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4 cidade de Imperatriz está prestes a tornar-se capital do maior estado en termos 
econômicos cb nosso pazs: o ESTADO DO TOCANTINS. 
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EMPRESÁRIO FALA SOBRE O 
PLANO ECONÔMICO DO GO- 

VERNO. 

A Folha Dos Municípios 
Em entrevista ao 0 empresário, 
Francisco Coelho. 

FM - Empresário Fran- 
cisco Coelho, como o Sr. Analisa 
o comércio diante deste plano 
Econômico adotado pelo gover- 
no. 

Francisco Coelho - Em 
primeiro Lugar temos que anali- 
sar o comércio num quadro mais 
abrangente, mais amplo, se nós 
pegarmos o comércio de Impe- 
ratriz quando foi implantado o 
plano Cruzado, de 28 de feverei- 
ro pra cá Nó poderemos classifi- 
car com duas fases que atraves- 
sa o comércio de Imperatriz, 

A primeira fase de 28 de 
fevereiro até 30 de Outubro e 
Dez de Novembro nós tivemos 
uma fase muito boa, uma fase 
em que a demanda era estraor- 
dinária tudo que se comprava se 
consumia, evidentemente por- 
que o poder aquisitivo do Tra- 
balhador estava muito boa. Na 
segunda fase, eu considero do 
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dia 15 de novembro até a data 
que se transcorre, uma fase 
completamente contrária, com-v 

pletamente adversa e tudo isso: 
pode se acreditar ao plano 2 ao 
o cruzadinho como se fala, como 
se comenta ele veio realmente 
conter a demanda ele acabou 
com o poder aquisitivo do tra- 
balhador, porque? Porque o go- 
verno - disse que houve um au- 
mento concentrado, enquanto na 
verdade não foi o aumento foi 
generalizado tudo aumentou e o 
salário ficou o mesmo, então dai 
a perda ao poder aquisitivo do 
trabalhador e consequentemente 
veio a sofrer conseqüência mui- 
to grave na demanda, e automa- 
ticamente o comércio está so- 
frendo. 

FM - Se não houver uma 
melhora no salário do trabalha- 
dor o comércio tende a diminuir 
as suas vendas. 

Francisco Coêlho - Sem 
dúvidas. 

FM - E as outras classes 
sociais não são importantes. 

Francisco Coêlho - São 
muito importante, mas quero di- 
zer-lhe que é a classe trabalha- 
dora que consome mais e sus- 
tenta o comércio. 

FM - Então o senhor 
atribui que o plano cruzado 
quando foi implantado foi bom 
porque permitiu ao trabalhador, 
maior poder de compra. 

Francisco Coelho - Sem 
contestações o plano cruzado foi 
muito bom, porque nos mostrou 
uma face limpa e com propósi- 
tos de mudanças e de reais esta- 
bitidades econômicas, mas com 
éste cruzado 2 só veio frustar a 
nós empresários e muito mais a 
classe trabalhadpra. 

FM - O senhor acredita 
nas metas do governo. 

Francisco Coêlho - É ne- 
cessário se fazer uma analise 
mais profunda da coisa, porque 
existiu também antas o proble- 
ma do Aqlo embora o agio ja 

realmente se caracteriza mas 
mesmo assim é ... Estava bem 
melhor o comercio do que na 
atual conjuntura. Mesmo com o 
problema dp ágio. 

FM - Mesmo qüe o go- 
verno não tenha acertado no seu 
propósito de melhorar a econo- 
mia brasileira o senhor atribui 
que um dos grandes causadores 
deste problema que esá ai na in- 
flação disparando mês a mês e 
com os bancos aumentando os 
seus juros dia-a-dia a uma falta 
de confiança que os empresários 
não têm no governo. 

Francisco Coêlho - Eu 
não colocaria os empresários 
como o comprometedor da falha 
do plano cruzado 2, absoluta- 
mente eu atribuiria isso ao um 
problema muito mais profundo, 
nós teríamos que pegar isso 
desde de quando o governo es- 
tava articulando a sua mudança 
econômica, pois deveria mudar 
da base e não da maneira de 
como foi feito de cima para bai- 
xo. 

FM - O senhor acredita 
que houve resistência por parte 
de empresários em que diz res- 
peito ao plano cruzado. 

Francisco Coêlho - Não 
tenho que acreditar tenho é que 
confirmar que as primeiras re- 
sistências que houveram foram 
dos empresários da carne, em 
seguida veio dos produtores de 
leite e assim sucessivamente. 

FM - Quanto ao o com- 
portamento dos empresários de 
Imperatriz o que o senhor tem a 
dizer. ■ 

Francisco Coêlho - Eu 
sempre apreciei o empresariado 
de Imperatriz, são homens for- 
tes, corajosos -muitos trabalha- 
dores, que merecem todo o meu 
respeito e afeto e todos tem co- 
laborado de forma acentuada, 
não sd para o desenvolvimento 
de Imperatriz para que possa- 
mos ter um Maranhão forte e 
um Brasil Melhor. 
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"IN" FORMA DE TÓPICOS 

1) a coordenadoria de 
defesa do consumidor, torna 
público as principais atividades 
desenvolvidas pela coordenado- 
ria de defesa ao consumidor, em 
Imperatriz-Ma. 

2) Dar conhecimento às 
autoridades competentes do tra- 
balho desenvolvido pela a equi- 
pe da coordenadoria de defesa. 

3) Atenção 

Pedimos aos os senhores 
gerente de Banco, que passe a 
tratar os seus clientes com mais 
respeito e dignidade, pois na 
nossa redação há muitas recla- 
mações, sobre os gerentes que 
só tratam bem clientes que tem 
saldo Médio e seja gente Impor- 
tante da cidade. Pois muitos são 
clientes do Banco Bandeirante, 
Bradesco Bamerindus, Banco do 
Estado do Maranhão. 

4) Imperatriz Capital 

Como o leitor pode per- 
ceber, a quanto anda a nosso ci- 
dade se desenvolvendo em to- 
dos os campos da Economia, da 
Industria na pecuária, e não po- 
demos deixar de citar o grande 
trabalho de envergadura que o 
prefeito Fiquene vem fazendo 
para a grande realidade Impera- 

triz - Capital. 

5) Ca ema 

Pedimos para à direção 
da Caema, que antes de fazer o 
dito racionamento, comunique 
através dos órgãos de comuni- 
:ação uma nota de esclarecimen- 
to para que a comunidade não 
fique desprevenida, com as 
constantes falta do tão precioso 
liquido. 

6) Abuso 

Comerciante da Av. Ge- 
túlio Vargas com a ganância do 
Lucro não obedecem o código 
de postura do município, pois os 
mesmos além do seu espaço de 
suas lojas, ocupam toda a faixa 
das calçadas impedindo os pe- 
destres de transitarem normal- 
mente pela as calçadas. Pois as 
mesmas vivem entupidas de ta- 
buleiros, para completar mais a 
dose de irritação colocam seus 
propagandistas a gritarem de- 
sesperadamente em busca de 
atrair fregueses. 

7) Mito do Medo 

Tem gente que ainda não 
aprendeu a viver no meio da Ci- 

vilização. E pensam que em Im- 
peratriz só mora Pistoleiros, 
acontece que qualquer discussão 
banal ameaça o seu opositor de 
Morte tentando com isso intimi- 
dar. 

8) Folha dos Municípios 

Como o leitor pode per- 
ceber, a Folha dos Municípios 
trata-se tíe um jornal-doçumen- 
to, pois registra fatos que pude- 
ram ficar arquivados para sem- 
pre na sua biblioteca. Essa é 
lealmente a roupagem nova que 
nós tencionamos lançar na im- 
prensa tocantina. 

Leia e-assine a, ok? 

9) Agradecimento 
A folha dos Municípios 

se sentem muito honrado em 
poder ter no seu quadro de co- 
laboradores deste Semanário os 
Brilhantes Jornalistas, Gilmário 
Café e a Colunitas Social Thethê. 

10) Aniversário 

A folha e toda à sua 
equipe parabeniza o dinâmico 
Rafael Wilson que no dia 18 deste 
completa mais um ano de vida, 
filho do casal Wilson e Cidinha. 

CONHECI) IMPERATRIZ 

■tivvrr 

Hliiiii 

11 
íiTlll 

I 



n FOLHA DOS MUNICÍPIOS 

AÇAILÂNDiA; CELEIRO DE DESENVOLVIMENTO 

O prefeito Raimundo 
Pimentel não vem medindo es- 
forços para que Açailândia se 
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Pimentel inspecionando o - 
bvaSj acompanhado de asses_ 
sores. 

Pimentel e Roberto Macieira 

torne um grande celeiro de de- 
senvolvimento. Raimundo Pi- 
mentel falando a nossa reporta- 
gem FM, que quando assumiu a 
prefeitura de Açailândia a mes- 
ma estava jogado astraças, e que 
graças à sua boa equipe e toda a 

comunidade está coseguindo 
colocar a cidade em seu devido 
lugar. 

Realizações: 

- m 

A* 

Prefeito Pimentel e secretários discutindo metas 
trabalho. 

Executou o serviço de 
calçamento na rodoviária, terra 
plenagem nas ruas da cidade, 
serviços de saneamento básico 
que quase não existe na cidade, 
constrção de poço artezanal e 
muitas outras obras de interesse 
da comunidade. 

Viajem - São constantes 
as suas ida a Brasília batendo de 
porta em porta de cada Ministé- 
rio para conseguir recurso para 
os vários projetos a serem exe- 
cutados. 

Adiatou-nos o prefeito 
Raimundo Pimentel que uma ci- 
dade como Açailândia que está 
sendo construído Várias Usinas 
de Aço não pode ficar sem uma 
infra-estrutura básica. 

SUCESSO EU QUALQUER LUGAR SUCESSO EM QUALQUER LUGAR SUCESSO EM QUALQUER LUGAR SUCESSO EM QUALQUER LUGAR &CES30 E 
SUCESSO EM QUALQUER LUGAR SUCESSO EM QUALQUER LUGAR SUCESSO EM QUALQUER LUGAR SUCESSO EM QUALQUER LUGAR SUES30 

ARMAZÉM PARAÍBA. 
* —• SUCESSO EM QUALQUER LUGAR é 

MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

;A DE FATIHA   IMPERATRIZ - HARANHAO'  

VCESSO EM QUALQUER QUALQUER lUG^^^^^M^U^LUGAR MJREOJ EM 
<jrv<i<r) EM QUALQUER LUGAR SUCESSO EM QUALQUER LUGAR SÚCES30 EM QUALQUER LUGAR 3UESS0 EM QUALQUER LUGAR SXES30 E 

mm 
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TÉCNICO VISITA AÇAILANDIA 

Encontra-se na 
cidade de Açailãndia, o 
assessor do projeto 
Grande Carajás e da Se- 
plan, o Dr. Amaury Pin- 
tQj foi recebido pelo o 
prefeito Raimundo Pi- 
mentel, na ocasião em 
que apresentou ao o che- 
fe do executivo çailan- i 
dense, o Dr. Mario Bar- l 
ros técnico do IBAM que 
o estava acompanhando 
nesta visita, o mesmo é 
responsável pelos os le- 
vantamentos técnicos do 
Plano Diretor daquela 
cidade. Em seguida se 
reuniram com os direto- 
res das construtoras 
Odebrecht e Sultepa, que 
estão executando as 
obras de combate à ero- 
são e no Plano Piloto da 
Cidade. 
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Prefeito PimenteZ^ e Chefe de 
punhado de assessores. 

Gabinetej Dr. Neloio aaom- 

âH 

Pimentel assinando ordens de exeaut, 

de serviços. 

Pref. Pimentel e o Pres. do Prog. Grande 
Carajás, Dr. Francisco Batista. 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE AÇAILANDIA 

1» 

AÇAILANDIA é servida pelo entroncamento ro- 

doviária à margem da BR-010 (Belém - Brasília) 

e da BR 222 (ligando ao Nordeste). 

É o maior pólo madeireiro do Estado, rico em 

agricultura e pecuária com os melhores rebanhos 

do Estado do Maranhão. 

Açailãndia foi criada em 06 de junho de 1981 

pela Lei n- 4295 e possui hoje 100 mil habitan- 

tes sendo 20 mil na sede. 
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RETORNANDO 

Depois de algum tempo sem 
èscrever em jornal, volto a fazer com 
muito prazer a página de sociedade, 
onde semanalmente informaremos os 
fatos e acontecimentos sociais de Im- 
peratriz e também de outros municípios. 

Agradeço o convite do diretor- 
presidente deste jornal, sr. Wilson Filho 
e aqui estou a disposição de toda co- 

Destacando o município de 
Açalândia, infocando o Sr. Sales, ge- 
rente do Banco Bamerindus daquela ci- 
dade, ele que é uma pessoa maravilhosa 
e de muito prestigio naquela rica cidade. 

lafo 

Os casais, Sr. Passos/Silvia, dr. 
Clésio e Marilene, pessoas queridas de nossa 
cidade prestando ótimos serviços à coletivida- 
de. 

munidade para a divulgação das maté- 
rias, o meu telefone é 721-1608 e conti- 
nuo a disposição de todos os meus 
amigos. 

BAILE DA SAUDADE 

Acontecerá no Juçara Clube 
no próximo dia 24 deste, o Baile da 
Saudade, onde estará presente neste 
grande baile, o cantor Francisco Pctrô- 
nio. 

Como todos sabem, Francisco 
Petrônio, há muito realiza este baile em 
todo Brasil, com muito sucesso, o que 
se repetirá em Imperatriz, com toda a 
sociedade apoiando esta grande pro- 
moção. 

As mesas para o Baile da 
Saudade estão a venda na secretaria 
do Clube, onde restam poucas mesas 
para este grande evento social. 

INFORMES 

Viajando para Terezina e For- 
ialeza, o nosso amigo, Luis Fernando, 
funcionário do Banco Itaú, pessoa muito 
querida desta colunista, ele que foi re- 
ver seus parentes e amigos, aprovei- 
tando que está em férias do trabalho. 

Luis Fernando deverá retomar 
a nossa cidade, no inicio do próximo 
mês, quando dará continuidade ao seu 
trabalho no Banco Itaú. 

Depois de passar um mês em 
férias em São Luis, retornou a nossa 
cidade, domingo último, aí- Dama do 
Município Sra. Zenira Fiquene, ela que 
juntamente com suas filhas esteve 
aproveitando as praias da capital. 

Tão logo retornou, D. Zenira, 
já está no batente, dirigindo a sua es- 
cola com todo carinho. A ela juntamente 
com seus familiares, as nossas reco- 
mendações. 

Passando férias em nossa ci- 
dade, o irmão desta colunista, Luis 
Carlos, que reside em Brasília, veio re- 
ver seus pais e irmãos, para matar as 
saudades. 

Luis Carlos, aproveitou sua 
vinda a nossa cidade e deu uma esti- 
cadinha até Fortaleza, também para re- 
ver parentes, Luis foi acompanhado da 
irmã caçula Andreia e estará retornando 
a Imperatriz no Tina! do mês, e depois à 
Brasília. 

••••••••••• 

Muito badalado o baile da Ci- 
dade, uma promoção do colunista so- 
cial do Jornal O Progresso, William Ma- 
rinho, a acontecer em fevereiro próxi- 
mo, como sabemos, este baile é feito 
9/7? todas as grandes cidades, é a 
abertura oficial do carnaval, um baile de 
gala, de muito luxo, onde na oportuni- 
dade, o prefeito faz a abertura da festa, 
entregando ao rei momo, a chave da ci- 
dade, para o reinado de três dias de fo- 
lia. 

Na nossa próxima edição, da- 
remos mais detalhes da festa, pois to- 
maremos de William todas as informa- 
ções para este grande acontecimento. 
E de já desejamos sucesso ao colega. 

J 

SUPERMERCADO ELDORADO 

SECOS E MOLHADOS,LOUÇAS, MATERIAIS ESCOLARES. ARTIGOS 

PLÁSTICO. BRINQUEDOS, \ 1^ MS PARA PRESENTES EM GERAL 

ONDE COMEÇA SUA ECONOMIA 

AVENIDA BERNARDO SAYÂO N2 1W0 FONE: 721-3512 IMPERATRIZ - MARANHÃO 
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Destacamos também em Imperatriz, O Sr. Licinio Cortês, Agente da Varig, ele 
que nestes dias de muitos embarques, faz de tudo para embarcar todos nas aeronaves, 
ele que é sempre muito gentl, na foto ao lado de sua esposa, sra. Fátima. 

TREM DA ALEGRIA 

Acontece neste sábado dia 
17, grande show com o grupo infantil 
Trem da Alegria, que vem a nossa ci- 
dade a convite do presidente da AABB, 
Sr. Raimundo Trajano. 

O show para a gurizada co- 
meçará as 17:00 horas deste sábado 
no Ginásio Coberto da AABB, onde 
neste dia haverá ônibus especial para 
lá no Ginásio chegarem mais comoda- 
mente. 

Trajano espera receber um 
grande público para este evento, já que 
o grupo está fazendo muito sucesso 
e todas as crianças gostam de ver o 
Trem da Alegria cantar. 

Os ingressos para o show 
estão a venda na Tucanu's Equipa- 
mentos. 

COLAÇÃO DE GRAU 

Estará colando grau, dia 18 
deste, em Belém Pará, o nosso amigo 
Joaquim Pontes Mariano, pessoa muito 
querida em nossa cidade, ele que esta- 
rá se formando em Administração de 
Empresas. 

Joaquim, que é aluno da CE- 
SEP, cola grau e com isso mais uma 
etapa de sua vida está cumprida, pois 
este é o objetivo de todjovem, formar e 
começar uma carreira brilhante. 

De Imperatriz, segue nesta 
sexta-feira para estarem presentes na 
festa de Joaquim, seus pais Sr. Ocerce 
e Zanira Mariano e sua noiva Rosân- 
gela, funcionário do Econômico. 

Ao Joaquim nossos parabéns, 
com votos de sucesso na carreira. 

pessoa querida na nossa cidade. 
Corina que chegou há poucos 

dias do Rio de Janeiro, onde foi visitar 
familiares, se prepara para a sua cola- 
ção de grau no próximo dia 31 deste, 
quando mais uma etapa de sua vida 
estará sendo cumprida, pois com a 
formatura vem mais um objetivo alcan- 
çado. 

A ela os nossos parabéns, 
com votos de muito sucesso na carrei- 
ra de pedagoga. 

MODAS 

Aqui va algumas informações 
e dicas para as elegantes da cidade, 
são nomes de boutiques onde poderão 
serem encontrados os mais belos arti- 
gos para os eventos sociais que acon- 
tecerão nos próximos dias. 

Com muitas novidades está a 
Dandara Lançamentos, com coisas be- 
líssimas chegadas do sul do país re- 

centemente. D. Esmerinda e Márcia 
proprietárias da Boutique esperam to- 
das as amigas para uma visita em sua 
bja, ali na Simplíclo Moreira. 

EXCLUSIVIDADE TEKA 

Também está com muitas no- 
vidades e promoções ótimas para este 
início de ano, a Exclusividade Teka, da 
nossa amiga Teca, na Benedito Leite 
com Simplicio Moreira. Teca juntamente 
com suas irmãs, Linda e Graça, espe- 
ram a visita das elegantes da cidade, 
elas que tem a mais bonita loja da cida- 
de, com todos os artigos que uma mu- 
lher necessita para maior beleza. 

CORACY MODAS 

Também com muitas novida- 
des, está a Coracy Modas, da nossa 
amiga Coracy, ela que recentemente 
chegou do Rio e São Paulo, são roupas 
belíssimas, roupas de festas e espor- 
tes, sapatos, bolças, cintos, acessó- 
rios, e muitas novidades. 

Coracy espera todas as ami- 
gas para uma visitinha, ela que tem a 
sua loja na Av. Getúlio Vargas, perto da 
Igreja de Fátima. 

SILVIA CABELEIREIROS 

Também relacionado com be- 
leza, aqui informamos a qualidade dos 
serviços prestados, no Silvia Cabelei- 
reiros, o mais belo salão de beleza da 
cidade, agora totalmente reformado, 
com amerlcan -bar, música ambiente e 
altos serviços, que tem a direção do Sr. 
Passos, proprietário do salão. 

Sílvia, Cabeleireira famosa, 
espera a visita de todos no seu salão, 
ela que juntamente com Adilson e Rose 
fazem maravilhas em cabelos. O Silvia 
Cabeleireiro fica na Aquiles Lisboa pró- 
ximo ao Sesi, com o fone 721-0415. 

V 

i 

Destacando o setor empresarial, infocamos hoje o casal, Ceusa e Célio Afonso 
da MIRIL, eles que são pessoas maravilhosas, e dando maior engrandecimento à nossa 
indústria. 

FORMATURA 

Estará se formando em Peda- 
gogia, pela Universidade Federal do 
Maranhão, a sra. Corina Silva Frgona, 
esposa do escritor Livaldo Fregona, 
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ENCONTRO DE AÇÃO SOCIAL 

SE REALIZARA EM IMPERATRIZ 

IPIOS 

h 

ASCOM - Dias atrás, o co- 
ordenador Nacional da Secretaria 
Especial de Ação Comunitária da 
Presidência da República, dr. Fran- 
cisco Graça de Moura, encaminhou 
comunicado ao prefeito Ribamar 
Fiquene sobre a escolha de Impe- 
ratriz para sediar o 1- Encontro 
regional da espacifica área. 

Dada a importância do 
evento, maro inicial de outros no 
futuro, o prefeito Fiquene demons- 
trou-se regozijado considerando 
também a conteste do reconheci- 
mento do seu valor como metró- 
pole tocantina, sentimento que foi 
traduzido através da secretária 
Municipal Tereza Simões, do tra- 
balho e ação social, respodendo 
em telex àquele Coordenador 
quando, além do formal agradeci- 
mento do governo de Imperatriz 
aceitou os encargos promocionais 
e, de principio, estabelecendo o 
mês de março próximo para a sua 
realização, embora ainda sem defi- 
nição de data. 

A titular da STAs, Tereza 
Simões, considerando que todos os 
municípios daregião integrarão o 
encontro, toma no momento as 
providências preliminares e neces- 
sárias ao bom êxito do aconteci- 
mento, de cuja pauta constam ma- 
térias de profundidade na discus- 
são dos problemas e do que se faz 
regionalmente para solucioná-los, 
principalmente em função ds co- 
munidades carentes, na busca e 
troca de valiosas experiências soci- 
ais entre autoridades do setor, in- 
clusive o federal. 

No momento, a STAs pro- 
cura contactar com o coordenador 
Francisco Graça de Moura, na in- 
tenção de serem preparados ele- 
mentos e meios para que o I9 En- 
contro Regional de Ação Comuni- 
tária alcance a adequação e os re- 
sultados esperados dos assuntos a 
serem então debatidos. 

Irã anuncia cerco 

a Basra e Iraque 

admite a ofensiva 
Das Agências Internacionais 

Tropas iranianas assumiram on- 
tem o controle de importantes posi- 
ções próximas à cidade de Basra, no 
sul do Iraque (a segunda maior do 
pais, com um milhão de habitantes), 
informou a rádio oficial do Irã. 
Segundo a emissora, as forças irani- 
anas teriam causado 7.500 baixas aos 
iraquianos, além de abater quatro 
aviões e destruir cinqüenta tanques. 
O presidente iraniano Ali Khamenei 
disse que a ofensiva destinava-se a 
"demonstrar ao mundo que os ira- 
quianos mentiram ao afirmar ter 
expulsado as tropas iranianas dos 
arredores de Basra, em dezembro 
passado". 

Um porta-voz do Exército iraquia- 
no informou que o Iraque desfechou 
vários ataques com mísseis contra 
seis cidades iranianas em represália 
à ofensiva contra Basra. A noite, o 
governo iraquiano, admitindo o 
avanço de Teerã, criticou o "silên- 
cio" do Conselho de Segurança da 
ONU era relação aos ataques irania- 
nos. 

Alteração na cúpula 

do PC do Cazaquistão 

O segundo secretário do Partido 
Comunista soviético na República do 
Cazaquistão (centro-sul da URSS), 
Oleg Miroshkin, de origem russa, foi 
demitido ontem de suas funções. Em 
seu lugar, foi nomeado o cazaque 
SagiduUah Kubashev. Segundo as 
agências internacionais, trata-se de 
uma tentativa de pacificar a popula- 
ção de origem cazaque, que em 
dezembro passado provocou sérios 
distúrbios, em protesto contra a 
substituição do secretário do PC 
local, Dinmuhammed Kunaev, por 
Guennady Kolbin, de origem russa. 
Os cazaques, minoritários na Repú- 
blica, exigem igualdade de direitos 
em relação à maioria russa. 

Sikhs assassinam na índia 

Extremistas sikhs mataram o ins- 
petor-geral de policia do estado de 
Punjab (norte da índia), T.C. Kato- 
ch, em frente à sua residência. 
Katoch é o oficial de policia mais 
graduado assassinado pelos sikhs nos 
últimos quatro anos e, apesar de ter 
sido ameaçado anteriormente, anda- 
va sem a proteção de guarda-costas. 
O inspetor já havia escapado de um 
atentado em outubro do ano passado. 
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PANORAMA NACIONAI 

1) 
O Veterano 

O ex-presidente Ernesto 
Geisel saiu esta semana de sua 
costumeira discrição para advertir 
alguns amigos políticos sobre a 
imperiosa necessidade dedar todo 
apoio ao governo Sarney. 

A origem desse gesto foi a 
recente declaração sobre "desobe- 
diência civil" feita pelo o presiden- 
te da Fiesp, Mário Amato. 

2) A ciranda 

Na reforma Ministerial que 
o presidente Sarney promoverá em 
março, pretende incluir cinco dos 

governadores que já deixaram ou 
deixam proximamente seus cargos. 

São eles o paraense Jáder 
Barbalho, o paranaense José Bi- 
cha, o paulista Franco Montoro, o 
mineiro Hélio Garcia e o Cearense 
Gonzaga Mota. 

3) Afastados 

A deputado Irmã Passoni 
(PT-SP) diz que, se for confirmado 
o recebimento de dinheiro dos 
"corréios" do Ceará pelo o PT lo- 
cal os responsáveis devem ser 
afastados do partido. 

O recebimento de dinheiro, 
porém, já foi confirmado até pela 
direção do partido. 

4) Corrida as prefeituras 

Pelo menos oto deputados 
federais, eleitos pelo o PMDB pau- 
lista pretendem candidatar-se no 
ano que vem às prefeituras de suas 
cidades. Como é um grupo bom de 
voto, oto suplentes espera ter no 
Congresso a partir de 1989. 

5) UTI Espera O Cruzado 
O senador Severo Gomes (PMDB- 
SP) afirma que os juros de 365% ao 
ano refletem a fabricação da infla- 
ção, e não a projeção de sua taxa 
para 1987. 
"Ou o presidente Sarney disciplina 
o Banco Central, ou que jogue logo 
uma pá de cal no plano cruzado", 
sugeriu. 

PANORAMA INTERNACIONAL 

Choque em mina deixa 8 mortos na África do Sul 

Oito trabalhadores negros morre 
ram em distúrbios na mina de ouro 
sul-africana de Beatrix, na província 
de Orange (çentro do país). Segundo 
á General Mining Corp., empresa 
proprietária da mina, pelo menos 53 
mineiros ficaram feridos nos distúr- 
bios, que se estenderam até a manhã 
de ontem. Foi instituída uma comis- 
são para apurar as responsabilidades 
e causas da luta, qualificada de 
"choques entre tribos rivais". 

Desde novembro, pelo menos 63 
trabalhadores negros morreram em 
choques nas minas de ouro da África 
do Sul, setor responsável por cerca 
de metade das exportações do país. A 
tensão entre trabalhadores imigran- 
tes e locais e a polarização política 
entre sindicalistas militantes antia- 
partheid e não sindicalistas é aponta- 
da por analistas como a causa dos 
choques, denominados pelo governo 
de "distúrbios tribais". 

O governo sul-africano decretou a 
ilegalidade do Comitê Nacional para 
a Crise na Educação (CNCE), enti- 
dade negra formada para discutir 
programas educacionais alternativos 
aos oficiais para a população negra. 
O grupo elaborou currículos de histó- 

ria e "educação popular" que são 
adotados por muitas das sete mil 
escolas para negros da África do Sul. 
Cerca de 1,3 milhão de estudantes, 
que vinham participando de boicotes 

como forma de protesto contra o 
governo, voltaram esta semana às 
aulas, atendendo a apelos de organi- 
zações antiapartheid, entre elas o 
CNCE. 

Bombardeado em Beirute 

palácio de Amin Gemayel 

O palácio presidencial do Líbano, 
em Beirute (capital do país), foi 
bombardeada ontem. Dois obuses, 
lançados por artilharia de longo 
alcance, explodiram na área do 
palácio, situado na zona cristã da 
cidade, ferindo um membro da guar- 
da presidencial e causando danos 
materiais. O edifício do palácio e a 
saia de despacho do presidente Ámin 
Gemayel não foram atingidos. Áté 
ontem à noite, desconhecia-se a 
autoria dos disparos. Não se infor- 
mou se o presidente estava ou não no 
palácio. 

As autoridades libanesas informa- 
ram que o aeroporto internacional de 
Beirute, fechado depois de dois ata- 
ques consecutivos ocorridos quinta e 
sexta-feira, roi reaberto ontem à 

tarde. A polícia desconhece a origem 
dos ataques. A direção de Aviação 
Civil libanesa declarou que o aero- 
porto foi reaberto por terem melho- 
rado "as condições de segurança". A 
milícia xiita Âmal acusou as Forças 
Libanesas (principal milícia cristã) 
pelos bombardeios ao aeroporto e, 
em um comunicado, ameaçou com 
ações contra "todas as instalações 
vitais deste grupo". 

Em Beirute, o diplomata francês 
Mareei Fontaine, 43, refém há quase 
dois anos do grupo islâmico "Jihad", 
pró-iraniano, enviou uma carta à sua 
mulher em que pede ao governo de 
seu pais uma política "mais indepen- 
dente" para assegurar a vida dos 
franceses seqüestrados por aquela 
organização. 

MOTÍL 
POSSEIDON HOTEL LTDA., - RUA PARAÍBA, 740 - FONE:(098) 721-4466 

IMPERATRIZ - MARANHÃO 
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Tratores 
tQjioamentos 

Cobrás Imperatriz Üria 

Automóveis, Utilitários, Cami- 
nhões, Tratores e Implementos, 
Pecas e Serviços Autorizados 
r ÜRD 

BR 010-KM. OI-Fone». 721-2044 e 721-2244 Te). (091) 1938-Cx. Postal 03 
IMPERAR A TRIZ - MARANHÃO 

n nm- 

RXBCtJTA TU»» KM PPfBVS. VKKDA P RI-OS MEX-DO- 
WBB PRKÇOS PA PRAÇA. . PKgrS NOVOS » CSADOS 

MATRIZ; 
Pnç» Llno Teixeira, 355 - Celu Poetei 104 
Foti»»: 721.1087 e 72l-53t)l 

Me 

FILIAIS: 
Av. Nunes Freire, 20 Fone 738 1315 
Açellândls - Me. 
BR 230 Setoi Induefrlei Fone 711-21*4 

Belsea - Ms. 

T5 
CCtnSERTE COMERCIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

DE ENGENHARIA 

Av, Gefúlio Vargas n0 1721 

Imperatriz — Maranhão 

MARCIA LOJA 

DISTRIBUIDORA G SANTOS REP. LTDA 

DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS E ACESSÓRIOS 

RUA LUIZ DOMIMGUES,924 
IMPERATRIZ - CEP 65.900 - MARANHÃO 

Chri/ò 
MODAS 
ARTIGO FEMININO: 

ROUPAS 

ACESSÓRIOS 

EM GERAL 

RUA GODOFREDO VIANA - 690 

IMPERATRIZ - MARANHÃO 

COMERCIAL NORTE 

PEREIRA & COÊLHO LTOA. 

CenfecçSee em geral para ambos sexos 

AV. 6ETULI0 VARGAS, 885 - FONE 721-0652 
Impareitrlae — Meereenh&o 

^Alô BrasiL Diesel 

VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. 

TOYOTA 

0 
Conceselonário Mcrcedee-Benz 

RcHoeia BR-OIO - Km. 1351 - PABX Geral (098) 721-0152 
Telex (091) 2402 - Bairro Cóco Grande - Imperatriz - Maranhão 

ei 

H 

Roupas e Acessórios 

PRONTA ENTREGA 

Av. Getülio Vargas, 1320 
Fone: (098) 721-2025 

Imperatriz - Maranhão 

f ssmmuMÁi 

DISTRIBUIDORA AUTORIZADA DE MOTOS 

MOTOS,CICLOMOTORE, PEÇAS ASSIS- 
TÊNCIA TÉCNICA . LAVAGfíl E BUTI 
QUI CROSS. 

AV. GETULIO VARGAS, 2081, CEN- 
TRO . FONE: 721-4370. 
IMPERATRIZ > - MA 

]3 Sabão Ki-Côco 

Fábrica Jardim América - Açailândia • Ma. 
Vendas - REPOL-FONE-738-1459 
Rua Duque de Caxias, 1035 - Pça. da Rodoviária 

Açailândia — Maranhão 

ORO: CHIQÜ IN HO 
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•5' .y 
10:05h HOTÉIS 

EOSSEIDCW-Rua Paraíba, 7A0 - Teí. 
721-4466 
ANAPOLIS-Rodovia HJ-01G Tel. /zl 
2255 * " v ? . * ® 
PRESÍDEME-Rua Gel. Manoel Bandeira 
1774 - Tel 721-0433 
SCHALCM-Rua Pará, 610 - Tel 721- 
0608 
SÃD UJIS-Rua Coriolano Milhomam, 
1626 -Tel. 721-2250 

ALIMENTAÇÃO 

CHURRASCARIA BOI NA MASA-Rua João 
Lisboa, 119 - Tel. 721-0592 
CHURRASCARIA GAÚCHA-Av. Bernardo 
Sayão, ,2363 - Tel.'721-4291 
RESTAURANTE ANÂPOLIS-No Hotel Aná- 
polis. 
RESTAURANTE PRESIDENTE-No Hotel Pre 
sidente 
RESTAURANTE SÃO LUÍS-No Hotel São 
Luís. 
OCMIDA CASEIRA-RUA Monte Castelo, 
54 - Tel. 721-2833 
PIZZARIA KANEQUINHO-Rua Godofredo 
Viana s/ne 

PIZZARIA LA MftnCA-Av 15 de Novem- 
bro, 02 - Tel. 721-0423 
PIZZAIOLO-Av. 15 de Novembro, 191-A 
CANTINA DTO VITO-Rua Cel. Manoel 
Bandeira, 1670. 

BOITES 

FLY BAGK-Av. Beira Rio, s/n9 - 
Tel. 721-4309. 
NOVO TERRAÇO-Av. 15 de Novembro, 
386 - Tel. 721-0991. 
MEZZANINO-Rua José Bonifácio, s/n9 

BARRANOO-Av. 15 de Novembro, s/n9 

AVIÕES 

VARIG-Imperatriz/Rio de Janeiro, 
com escalas em: Brasília; Goiânia, 
Uberlândia, Uberaba e São Paulo - 
39, 5®, 68, sábado e domingo, às 

Imperatriz/Belém-29 e 69, às 16:10h 
Imperatriz/São Luís-39 e sábado, às 
16:10h. 

aÊrnso 90 omoo .wvoálÇl ohsNft íjícL 
TABA-Inperatriz/Belém, com escalas 
em Redenção, Tucimã e São Felix, às 
3®, 59 e sábado, às 12:25h. 
BRASIL CENTRAL-Imperatriz/belém, 
com escalas em Serra Pelada e Mara- 
ba-29 a sábado às 15:45h. 
Imperatriz/São Luis diariamente às 
10:35h, exceto aos domingos. 
Imperatriz/Belém, com escalas em 
Carajás e Marabá-29, 49 e 6®, às 
15:35h. 
Irapèràtriz/Goiânia, com escalas em 
Marabá, Redenção, Campo Alegre, San 
ta Terezinha, São Felix e Brasilia- 
2®, 4B e 6® às 7:45h 
Imperatriz/Goia 

VEÍCULOS 

TRANSHíASILIANA-IMP/BSB-Diariamente 
às 8;00h 
IMP/BELÉM-Diariamente às 19:00h 
IMP/SãD Uns-Diariamente às 15;00h 

EXPRESSO DE LUXO-IMP/FORTALEZA- Dia 
riamente às 5:001. 
IMP/TEEESINA-Dlariamente às 2Q:00h 

IIÚ H'4 SlLIA-IMP/FCRTALEZA-2®, 4® e 
6®, às 18h00h 
IMP/IGUATÓ-3®, 5® e sábado, às 
12:00h 

VIAÇãO FORTE-IMP/s. PEDRO D'AGüA 
BRANCA-Diariamente, às 8:00 e às 
12:00h 
IMP/VILA NOVA DOS MARTTRIOS-Diaria 
mente, às 8:00 e às 16:30h. 
IMP/S. JOÃO DO ANDIRQBAL-Diaria- 
mente às 15:30h 
IMP/VIRAÇ/SO-Diarianente às 14:00h 
IMP/BALSAS-Diariamente às 6:00h 
IMP/AMARANTE-Diariamente às 8:00 e 
às 14:001 
IMP/ARAME-Diariamente : às 6:00h 
IMP/AÇAILÂNDIA-Diariamente de 30 em 
30 minutos. 

TELEFONES: 

FOLHA DOS MUNICÍPIOS 
ADHINCSIRAÇAO 
com RCiAl 
REDAÇÃO 
ANÚNCIOS 

O Progresso 721-2108 e 
TELMvvu;-«í,\oq>3vCi 

GERAIj 
' iélefortiBta de Auxílio 

Interurbanos Naçionais 
Auxílio alista 
Solicitações dií Conserto 
Solicitações de Serviços 
Interurbanos a Cobrar 
Tarifas Int. Nacionais 
Hora Certa 
Telçdespertador 
Reclamação Telex 
Vendas de lelefones , 
Informações DDD 
Interurbanos Internacionais 

i Telegramas Fonados Intçrn. 
Tarifas Irit.lhtérnacionais 

CAEMA 
CEKAH 
ELE TRONORII 
EHBRATEL 
Radlo-Pat rulha 
POLÍCIA CIVIL 

lâ, Distrito Pollcjal 
29 Distrito Policial 

Distrito Policial 
Polícij Federal 
Ciretr n 
Polícia Rodoviária Federal 
509 B.I.S. 
Prefeitura Municipal 
Camara Municipal 
Receita Federal Vj fiSSu 
Receita Estadual 
Delegacia Reg. do Trabalho 
SI NI 
IBDF 
Univers. Fed. do Maranhão 
Univçrs. Est. do Maranhão 
OAB Sub-Secção de Imperatriz 
CRfiCl-De 1. de Imperatriz 
Associação Medica 
INAMPS 
XPEM .... 
HOSPITAIS 
,Sta. Cecília . ' 

Sta. Isabel 
Sta. Maria 
Sta. Marta 
Sta. Teresa 
São Marcos 
São Rafael 
São Raimundo 
São Vicente de Ferrer 
Í.G.O.' 
Pequeno Príncipe 
Mater Clínica 
R E G I 0 N A L 

Rodoviária 
Transp. Coletivos Imperial 
Infraero . , 
VARIG 
BRASIL CENTRAL 
TABA 
Rádio Imperal-riz 

II LI VISÕES 
TVE 
Bandeirantes 
Globo 
Manchete 
Sli I Silvio Santos 

721-1387 
721-0774 
721-0774 
721-0774 
721-3534 \ 

721-0105 
100; 

, ■ 101 
^ 102 

. 103 
104" 
107 

. 108 
130 
13A 

' 143 
■■ 144 

(098)128: 
Ò00111 
000222 
000333 

721-2011 
196 

721-1023; 
721-1255 

190; 

721-2779; 
721-3433 
721-3533 
721-2567 
721-1163 
721-2792 
72110208 
721-2005 
721-1453 
724-2486 
721-2897 
721-2053 

.721-3317 
721-3172 
721-4244 
721-0340 
721-3578 
721-3336 
721-3716 
721-1155 
721-0018 

721-1065 
721-3303 
721-1392 
721-1431 
721-2187 
721-1592 
721-1713 
721-0365 
721-1160 
721-2640 
721-1136 
721-1515 
721-197? 
721-1276 
721-1350 
721-0601 
721-2674 
721-2533 
721-2103 
721-2553 
721-4159 

721-2163 
721-4052 
721-289? 
721-0183 
721-0401 

es 

Turismo 

Si 9® 

POSSEIDON TURISMO LTDA., RUA"PARAÍBA, 740 - FONE:(098) 721-4466 

IMPERATRIZ - MARANHÃO 
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A que os politicos fazem 

Gilmario Café. 
- Fazer política partipária, é 

uma artç, que nem tpdos, que se 
propõem ao fato conseguem de- 
sempenhar a contento. Nas últimas 
eleições, as campanhas dos candi- 
datos, primaram pela falta de pre- 
gação da ideologia partidária. So- 
mente o PT e o PC do B pregaram 
uma ideologia partidaria e orienta- 
da para os paramitas do partido. O 
restante fêz uma campanha de 
candidaturas isoladas ou de gru- 
pos. Cada um querendo brasa para 
sua sardinha. 

• Nas campanhas de antes 
das eleições de 15 de novembro, 
muitas das vezes o nível dos comí- 
cios deceu a tão baixo grau, que as 
prostitqtas da Farra Velha ou do 
Mangueirão chegaram a corar, de 
vergonha em ouvir tanta baixaria 
em cima de um palanque. Dos 
candidatos poucos se salvaram. 
Menção honrosa para Edvar Frota. 
Foi considerado por muitos, como 
o melhor orador e divulgando a 
melhor mensagem. Nossa home- 
nagem ao conterrâneo. 

••••••••••• 
- Valeu na campanha pas- 

sada o esforço e empreendimentç 
do prefeito Ribamar Fiquene. Tra- 
balhou incansavelmente. Pessoal- 
mente se empenhou na campanha 
dos candidatos que compunham o 
seu grupo. Embora reconhecemos 
que o desempenho dos candidatos, 
não foi o mesmo do Prefeito. Al- 
guns do grupo não se ajustaram 
entre si. 

Um caso muito comentado 
era de que alguns estaduais, não 
faziam campanha para Freitas Fi- 
lho e até proibiam os locutores de 
falarem no nome do candidato a 
deputado federal, no palanque e 
comidos. Neste grupo houve um 
destaque bem especial. Refiro-me 
ao trabalho elaborado e desenvol- 
vido pelas Sras Zenira Fiquene, 
Jane Miranda e Penha Freitas. 

••••••••••• 
- Os candidatos de fora - A 

estçs foi criada uma barreira muito 
forte. Cid Carvalho que na eleição 
de 82 obteve 15 mil votos, desta 

vez não chegou a 1500 sufrágios, 
José Mario Ribeiro, como de outras 
vezes teve pouquíssimos votos; 
Bayma Júnior sem nenhum es- 
quema também conseguiu uma 
inexpressiva votação, embora re- 
conhecidamente um grande traba- 
lhador por esta região. Teixeira que 
teve no início da campanha, uma 
espiendorosa ascensão, caiu verti- 
calmente foi decepcionante a votq- 
ção recebida. Contudo os candida- 
tos de fora, no seu todo, consegui- 
ram a marca de 15 mil votos. Sem 
istç tçriamos elegido Freitas e 
Agostinho. 

••••••••••• 
- Américo de Sousa foi um 

caso a parte. Chegou a Imperatrjz, 
o homem da mala preta, pouco 
menos de dois meses para as elei- 
ções eera um ilustre desconhecido. 
Matreiro como ele só, arregimentou 
um pelotão de choque, com isto 
obtendo uma votação expressiva, 
que chamou atçnção até em Brasí- 
lia. Mas o grande vitorioso foi Ed- 
son Lobão. Bom de voto e de uma, 
ganhou em todas paradas. O gran- 
de derrotado foi Magno Bacelar, 
que mesmo com o poderio da Di- 
fusora, não sensibilizou o povo to- 
cantino. 

- Tudo tem seu lado ila- 
riante. Nas apurações do Juçara, 
Antonio Bacuri, e Jessé tiravam um 
pouco do serio e diminuíam a 
atçnção emocional dos candidatos. 
Procuravam votos até pelo chão e 
não encontravam nada. Candidatos 
sem nenhuma estrutura fora vario- 
so. Mendonça, Valdir, Negreiros, 
Lindalva, Amara e outros tiveram 
pouco mais do que votos de fami- 
liares. 

- Para 88, a coisa não vai 
mudar muitç. Candidatps a verea- 
dor tem as pencas, para Prefeitura 
as pretenções são de tifar a alegria 
de quem pensa serio. Cada nome 
que aparece, estar muitçmais pertç 
da gozação. Políticos são profis- 
sionais e não é empreitada para 
amadores. Política partidária é coi- 
sa seria para homens de bom in- 

tencionamento e querem elevar o 
grau da Cidade. 

- Grupo Cristão • Pecou na 
escolha dos candidatos a estadual. 
Fiim largoumuito e antçs e sofreu 
um desgaste dentrp do proprio gru- 
po. O lançamento da candidatara 
de Conceição Formiga, foi um de- 
sastre para Fiim e Agostipho. Fica- 
ram dois cegos pedindo esmola na 
mesma porta de igreja. Aureliano 
Neto por sua vez não trabalhava 
longe da mesma área de atuação 
dos outros dois. O proprio grupo 
restringiu sua área de ação. Dire- 
cionaram a campanha na mesma 
direção e deixaramoutros campos, 
a 1S vontê dos concorrentes. For- 
miga acabou com a roça de Fiim. 

••••••••••• 
- PMDB - Desgastou-se a 

partif da convenção municipal de 7 
de julho de 85. Quebrou mais do 
que copo de porcelana. Ficaram 
vários grupos, dentro dos grupos 
ficaram várias dissidências. O gru- 
po de Onofre tipha candidato que 
não era do grupo. Remi com seus 
cabos eleitorais para um lado, idem 
Nelson-Castilho, Chico do Rádio e 
Demetrius arrepiaram e foram na 
cantiga de Cid Carvalho. Aroaldo 
Santos ficou com todos e não es- 
tava com ninguém. Resultado é 
que somente Onofre e Cid Carva- 
lho conseguiram se eleger. 

••••••••••• 
- PDS - Massa falida políti- 

ca brasileira, tentou no Maranhão 
bancar uma cartada de desespero 
e jogando tudo que tinha em João 
Castelo. Davi que levava nas cos- 
tas, dois candidatos a estadual, 
conseguiu eleger um. Edvar se ti- 
vesse tido mais empenho de sua 
parte, tranqüilamente teria conse- 
guido se eleger. Marinheiro de pri- 
meira viagem, homem de gabinete, 
não participou da caça ao voto no 
seu ninho, ou seja no meio do po- 
vão. Ildon Marques que seria um 
triunfo, por ser o candidato a vice, 
de Imperatriz, não têm cheiro de 
povão e é impopular, embora seja 
de uma capacidade impar, no meio 
empresarial. 


