acia, 
está convidando a classe 
empresarial em geral, para 
uma reunião a realizar-se na 
noite de hoje, a partir das 
19h30, na Zoom Danceteria, a 
qual terá caráter 
Extraordinário. Embora o 
convite não expresse o teor da 
pauta da reunião, sabe-se que 
a mesma deverar enfocar 
diversos aspectos que estão 
exercendo maior força de 
pressão sobre empresários, 
numa época em que a recessão 
econômica já começa a fazer 
vítimas no comércio local, com 
o fechamento de alguns 
estabelecimentos comerciais. 

Um dos assuntos que 
deverá ser tratado durante o 
decurso da reunião, será a 
análise da campanha 
promocional de Natal, 
realizada pela Acia, quando 
serão avaliados os pontos 
positivos da campanha de 
vendas de Natal que, de 
alguma forma, conseguiu 
atingir seus objetivos. 
Concomitamente, também 
serão debatidos assuntos 

pertinentes a atual situação do 
comércio local, com as vendas 
reduzidas a uma promoção 
nunca vista. 

Para o presidente da Acia, 
Rafael Carlos Galletti, a 
reunião se reveste de maior 
importância, "porque iremos 
discutir assuntos pertinentes 
com a última promoção levada 
a efeito pela entidade, bem 
como colocarmos em estudo a 
atual situação do setor varejista 
local, que está atravessando 
uma fase muito delicada. A 
presença dos associados é de 
suma importância, tendo em 
vista que, através deles iremos 
sentir o real estado das 
empresas que, sabemos, está 
a inspirar cuidados." 

Ainda de acordo com o 
presidente da Acia, "a 
Associação somente poderá se 
manifestar de acordo com a 
solicitação de seus membros, 
e é justamente po isso que 
precisamos da presença de 
todos nesta reunião. Vamos 
sentar juntos e, unidos, 
procurar encontrar a melhor 
solução para os nossos 
problemas conjunturais. 

Quanto maior for o número de 
associados ou não presentes, 
mais elementos de estudo 
teremos para nossas decisões. 
A Associação, é preciso, não 
vive (mi função única e 
exclusiva de sua diretoria. Ela 

é o somatório de todas as 
forças, de caminhar em 
perfeita sintonia, para que 
possamos encontrar os 
caminhos que nos conduzam à 
solução dos problemas que ora 
estamos atravessando". 
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do Lava-Pratos 
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Cerpa e Armazém Paraíba 

aquecendo o primeiro grito de 

carnaval de João Lisboa, 

apresentam: 

BANDA BUM BUM DE 

BEBÊ E TRIO CERPA 

Neste Domingo 

na Praça do Mercado 

Jornal Capital 
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Ligue 73S-1S45 e 

fãçã a assinatura do 

Seu Líder Diário. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

Homenagem Especial 

0 empresário Francisco Almeida (ger. Armazém Paraíba) engatou seus "quarentão, com a mesma performai 
dos 20", numa bela festa surpresa, pilotada pela sua esposa Iranete, no domingo, na chácara dos compadres Mar; 
Giordâno, onde reuniu um expressivo número de convidados, que foram prestigiar esta grande figura humana nes 
data tão especial. O dia foi regado de uma boa churrascada, cerveja gelada e o apetitoso whisky com gelo de água ü 
côco. 

Para os mais animados, não faltou a boa música interpretada na voz de Daniel, com as melhores do momento e a 
"canja" de Roberto Muller, que fez seu show ao vivo trazendo a tona sucessos da época. Valeu a pena. 

*** Surpresa no domingo e aniversariando hoje, querido pelos amigos... por todos nós. Você merece muito mais. 
Parabéns! Parabéns! 
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Andréin, .Alda, Francisco e Mônica Para comemorar o dia, o casal engata no "forró " 
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Convidados assinam cartão para o aniversariante Aniversariante, Fernanda Calado, Polyanna, Fernanda Farias e João Calado 
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.Amigos brindam com aniversariante, Brandão, Pedro e Júnior (Retifica Mendonça) 

Um clic de Vieira, Francisco e Roberto Muller 
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Conor Farias, Francisco Almeida e Chafi Braide As brincadeiras não faltam para o divertimento do aniversariante e convidados. Na 
foto, Edson, aniversariante, Felisberto, João Luís e Timóteo 

Ontem 

Esteve na city o casal, senador Edison Lobão e Nice, que participaram da ^ ' "'1 'Ce 

passagem de comando no 50e Bis. O comandante Cel, Portugal se despediu do ! " ^quetel" na inauguração na Agência Aracati Turismo, mais uma firma 

comando e segue para dar continuidade à carreira na capital mineira " . vo • 01UP0 Aracati, do empresário Rogério Frota, que tem acreditado e investido 

comandante Cel. Diógenes está otimista com a nova missão a cump, ir. com sucesso na imperosa. Prestigie! 
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A década de 50: os anos dourados 

Os concursos de "Rainha do Rádio" eram 

disputados pelas mais famosas cantoras da música popular 
Nos anos 50, os brasileiros 

assitiram ao choque de duas 
correntes contrárias. Havia, de 
um lado, uma grande nostalgia 
pelo passado e, de outro, a 
ânsia de inaugurar o futuro. 

Começou assim: estava 
todo mundo na silenciosa 
penumbra das boates ouvindo 
Maysa Matarazzo no auge da 
fossa cantando que "meu 
mundo caiu" porque "ninguém 
me ama, ninguém me quer" e 
"risque meu nome de seu 
caderno, que eu não suporto 
o inferno do nosso amor 
fracassado". De repente, 
então, descobrimos que 
tínhamos Marta Rocha, que 
era a mulher mais linda do 
mundo, e que a "taça do 
mundo é nossa" e "com 
brasileiro não há quem possa". 
E levantamos Brasília, uma 
capital encantada no meio do 
deserto, e, como se tudo isso 
não bastasse, lançamos a 
indústria automobilística, 
construindo com nossas 
próprias mãos o "prodigioso 
Romi-Isetta". 

Nessa estranha década de 
50, dividida em duas partes. 

todas as transformações eram 
possíveis. Ligava-se o rádio à 
espera do trio Los Panchos 
cantando bolero e aparecia o 
pato da Bossa Nova "cantando 
alegremente quém quém". Ou, 
então, podia surgir a juventude 
transviadagritando frases numa 
língua estranha: "One, two, 
three oclock, four o'clock rock". 

Naquele tempo, maconha 
era coisa de maconheiro, ou 
seja, sujeito desclassificado, 
marginal. Em compensação, os 
lançã-perfumes eram presença 
obrigatória em todos os bailes 
de carnaval. 

Moças casavam virgens, 
mães solteiras acabavam 
expulsas de casa. Não havia 
divórcio. Quem se desquitasse 
podia apenas recasar no México 
e no Uruguai. O Brasil era um 
País católico, com padres que 
usavam batinas. Às seis horas 
da tarde, ligava-se o rádio, não 
para ouvir o engarrafamento 
do trânsito, ainda raro, mas 
para seguir a hora da Ave- 
Maria. 

Ligava-se o rádio, aliás, 
todas as horas. A televisão mal 
ensaiava os primeiros passos 

no Brasil. O rádio informava e 
entretia o grande público. Havia 
novelas bem naquele estilo 
dramalhão que nos veio de 
Cuba e programas humorísticos 
como o "Edifício Balança Mas 
Não Cai". Mas o coração do 
rádio batia sobretudo com seus 
cantores: Emilinha Borba, 
Dalva de Oliveira, Ângela 
Maria, Orlando Silva, Sílvio 
Caldas, Chico Alves etc. 

Até 1955, foi o ponto mais 
alto da era do rádio. A partir daí 
começou a perder terreno para 
a televisão. 

O primeiro programa da 
televisão brasileira- 'W naTaba 
- foi ao ar no dia 18 de setembro 
de 1950, às 22 horas. 0 
apresentador, Homero Silva, 
mostrou aos telespectadores as 
diversas possibilidades da nova 
invenção, exemplificando cora 
pequenas intervenções do 
cômico Mazzaroppi, do 
Comentarista Aurélio Campos 
falando sobre esporte e dos 
atores Lima Duarte e Walter 
Forster. Participaram desses 
programas pioneiros Hebe 
Camargo, Tônia Carrero, 
John Herbert e PVa Wilma. 
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Da esquerda, Emilinha Borba, Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Vera Lúcia e Dóris Monteiro 
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Promoção: Sistema Tucanu s de Comunicação 

Rádio Capital - Jornal Capital - TV Capital 
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Caiman S/A 

Dez anos gerando 

emprego 

Cerpa! 

A cerveja oficial do 

carnaval. O resto é bla! 

bla! bla! 

Equipe Pheem 
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traslados e passeios 

inclusos. 
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TODA EMOÇÃO DO MUNDO. 
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Nestas férias compre uma Honda 

Revendedor Autorizado: JHI = í# lü 11 M :■ f « ■ Motores Tocantins Lida. 
Av. Dorgival P. de Sousa, 611 - Centro 
Telefax; (098) 723-3553 - 723-1028 

IMPERATRIZ MARANHÃO 

QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADAE 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO Dl 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 
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Automóveis e Peças Capri Ltrt 

REVENDEDOR AUTORIZADO 
tez 

Dia 03 de 

fevereiro, sábado 

no qínásio do 

Juçara Clube 
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RS 5,00 ■ 
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Motorista comparece à DAT 

O responsável pela morte do sargento se apresenta hoje 
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Furto 
Raimundo Nonato Pereira 

das Chagas, de 25 anos de 
idade, residente na avenida 
Getúlio Vargas, n9 962, 
Centro, comunicou que 
sábado (28), por volta 
daslGhOO, elementos 
desconhecidos entraram em 
sua residência e levaram um 
gravador marca Panasonic, 
uma máquina fotográfica e 
várias jíeças de roupa. O caso 
foi registrado na Delegacia de 
Roubos e Furtos, para ser 
investigado pelos agentes da 
especializada. 

Conto do vigário 
Compareceu na tarde de 

domingo na DRF, a senhora 
Severina Maria de Sousa 
Moraes, domiciliada à rua 
Paraíba, n0 868, no bairro 
Nova Imperatriz, onde ela 
registrou uma ocorrência 
comunicando que fora vítima 
do conto do vigário, 
praticado por dois elementos 
que estavam na agência 
do Banco do Brasil, 
localizado na avenida Getúlio 
Vargas, Centro de 
Imperatriz. Os 
trambiqueiros levaram uma 
importância de R$ 600,00 em 

dinheiro. 
Prisão 

Foi preso na noite de 
domingo (29), o elemento 
José Teles Medeiros, 
residente à rua Brasil, s/n, 
bairro Beira-Rio, pelo 
mesmo ter ameaçado de 
morte o vigilante, Assis José, 
que se encontrava em seu 
local de trabalho, localizado 
na rua Godofredo Viana, 
também Centro. José Teles 
foi preso pela viatura VPO 16 
e entregue no Plantão 
Central do Primeiro Distrito 
Policial. 

Prisão I 
Outro que foi preso por 

efetuar ameaças de morte, 
desta feita pela viatura de 
policiamento ostensivo, VPO 
02, foi Edmilson Assunção de 
Sousa, morador da rua 
Bahia, s/n, Vila João Castelo. 
Ele estava ameaçando de 
morte, a doméstica, Irene da 
Conceição Sousa, residente 
no mesmo endereço acima 
citado. 

Quem também passou a 
ser ameaçado de morte pelo 
mesmo ameaçador, foi o 
pedreiro conhecido apenas 
pelo prenome de Raimundo. 

Capital AM 
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Francisco Alves Pereira, delegado DAT 

Por volta das OOhOO de 
sábado (28), os agentes que 
estavam de plantão, tomaram 
conhecimento de um acidente 

de trânsito com uma vítima fatal 
e danos matériais, em que foi 
vítima o motoqueiro, Antonio 
Augusto da Silva Teixeira, 

sargento do 50" Batalhão de 
Infantaria de Selva - (509 Bis). 
0 mesmo era natural de Barra 
do Corda, e aqui em 
Imperatriz residia à rua José 
Bonifácio, bairro Bacuri. 

O sargento Antonio, como 
era chamado no quartel, 
estava trafegando pela 
marginal direita da Rodovia 
Belém/Brasília, próximo ao 
retorno da (Cemar/MA), em 
uma motocicleta CG-125, de 
placas MN-096 dc Marabá/ 
PA. A documentação da moto 
estava em nome de Paulo 
Azzolini Gatti, residente à rua 
Frei Raimundo Lombezarte, 
nQ 1919, sendo que o 
transporte já estava 
pertencendo a Francisco 
Claudinar Barbalho da Silva, 
domiciliado à rua da 
Assembléia, n0 481, Vila 
Lobão. 

Após a perícia feita no local, 
pelo perito Mário Amorim, 
ficou constatado, que além da 
vítima fatal, houve danos 
materiais, envolvendo os 
veículos, Kadet de cor verde, 
placas GOS-0478 de Sete 
Lagoas/MG, e o Verona 
vermelho, placas ID-2332 de 
'Impefatriz/MA. 

Segundo informações de 

populares, teria sido uma Parati, 
a mentora do acidente, só que 
nas informações rejiassadas à 
nossa reportagem, pelo 
delegado Francisco Alves 
Pereira, titular da Delegacia de 
Acidentes de Trânsito e 
responsável pelas 
investigações, o veículo trata-se 
de um automóvel Gol, de placas 
e motorista até o momento não 
identificados. 

"Olha, nós estamos 
aguardado o comparecimçnto 
do advogado do motorista 
responsável pelo acidente que 
culminou com a morte do 
militar, e após ele ser ouvido, 
será enquadrado dentro da lei, 
que além da morte do sargento, 
Antonio, como era chamado no 
seu trabalho, tem também os 
danos materiaos causados no 
acidente, que envolve um Kadet 
e um Verona", afirmou. 

O advogado do responsável 
[)elo acidente é o Dr. Cleto, que 
comjiarecerá ainda na manhã de 
hoje, com seu cliente, para que 
o mesmo jiossa se explicar ao 
titulai- da DAT. 

O corpo do sargento Anfi mio 
Augusto da Silva Teixeira, foi 
transladado no domingo último 
para Barra do Corda, aonde 
mora seus familiares. 

PM prende esfaqueador 

Elemento tenta contra a vida de Waldinar 
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Foi preso na noite de 
domingo (29), o elemento 
Cleber Manoel Alves Pereira, 
residente à rua Rio Grande do 
Norte, nQ 1728, bairro Bacuri, 
pelo mesmo ter esfaqueado o 
senhor, Waldinar Péres da 
Silva, que reside na Fazenda 
Esplanada, localizada às 

margens da Rodovia Belém/ 
Brasília, próximo à cidade 
de Açailandia/MA. A arma 
usada pelo elemento foi uma 
faca. O esfaqueado foi 
levado às preças para o 
Hospital Santa Maria, que 
estava dc plantão naquela 
noite, e, graças ao bom 

trabalho dos médicos da 
referida casa de saíde, o 
senhor Waldinar já recebeu 
alta e não apresenta risco de 
vida. 

E ainda se tradando sobre 
o esfaqueador, ele terá que se 
explicar para as autoridades 
policiais do Primeiro Distrito. 

Patrulhão é realizado 

Foram apreendidos armas e maconha 

Em um trabalho realizado 
{rela Polícia Militar no final de 
semana, foram apreendidas, 14 
armas brancas, entre facas e 
facões, quatro (4) armas de 
fogo, sendo dois (2) trinta e oito 
(38) e duas pistolas, uma vinte 
e oito (28) e outra sete meia 

sinco (765). Além das armas 
foram incluídos na prisão, uma 
quantia de 100 a 150 gramas de 
maconha, a verdadeira erva 
maldita. A operação teve por 
nome, Patrulhão, e foi 
comandada pelo capitão PM 
Brito. Foram utilizadas na 

operação, duas viaturas, sendo 
uma Toyota cabine dupla e um 
caminhão, que sempre é 
utilizado em operações como 
a do final de semana. 

Além das viaturas, 
estiveram à disposição do 
capitão, mais de cinqüenta 

homens do 3° Batalhao da 
Polícia Militar, (39 BPM). A 
operação Patrulhão foi realizada 
em todos os locais que haviam 
festa da cidade, sendo que nos 
locais de festa é que está sendo 
constatado um grande número 
de homocídios em imjjeratriz. 

Número de roubo aumenta na cidade 

Compareceu por volta das 
12h00 de domingo, (29), na 
Delegacia de Roubos a Furtos, 
o médico, Marcos Roberto 
César Tavares, de 35 anos de 
idade, residente à rua 
Maçaranduba, n9 14, Dom 
Eliseu/PA, onde comunicou 
que fora vítima de furto, 
quando chegou no domingo, 
por volta dasl7h00 nesta 
cidade. O mesmo ficou 
hospedando no Advance 

Delegado Arlindo Assunção realiza 

investigação para tentar pegar larápios 

Palace Hotel e sendo que 
quando saiu do apartamento 
105, do referido hotel, um 
elemento se aproveitando de 
sua ausência, pediu a chave de 
seu apartamento para a 
recepcionista, argumentando 
ser irmão do médico. A chave 
foi entregue ao dono do alheio 
e ele adentrou no apartamento 
e levou todos os pertences do 
denunciante. 

Outra vítima dos gatunos, 

foi o comerciante Valdemir 
Barbosa de Andrade, de 33 
anos de idade, residente à 
rua Sousa Lima, n9 628, 
bairro Nova Imperatriz. Ele 
contou aos agentes da DRF, 
que na madrugada de sábado 
(28), elementos 
desconhecidos entraram na 
residência, localizada à rua 
Coronel Manoel Bandeira, n9 

1054, Centro, e levaram da 
mesma, uma tevê colorida 

marca Philips e um ar 
condicionado, de propriedade 
do irmão do denunciante, 
Waltemberg P. de Andrade, 
que se encontrava viajando. 

A DRF como sempre 
continua sendo uma das 
delegacias mas 
movimentadas de Imperãtriz. 
O número de ocorrências que 
vem sendo efetuado na 
mesma, preocupa os agentes 
da especializada. 
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