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Esta EdtçSo contém 
16 Pá^nas e 

dois caderno* 

Curió 

reassume 

a Goomigasp 

Uma liminar judicial afasta 
Pedro Bernardino da direção da 
Coomigasi)- Cooperativa Mista 
dos Garimpeiros de Serra 
Pelada. A decisão da Justiça abre 
um novo capítulo na historiada 
problemática associação que 
trava umâ briga com a Caixa 
Econômica i)ela indenização da 
categoria. 
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Assart e Funculti participam 

da organização do Faber 

Dólar Comercial 
Compra   RS 1.10 
Dólar Comercial 
\ |la   R$1.10 
líóiar Paralelo 
Compra   RS 1.16 
Dólar Paralelo 
Venda   
Dólar Turismo 
Compra   
Dólar Turismo 
Venda   
Ouro (g) 
Venda    

. R$ 1.16 

RS 1.11 

R$ 1.1! 

RS 11 40 

■ 1.15% 
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Bahia encara eleições 

em novo partido 

O ex-candidato a vereador 
Francimar Bahia, é a nova 
força do PT doB. 

De acordo com Bahia, o 
novo partido está lhe dando 
condições de lutar por um 
cadeira na Assembléia 
Legislativa do Estado. 

Nas últimas eleições Bahia 
teve 912 votos. 

A votação expressiva, 
segundo ele foi conseguida no 
corpo a corix). 

Com relação a aliança do 
deputado federal Sebastião 
Madeira com o governo do 
estado, o candidato apenas 
voltou a comentar que o 
parlamentar fez um péssimo 
negócio. 

Ná coluna Imperatriz 
Urgente assinada pelo 
jornalista Francisco do Valle, 
você confere os bastidores da 
politica, ondas curtas e a foto 
dia. Página 2-4 

PC investiga crimes 

ocorridos na periferia 

Braguinba Barroso, confirma participação 
A comissão organizadora do esta semana |)ela direção do Bic- 

Poupança 
Rendimento   
Üfif 
Valor ~~~ ~ R$Ô.9l0S 
Salário Mínimo 
Agosto   RS 120.00 
Salário Família 
Valor RS 8.25 

Faber se reúne na tarde deste 
sábado j )ara tratar da elaboraçãc > 
das fichas de inscrição do 
evento.No encontro estarão 
presente, Adalberto Franklin e 
Gilberto Freire, presidentes da 
Assart e Fundação Cultural de 
ImiKTatriz. 

Os dois foram convidados 

Balnerário Iate Clube para 
çompor a equipe que vai 
organizar o festival desde ano. 

O diretor do Sistema 
TucamCs de Comunicação 
Conor Pires de Farias enfatizou 
que a presença de Gilberto 
Freire e Adalberto Franklin vai 
dar ao Faber 97 mais brilho e 

no Faber 97 

proflsionalismo. 
No encontro que acontece a 

partir das I4:0()hs no 
restaurante Toppos, a classe 
artística também estará 
presente, e na o|)ortunidade terá 
espaço para opinar. 

O Faber já tem confirmado 
dois grandes shows para os dias 
29 e 30. 

Mesmo de forma lenta 
devido a falta de condições de 
trabalho a Polícia Civil 
prossegue as investigações no 
sentido de identificar e 
prender o elemento que 
ceifou a vida do marcineiro 
Widvam 

O crime ocorreu por volta 
das 22h00, do dia 18 de 
outubro quando ele trafegava 
pela rua 7 de setembro no 
Parque São José. 

Para a polícia o assassinato 
de "Dvan" ainda é um mistério. 
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TV Capital estréia 

nova programação 

Luiz Duarte, Orlando Menezes e Roberto Martins darão nova dinâmica a programação líder de audiência 

Cidade 

Agora 

mm 
Orlando Menezes 

O repórter que não 
medo de bandido está de 
volta. 

Depois de uma 
temporada em Açailándia. 
Orlando Menezes, assume 
o programa Cidade Agora 
e promete jogar duro 
contra os bandidos 

0 departamento comercial 
do Sistema TucamFs de 
Comunicação será dirigido a 
partir desta segunda-feira pelo 
publicitário e radialista Roberto 
Martins. 

1 uiz I Xiarte volta ao comando 

do Cidade Alerta levado ao ar de 
()7:()()hs às ()8;00hs e promete 
inovar o programa que já é líder 
de audiência. 

O programa Cidade Agora 
exibido de 08:0()hs às ()9:()0hs 
será apresentado também a 

partir de segunda, por Orlando 
Menezes, um apresentador de 
estilo polêmico e que estava 
afastado do público de 
Imperatriz. 

A volta de Orlando Menezes, 
cria expectativas entre os 

telespectadores da TV Capital. 
Armado com o pedaço de pau, o 
apresentador desafia, os 
marginais e joga duro contra os 
que desrespeitam os direitos do 
povo. 

A presença dos três, reforça 

o quadro de grandes 
profissionais que o Sistema 
possui. 

A direção da TV Capital 
garante que até a virada do ano, 
muitas novidades ainda surgirão. 
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Roberto Martins vai dirigir 

o departamento comercial 

IPÜ* 

Roberto Martins assume o departamento comercial 

O radialista e publicitário 
Roberto Martins chega ao 
Sistema TucamCs nesta 
segunda-feira.Fie vai dirigir o 
depaiiamenlo comercial da 
einpresa.Marlins. ao lado de 
Luiz Duarte e Orlando 
Menezes, reforçam o quadro 
de profissionais da casa. 

Luiz Duarte 

está de volta 

< Luís Duarte 

Os telespectadores do 
Cidade Alerta terão de volta a 
partir de segunda-feira o 
carisma de Luiz Duarte. 

O apresentador promete 
inovar a programa policial de 
maior audiência em 
Imperatriz 
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Roberto Oijvi:ir\ 

Cantando e 

encantando 

Dona de uma previlegiada 
voz e um repertório invejável 
dentro daquilo que de melhor 
sabe fazer, a cantora Salete 
Bonato vem encantando o 
pulblico que freqüenta uma 
das mais bem conseituadas 
casas de shows da cidade, o 
caneleiro. Salete é uma das 
remanecentes da música 
castelhana, e do bolero, ritimo 
que embalóu os. sonhos nos 
tempos do romantismo, e que 
resistiu ao tempo e 
permanece ainda hoje 
encantando selectas platéias. 
Neste final de semana Salete 
subiu novamente ao palco da 
casa noturna e encantou, tanto 
que já existe pulblico 
exclusivo dela na cidade, 
sucesso igual só foi observado 
nos shows de Lena Garçia, 
dona também de um invejável 
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talento,às duas pérolas da 
música os nossos votos de 
muito sucesso por onde 
passarem e que não nos deixe 
sem os seus talentos e 
simpatia. 

Em 

campanha 

O nome de J ornar 
Fernandes vem sendo 
discutido dentro do PT, partido 
do qual é filiado como um 
forte candidato a uma cadeira 
no legislativo nacional, e 
deverá ser um dos nomes 
fortes do partido, contra 
candidatos também de peso na 
cidade. Jomar Fernandes que 
vem sendo um dos palestantes 
mais solicitados quando o 
assunto é política, vem 
fazendo sérias reflexões sobre 
a atual conjuntura do país e 
lambem da política local, o que 
se depende de prepáro e 

análises bem feitas, a sua 
campanha será um 
sucesso, principalmente 
porque o mesmo vem fazendo 
suas visitas as bases com 
freqüência. De uma coisa não 
Se pode duvidar, o PTé um dos 
únicos partidos em que seus 
filiados se empenham de corpo 
e alma em campanhas, e o mais 
próximo das classes menos 
favorecidas. 

responsável pelo grande 
número de turistas que 
invadem o estado todos os 
anos. E para 98, o orçamento 
do governo baiano para a 
cultura está estimado em 22 
milhões de dólares, 
distribuídos em músicas, 
teatro, dança, cinema e artes 
plásticas. Exemplo que deveria 
ser seguido pelos demais 
estados brasileiros. 

Cultura e Turismo 

governo. 

A Bahia é mesmo a boa 
terra, principalmente para 
seus artistas, O estado onde 
nascera Jorge Amado, Castro 
Alves e Bobó é um dos poucos 
estados do mundo onde os 
músicos populares recebem 
apoio do governo para shows 
e turnês. Foi o dinheiro do 
governo que garantiu o 
pontapé inicial do movimento 
axé music. Lm alguma fase da 
carreira artistas como Daniela 
Mercury, Netinho e os Ara 
Kelu, receberam patrocínio 
equivalente ao que recebeu os 
Titãs do governo de São Paulo 
para divulgarem a música da 
cidade, e o do que foi pago a 
Ton Jobim para divulgar aos 
quatro cantos do mundo a 
beleza da mulher carioca. Na 
Bahia, a música popular é 

O nordeste entrou de vez 
para o calendário turístico dos 
brasileiros e estrangeiros, e 
Fortaleza se apresenta como 
um opçào inesquecivel, tanto 
que grandes nomes da TV ja 
divulgam suas praias e 
culinária para o mundo, alem 
do forró, marca registrada dos 
cearenses. Numa empleltada 
de levar o nome da cidade para 
o mundo, Xuxa gravou seu 
especial infantil na terra do sol 
nascente e consedeu 
intrevistas para o mundo 
afirmando ter passado suas 
férias na cidade. Com isso 
milionários de todo o mundo 
já estão se instalando na 
cidade, o que fez com que o 
mercado imobiliário obtivesse 
uma subida de 50%. Neste 
verão optar por água, sol e 
beleza, tem ai Fortaleza como 
opção. 

- 

Jomar Fernandes, discutindo campanha. 

/ 

SÃO LUÍS FORTALEZA 

AÇAILÂNDIA ^.BALSAS 

BELÉM DOM ELISEU 

PARAGOMINASt PALMAS 

TERESINA IMPERATRIZ 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESINA 

OBhOO 

20h30 _ 

08h20 / llh30 / 21hCb 

09h20 / 13h00 / 19h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

Oferecer sempre o melhor. Esta é a meta de 
trabalho que nós da dBIRECID/l seguimos 
diariamente, durante estes nossos 25 anos de 
estrada, c 

Á renovação constante de veículos e serviços, 
aliada a experiência de nossos profissionais 
adquirida a cada quilômetro percorrido fazem da 

dRIREQDd uma empresa sempre inovadora. 
Ônibus novos, ambiente agradável com ar 

condicionado, água mineral e atendimento perso- 
nalizado para pessoas especiais como você. 

Sempre com pioneirismo, lançamos a primeira 
SALA VIP do estado do Maranhão no terminal 
rodoviário de São Luis. 

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá dedBIREQDd . 

Temos certeza que você gostará tanto, 
que nem vai querer sair do nosso ônibus. 

/IP/IREQD/I 

Reservas de passagens 

721-5687 

SoiMIffc 1 
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Bic convida Funculti e Assart para organização do Faber 

A Comissão organizadora do Faber 97 se reúne ho je no restaurante Toppos,onde elaborará a ficha de inscrição e o 

regulamento para o maior festival da região. 

Côncovo St 

Convexo 

m 

Conor Farias 

Concurso Público 
com seriedade 

A prefeitura de João 
Lisboa anunciou esta 
semana a lista dos 
aprovados no concurso 
público destinado ao 
preenchimento de vagas no 
município. 

Naquele município, o 
concurso está gerando 
proli -.lo-.. 

Correligionários e 
funcionários da prefeitura 
que não conseguiram 
passar, reclamam de não 
serem favorecidos pelo 
chefe do executivo e nem 
pela primeira dama lolete 
Dino. 

Em resposta, Sálvio 
Dino, afirma queseu 
objetivo foi fazer uni 
concurso com seriedade, 

_onde só a capacidade 
■ ^individual de cada pessoa 

fosse a responsável por sua 
aprovação ou não. 

Do PT de aço 
ao PT do povo 

Esta deve ser a meta de 
transformação do Partido 
dos Trabalhadores de João 
Lisboa para os próximos 
meses. 

Na manhã de hoje, uma 
reunião no salão paroquial 
da igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Perpétuo 
Socorro vai eleger a 
Comissão Provisória do 
Partido no município. 

A partir da próxima 
semana, a direção já estará 

^colocando nas ruas uma 
campanha de filiação. 

Destaque Parlamentar 
em 

Senador La Rocque 

O presidente da câmara 
de Senador La Rocque 
Edimilson Rosa Bezerra, 
vem tendo grande destaque 
como vereador naquele 
município. 

O vereador é hoje o 
principal adversário político 
do prefeito Alfredo Nunes, 
a quem cobra 
constantemente ações que 
justifiquem está no 
exercício do mandato. 

O Faber97 
vem aí 

Na tarde de hoje o Faber 
97 já tomará definições 
importantes. 

No restaurante Toppos, a 
comissão organizadora vai 
elaborar a ficha de inscrição 
e o regulamento. 

O Faber97 
vem aí II 

Gilberto Freire e 
Adalberto Franklin vão 
compor a equipe de 
organização do faber deste 
ano. 

Presidentes da Fundação 
Cultural de Imperatriz e da 
Assart, os dois com certeza 
darão ao evento maior 
qualidade e respaldo 
profissional. 

TV Capital estréia 
nova programação 

A partir desta segunda- 
feira, a TV Capital vai receber 
dois grandes profissionais. 

Luiz Duarte, volta ao 
Cidade Alerta e Orlando 
Menzes, "O repórter que não 
tem medo de bandido", 
assume o comando do 
Cidade Agora. 

Quem também chega ao 
Sistema TucamTs, é o locutor 
Roberto Martins, ele 
assumirá a direção comercial 
da empresa. 

Francisco Brasil faz 
sucesso no domingo 

Parecia não ser a primeira 
vez. Francisco Almeida 
(Brasil), tirou de letra, 
durante sua primeira 
apresentação do programa 
Domingo Alegre. 

Descontraído, conduziu a 
programação com alegria e 
naturalidade. 

E isso aí deputado! 

Investimento na 
• Funculti 

A Fundação Cultural de 
Imperatriz (Funculti) já 
recebeu, de acordo com á 
Secretaria da Fazenda 
(Sefaz) do Município, 
recursos da ordem de R$ 
41.202,00. Até dezembro, o 
orçamento prevê o total de 
R$ 48.653,60 de 
investimentos na cultura. Os 
repasses são feitos 
mensalmente pela Prefeitura 
de Imperatriz, refletindo a 
preocupação e a atenção do 
prefeito Ildon Marques pára 
o setor. Ex-secretário da 
Comunicação e da Cultura, < 
atual representante do Poder 
Executivo no Conselho 
Deliberativo da Funculti, 
Edmilson Sanches, 
secretário do 
Desenvolvimento Integrado, 
lembra que outras dezenas 
de milhares de recursos 
foram aplicadas. Segundo a 
Sefaz, esses números 
chegam a R$ 27.462,62. 

A direção do Bic- Balneário 
late Clube remeteu esta 
semana convites ao 
presidentes da Fundação 
Cultural de Imperatriz, 
Adalberto Franklin e da Assart 
Gilberto Freire, uma carta 
convidando os mesmo para 
fazerem parte da Comissão 
Organizadora do Faber 97. 

Para o superintendente do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação, jornalista Conor 
Pires de Farias, a presença das 
duas entidades no 
planejamento do mais popular 
e importante festival de música 
da região, "se faz necessária", 
o apresentador de TV, 
esclarece que pelo empenho 
da Funculti e Assart, 
Imperatriz já tem lugar de 
destaque tanto a nível regional 
e de Estado "lemos hoje. 
grandes nomes na nossa 
música, isto é o resultado de 
um trabalho sério e 
compenlenle' diz Conor, 
responsabilizando as duas 
entidades pelo que considerou,. 
"sucesso". 

■ Os convites já foram 
entregue, e os organizadores 
já celebram umà i larceria entre 
pessoas que unem experiência 
literária e disponibilidade em 
promover um evento que 
proporce a abertura de um 
espaço onde a revelção de 
talentos seja o principal 
objetivo. 

() Faber 97, promete ser um 
dos mais badalados dé sua 
história, para isso, é que a 
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direção do Bic está buscando 
junto a nomes como Adalberto 
Franklin e Gilberto Freire, 
informação que venham a 
constrinuir com a qualidade do 
festival que pretende se tornar 
o mais importante do 
Maranhão. 

Na tarde de hoje a partir das 
14;()0hs, a direção do Balneário 
late Clube manterá encontro 
com a classe artística local, 
Assart e Fundaão Cultural. 

O encontro acontecerá no 
Restaurante Toppos, e o 

objetivo é elaborar a ficha de 
inscrição do Faber, assim 
como o seu regulamento. 

A Comissão organizadora, 
anunciou confirmou a 
realização do festival nos dias 
28, 29 e 30 e já acertou para o 
dia 29 um show com a banda 
Mel com Terra e para o dia 30 
a banda Magnus, faltando 
ainda definir o show para o 
primeiro dia do evento. 

. Questionado sobre a 
possível a presentaçào de 
artistas como Daniela 

Mercory, Conor Farias 
descartou a possibilidade 
justificando que uma 
apresentação de tal peso, 
tornaria o preço do ingresso 
muito caro, o que 
impossibilitaria a realização de 
um Faber com preço popular, 
"Queremos promover um 
evento popular, onde qualquer 
pessoa possa participar, a 
nossa pretensão é colocar osa 
ingressos a venda ao preço de 
R$ 3,00 a R$ 5,00", esclareceu 
ele. 

Impcraüiz (MA)., 30 dé outubro tlc 1997 

Carla dh Fabei;97 

Fundação Cultural 
Sr. presiik-nte Adalberlo l-iaukliu 

(í Projclo Festival Aberto do Balneário late Clube — FARF.R.'97 nasceu 
corri o propósil; de- f*iinèiil.ir a divulyac.ãn da mlMira «Ia Recjiã'i Toe aiilina 
sobretudo a música, alem de pi oiiiuvu uuiioi •intercâijibio entre nosso-, 
artistas c a comunidade cm geral. 

. Pm Isso, ê í|Ir- estamos convidado você para a formação de uma parceria 
em bendino do foiialei inienlo da nossa'mlluia. Adiantamos qiir sc|a 
nionl.ida Jtln , ale vpuliiia li,>pi iffbili/alíd. nna c. r\ :.i.- ( d ■ • 
maleii iis ileres.vatios. ali oi de uma pesada equipe di; ■ ilabuiaduies i 
palnxãii.idqrev 

Para fazermòs tudo isso. é fiiridarncntál eonticccrmos a sua opinião. 
Convidamos a vossa1 senhoria paia fazer parte da comissão oiganisadura-do 
FABER'97 

.A.Assart ê a entidade mais propicia junlo ao BIC para a realiza.an d.-siè 
grande eventii cultural <■ musical de. nossâ cidade. De anlcináo i onvidamos 
vossa senlroria para participar da pritneita grande reunião que. acontece 
sábado ás 14 horas no restaurante Copos para tratar da efetivação do evento 
sócio-nillural. que >eiá reáfizado de 28 a 30 de huventbro vindour o., ivg 
Ralnoáriò late Cjube BIC as margéns do rio Tocanlins. 

Para mollintes esi larecimentòs os conlatns podem ser jeitos através do 
telefone 721-1006. 

É importante a união de esforços para que o FABER/97 possa alcançar o 
sucesso esperado e ser urn elo de ligação entre os artistas regionais e os 
centros mais avançados do Brasil. 

Conlamos com a sua parlidpaÇãu! 
Muito brigado c- um forte abraço 

Conlatnos com você na preparação do FABF.R/O' 

"Eugênio olha a paisagem. Cones de palha ã beira da estrada, nrnnlaiilias 
azulai).to ão longe, urna lagoa..urna plantação de eucalifilos... Bangalô cor 
de-rosa. mulher á janela, homem no iaiflim, pijama listrado, chapéu de palha, 
regando as flores. Tudo rápido,.fugindo..." 

"Olhai os Lírins do Campo" — (Éricq Veríssimo) 

Atenclosf 
Corioi PireVdi B arras 

1 ^ Capital // Wcde Re cor d 

fe/JOK FJkíÃs 

Imperatriz (MA)., 30 de outubro de 1997. 

Carta do Faber/97 

Assart 
Sr. presidente Gilberto Freire 

O Pr ojeto Festival Aberto do Balneário late Clube — FABER/97 nascer 
com o ptoposilu de lomenlai a divulgação'da cultura da Região Tucanlnia 
subtelurio a música, além de promover maior intercâmbio entre nossoi 
"artistaS e a comunidade em geral. _ 

Por isso, é que estamos convidado você. paia a formação de uma parcerU 
em benefício do fortalecimento da nossa cultura. Adiantamos que seri 
montada uma forte estrutura, disponibilizandõ para o evento Iodos o- 
tnaleriais necessaiins, além de uma pesada equipe de colaboiadores e 
patrocinadores. - -j. r 

Para fazermos tudo issò, é fundamerilal conhecertríôs a sua ■opinião 
Convidamos a vossa senhoria para fazer parte da comissão organizadora d. 
FABEH/97. 

A AssárTeTi entidade mais profflcia )iinlcrao~BfC parada rpatizaçao desl. 
grande evento cultural e. musical de nossa cidade. De antemão convidarno' 
vossa senhoria para participai da primeira grande reunião que acontec* 
sábado ás l i horas no restaurante Topos para tratar da efetivação do evenh 
sócio-culloral, que será realizado de 28 a 31 de novembro vindouro, ik 
Balneário late Clube — BIC:, às margens do rio Tocantins. 

Para melhores esclarecimentos os contatos podem ser feitos através di 
telefone 721-4006. 

É importante a união de esforços para que o FABER/97 possa alcança» 
sucesso esperado e ser um elo de ligação entre os artistas regionais e 
centros mais avançados do Brasil. 

Contamos com a sua participação! 
Muito brigado e um forte abraço 

Contamos com você na preparação do FABER/9 

"Eugênio olha a paisagem. Cones de palha á beira da estrada, montanha' 
azulando ao longe, uma lagoa, urna plantação de eucaliptos... Bangalô cor 
de-rusa, mulher à janela, homem no jardim, pijama listrado, chapéu de palha 
regando as flores. Tudo rápido, fugindo..." 

"Olhai os Lírios do Campo" — (Érico Veríssimo) 

DIRPTO 

Atericiosqôi/ii|_ , 
TV CapitSÜ/-/Kco® Kccnra 

NOR FAHIAS 

TC 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que - 
desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Surdez 

Será realizada nos dias 06, 
07,08 de novembro deste ano,' 
uma campanha nacional de 
Prevenção da Surdez, inédita 
no Brasil, que visará a 
informação á população, dos 
problemas relativos a perda 
auditiva.O objetivo principal é 
a orientação quanto ao que 
fazer quando perceber queda 

auditiva, realização de 
levantamentos de dados para 
a avaliação da incidência sa 
perda auditiva, em seus 
diversos n;iveis de intensidade 
e faixa etária no Brasil. Aqui em 
Imperatriz será montado um 
posto de atendimento no 
Shopping Center Timbira onde 
será realizada triagem 
audiomêtrica e distribuição de 
farto material informativo. 
Estarão enganjados neste 
projeto os Médicos Áureo, 
Ubirajara e Thadeu , além das 
fonoauditilogas Dras. Simone e 
Sheila. 

Gastão 

O Deputado Federal Gastão 
Vieira , atual Secretário de 
Educação do Estado, esteve 
ontem em nossa cidade, 
visitando os veículos de 
comunicação no sentido de dar 
um toque com relação a sua 
campanha política visando a 
reeleição, doravante, teremos 
visitas de Deputados que nos 
visitam apenas em época de 

eleição, o povo de Imperatriz, 
quero crer, esteja mais 
politizado e vote em candidatos 
da tera para que tenhamos uma 
maior representatividade 
maior tanto no Congresso 
Nacional, quanto na 
Assembléia Legislativa, já 
temos alguns candidatos 
oficializados, para Deputado 
Federal Luis Carlos Noleto, 
Haroldo Chagas, Sebastião 
Madeira , Davi Alves Filho e 
Fernando Antunes. Deputado 
Estadual André Paulino, Joel 
Costa, Jomar Fernandes, Chico 
do Rádio , Lula Almeida, entre 
outros. Para o Senado está 
lançada a campanha do ex 
prefeito de Caxias Paulo 
Marinho, que inclusive 
desponta nas Pesquisas em 
primeiro lugar, isso afastando 
a possibilidade do Senador 
Epitacio Cafeteira concorrer 

a reeleição, para o Governo 
do Estado Roseana Sarney sai 
na frente na preferencia do 
eleitorado Maranhense. 
Muito cuidado com os 
candidatos a Federal e 

Estadual para-quedistas. 

Mercado Informal 

Continua aumentando em 
todo o Brasil os serviços 
através do mercado informal, 
milhares de camelôs estão 
invandindo as principais ruas 
do comercio em todo o País. 
As autoridades, 
principalmente os Prefeitos 
das grandes capitais estão 
com o pepino na mão, sem 
poder resolver. As Câmaras 
Municipais não conseguem 
colocar em prática o código 
de postura, em recente 
entrevista a nível nacional o 
Ministro Pedro Malan, da 
Fazenda disse que o País está 
crescendo sem recessão. Só 
não encherga quem não quer, 
o pior cego é aquele que não 
quer ver. a situação está 

difícil, se yocé tem um 
emprego, procure segurar, 
não chegue atrasado ao 
serviço, senão o seu patrão 
vai ficar sabendo que você 
não faz falta. 

Entre Linhas 

Localiza 

O empresário Gilberto Sousa está com sua 

frota de veículos renovada para melhor atender 

seus clientes, atualmente a Localiza continua 

sendo uma das melhores locadoras de veículos 

da America Latina, sempre contando com o 

atendimento nota dez, na Br 010 ou no Aeroporto. 

Aproveite as promoções de final de semana e 

curta os bons momentos da vida, num caro novo 

ao lado de sua família. 

Curti ção 

Hoje é sexta feira, as opções sao muitas em 

nossa cidade. Gelo Bom, People, Zero Grau, 

Churrasco do Rodrigão, tudo localizado na 

Manoel Bandeira. Além das boites Flay Beck e 

Broadway. Casa de espetáculos temos o 

Caneleiros que hoje apresenta Wilson Zara e Flori 
de Cactus e amanhã a grande cantora da noite 

Salete Bonato, para. quem curte musicas 

românticas a base de muito bolero. 

CIDADE AGORA 

De segunda a sexta-feira de 

08h00 às 09h00 da manhã 

No comando do 

■ 
M 

IHIMIIII tlliE 

ODIANDO MCNCZCS 

0 repórter que não tem medo de bandido 

O Jornal Capital é uma publ 1 cação do 

Sistema Tutanu's de Produtões 

Narciso Pires 
Diretor Presidente 

Reny Brito 
Diretora Financeira 

França Coelho 
Diretor Comercial 

Super Quadra 602. Rua 4. Casa 3 - CEP 65900-000 - Telefax ,098} 723-3022- Imperatriz-MA 
Distribuidor exclusivo para todo Brasil: José Aílton dos Santos Cardoso 

Rua Bom Futuro, 583- Fone (098) 722-1338^23-3022 - lmperatriz-MA 
Representante Nacional 

Formato - Fone. (011)214-1634 - Sào Paulo- SP 
Josafa Raraalho Eliene França Cláudia Pinheiro 

|«beaitoreS:: Franeisco (lu Valle Rainiimdo Primeiro 
Golaboradores; Machado Nelo, Lincía Veloso, Soraya Luiza, Reniison Sousa 
Quadros Thompson Mota. Josélia Melo e Messias Júnior 
Montagem e encadernação: Pedro Neiva e Paulo José 
Impressão: Gilmar Ferreira (Magão) 

DõroaJ Capital m cbr noticiários da Agnu ia listado c Voz da Amerka 
assn,adas tias Colunas, bem como os ensaios mjblicados nâõ 

saanamente a opinião do Jornal ^ 
enviadas nao st rao di volvidas, mésiito que não publicadas 

MMM 

m 

Utilidade Pública 01/11/97 

Polícia Militar 
Delegacia de Plantão_ 
Corpo de Bombeiros _ 
Hospital de Plantão (Geral)__ 
Hospital de Plantão:fPe;fliatriaLi|i 
Aeroporto __ 
Estação de Trem 
Hemomar __ 
||rbD»àás:H 

i iv.i!i•'i!l11a1 •||S B 
Alcóolicos Anônimos _ 'jlii 
Prefeitura Municipal _ 
Câmara Municipai  
Fórum Henrique de La Rocque _ 
Disque Boi na Moita klliSlIiíl' 
Defesa do Consumidor__ 
Cemar — 
Caema _ 
Correios 
Receita Federal _ 
Secretaria Estadual da Fazenda _ 
Polícia Federal  
Policia Rodoviária Federal 

190 
722-1287 i 
193 
721-1065 Í 
721-8174 
721-0662 | 
723-2260 |: 
722-2737 j 
721-4528 
721-1795 | 
721-7711 
722-1748 1 
723-1652 l 
721-0404 
722-1956 
198 
196 
722-2505 
721-0136 
721-2486 
721-0944 
722-1071 
722-3048 f 



JORNAL CAPITAL Editor responsável: Josafá Ramalho Sábado, 01 de novembro de 1997 □ política □ 1-5 

Damista imperalrizense sai invicto de competição internacional 

Sérgio Cav Jicante, que teve sua viagem custeada pela prefeitura empatou uma partida com o 

Campeão Mundial, o russo Alexander Chuvsk 

Mais uma vez, o damisf 
.ia 

Sérgio Cavalcanti - "SoI^ado 
Cavalcanti", corr^ é 
popularmente co'-ilhecido , 
retorna a Impera^riz depois de 

uma brilhante '"participação em 
jogos no est'ddo de São Paulo. 
Desta ve7vi eie participou dos 
61" J0SrJs Abertos do Interior, 
que Aconteceram no período 
de 1x0 a 18 do mês passado, em 
Bragança Paulista, interior do 
estado. A viagem dó damista 
foi custeada pela Prefeitura 
Municipal de Imperatriz. 

Cavalcante saiu invicto da 
competição, defendendo a 
cidade de São José do Rio 
Preto (SP). Ele participou de 
sete partidas, das quais 
ganhou duas e empatou cinco. 

L 'm ^os empaÇes foi com o 
caJHpeão murldjaj de dama, o 
rusV0 Aleyiander Chuvsk. O 
desportista recebeu elogios do 
secretàr j0 de Esportes de Rio 
PretoCelso Melo e do técnico 
da eciu;ipe de damas, Said 
Ismael' . Ambos destacaram a 
brilhpfnte participação do 
dãmi?sta, que conseguiu nove 
pontos no placar geral dos 
Jog os para a sua equipe. 
Ca.valcanti ficou em 2- lugar 
n'js Jogos Regionais, realizado 
f£nflv*io Preto no período de 17 
a 2^-Íe julho deste ano. 

A equipe de Calvacante era 
formada, por mais três 
damistas: Conrrado (campeão 

de Riberào Preto), Marcos 
Dantas (campeão de Minas 
Gerais) e Adão Carneiro ( 
campeão de Rio Preto). Na 
colocação geral, a equipe ficou 
em 9a lugar nos Jogos. O 
Soldado Cavalcanti participou 
pela primeira vez desta 
competição e foi o único 
representante de Imperatriz. 

Devido a sua "brilhante" 
participação, Cavalcante 
recebeu novas propostas para 
continuar representando a 
equipe de Rio Preto nos dois 
eventos mais importantes da 
categoria, duas vezes por ano: 
cs Jogos Regionais, que 
acontecem em julho e os Jogos 
Abertos (Internacional), no 
mês de outubro. Para isso, o 
secretário Celso Melo 
ofereceu ajuda de custo ao 
imperatrizense, no valor de R$ 
370, 00 por mês. 

A participação de 
Cavalcante foi também 
elogiada pelo vice-presidente 
da Confederação de Damas, 
Hélio Lacerda, que o convidou 
para participar do Open Brasil 
(Campeonato Brasileiro), que 
se realizará em São Paulo, no 
próximo mês de dezembro. O 
damista espera contar com 
patrocínio, mas dessa vez quer 
ir representando a cidade de 
Imperatriz. 

Antes de viajar para 
Bragança Paulista, o Soldado 

Cavalcanti teve uma audiência 
com o prefeito Ildon Marques, 
onde pôde expor suas 
dificuldades em participar de 
competições fora do Estado, 
devido à falta de patrocínio. 
Então, o chefe do Executivo 
Municipal ofereceu o 
necessário para a viagem do 
imperatrizense. 

Além deste patrocínio, <> 
prefeito colocou à disposição 
do damista os computadores 
da Prefeitura para o seu 
treinamento, já que ele estava 
necessitando de um micro 
para preparar-se melhor. "Eu 
estou muito feliz e agradecido 
ao prefeito por tudo o que ele 
fez por mim e pelo esporte da 
cidade", disse o damista. 

Sérgio Cavalcanti contou , 
que o município pretende, 
futuramente, organizar uma 
espécie de campeonato de 
jogos de tabuleiros (damas, 
xadrez, gamão) e dominó em 
Imperatriz, onde o damisla 
será o coordenador das 
atividades. 

"Eu queria agradecer, 
ainda, ao comando do 3" BPM, 
à Schincariol, ao Dr. Rogério 
Almeida do Hospital Santa 
Maria e, também, ao 
secretário Edmilson Sanch< 
pela disposição e interesse que' 
ele sempre mostrou me 
momentos em que fui prqciira- 
lo". agradeceu. 

u ; w» 1 

%qum^ EXPRESSO AÇAilandia LTDA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 I mperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x F ortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz x Goianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x VitóriaViâ Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz xViração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x F ortaleza 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 
Diário 
Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta e sexta 

Terça 

Cavalcante trouxe em sua 
bagagem, uma carta do técnico, 
Said Ismael, endereçada ao 
prefeito Ildon Marques, na qual 
Said parabeniza o atleta. Na 
carta, Said também menciona o 
desejo de realizar um 
intercâmbio entre atletas de seu 
estado com os de Imperatriz. 
Ele sugere um simultâneo entre 
Antonio Corrado Rufing (vice- 
campeão mundial e bicapeão 
brasileiro) com atletas da 
cidade. 

O atleta 
Sérgio Germano Cavalcanti 

é pernambucano de 

nascimento, "mas 
imperatrizense de coração", 
como costuma dizer. Nasceu na 
cidade de Angelim, no dia 15 de 
agosto de 1966 e há vinte anos 
mora em Imperatriz. 

Tem três filhos e integra o 
3° Batalhão da Polícia Militar (3Q 

BPM) há 11 anos e há quinze 
anos joga damas. Treinando 
uma média de oito horas 
diárias, o damista adquiriu tal 
agilidade que é capaz de prevê, 
com uma antecedência de dez 
lances, um movimento de 
tabuleiro do adversário. 

No curriculum de Sérgio 

Cavalcanti consta o tri- 
campeonato do Dia do 
Trabalhador, realizado todo ano 
pelo Serviço Social da Indústria 
(Sesi). Este ano, ele foi o 
coordenador do torneio para 
que os outros damistas 
tivessem uma chance de 
disputa. 

Num campeonato 
organizado em Belém, neste 
ano, o damista imperatrizense 
levou o troféu de campeão. Seu 
último título, foi o vice- 
campeonato nos Jogos 
Regionais, em São José do Rio 
Preto. 

Secretária entrega Kombi 

ao Conselho Tutelar 

O veículo foi uma doação do prefeito Ildon Marques à 

Sedesct na última Quarta-feira 

O Conselho Tutelar de 
Imperatriz terá agora seu 
trabalho dinamizado Agora, a 
Entidade terá veículo 
próprio, uma das Kombi 
doadas no último dia 29 pelo 
prefeito Ildon Marques à 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho 
(Sedesct). O repasse das 

chaves aconteceu no final da 
tarde desta quinta-feira (30), 
quando a secretária municipal 
do Desenvolvimento 
Comunitário e do trabalho 
(Sedesct), Sofia Oliveira 
entregou, oficialmente, o 
veículo ao órgão. 

Os automóveis serão 
utilizados pelos vários 
departamentos daquela 
Secretaria em seus trabalhos" 
de assistência à população. 

No momento do repasse das 
chaves ao Conselho Tutelar, 
estavam presentes as 
conselheiras Heleija 
Assunção, Ana Mélia de Castro 
e Renildes Sousa, além de 
assessores da Sedesct. 

Sofia Oliveria falou da 
importância do veículo para 
agilizar o transporte dos 

menores que são atendidos 
pelo Conselho, porque muitas 
vezes, há uma denúncia num 
bairro distante e as 
conselheiras agora têm como 
locomover-se rapidamente até 
os locais necessários. "Nós 
queremos agradecer ao nosso 
prefeito por ter atendido ao 
nosso pedido, porque o 
Conselho Tutelar tem uma 
necessidade muito grande 
deste carro e acreditamos que 
ele será de grande ajuda neste 
trabalho,", disse. 

Quanto à outra Kombi, 
Sofia Oliveira disse que ela 
ficará servindo aos outros 
programas da Sedesct, como 
Guarda-mirim, Casa do 
Aprendiz Mirim, Centro 
Educativo Resgate, Casa de 
Passagem e outros. 
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O rio Tocantins tem 

potencial econômico 

Carlos Brito 

O grande potencial do rio 
Tocantins pode exercer um 
importante papel na 
transformação da região num 
rico pólo econômico. As suas 
diversas espécies de peixes, 
tais como jaraqui, piranha, piau, 
pirarucu, curimatá e outros, e 
a sua água em abundância já 
sustentam diversas cidades, 
desde a Lagoa Formosa, no 
Goiás, onde ele nasce, até o 
Atlântico, nas proximidades de 
Belém (PA), onde ele 
desemboca. 

Porém, está faltando uma 
obra das mais importantes para 
a viabilização da exploração de 
suas riqueza, que é a 
construção de uma ponte, entre 

Imperatriz e o povoado de Bela 
Vista, para dar acesso às cidades 
do Estado do Tocantins, pois a 
travessia feita em balsa é muito 
lenta. Com a construção dessa 
ponte, haverá intensa circulação 
de veículos e a produção de 
grãos chegará mais rápida ao seu 
destino. 

O rio Tocantins é viável, só 
basta força de vontade dos 
governos do Tocantins e do 
Maranhão. Para que isso 
aconteça é preciso que haja uma 
parceria entre esses dois 
Estados. 

Há anos a população de 
Imperatriz vem reivindicando a 
construção de uma ponte sobre 
o rio Tocantins. Diversas 
promessas já foram feitas e 
nada de concreto foi realizado. 

Para tanto, é necessário que o 
povo se una em torno dessa 
idéia e não fuja da luta antes do 
tempo. O governo federal 
pode concretizar o sonho de 
muitos moradores da região 
tocantina, construindo essa 
obra tão esperada que sem 
sombra de dúvida trará 
benefícios a todas as regiões 
banhadas pelo rio. Resta 
esperar e aguardar as 
providências que irão na 
verdade atender aos apelos do 
povo do Tocantins, do 
Maranhão e Pará. A 
reivindicação deve ser 
analisada com carinho e acima 
de tudo com boa vontade. 

Carlos Brito é professor, 
escritor e poeta. 

axtx-: 

O pioneiro da saúde imperatrizense 
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Por Dentro 

da imprensa 

Josélia Melo 

Começando agora 

A nova Recepcionista da 
Rádio Capital, a Maria Eli já 
está se entrosando com o 
pessoal. Apesar de ser 
bastante calada e tímida, a 
moça mostra que o trabalho 
é seu forte. Sempre que 
passamos ela está lá sentada 
no seu birô atrás do balcão 
bastante concentrada no 
serviço. Nãoé daquelas que 
ficam sempre passando uma 
lixa nas unhas enquanto não 
tem muito o que fazer, ou 

então olhando para o vazio do 
teto, o que é característico em 
algumas recepcionistas. Desejo 
a Maria Eli boa sorte nessa nova 
fase da sua vida. 

Andando na frente 

O apresentador Serginho 
Groissman (foto), c um dos ||| 
campeões de audiência da TV || 
Brasileira. Seu Programa livre, || 
tem espaço garantido nas tardes 
de segunda a sexta e com as 
atrações que apresenta e os 
assuntos que discute, tende a 

ir 

■li 

* 

ser ainda mais o preferido de 
jovens e adultos. Serginho 
Groissman já está trabalhando 
para mostrar novidades em 
breve no horário que comanda, 
e preparando um programa de 
final de ano. Na certa, tudo será 
feito com cuidado para que a 
qualidade seja, como tem sido 
até agora, das melhores 
possíveis. 

Sem qualidade 

O Imperatriz em Manchete, 
daTV Nativa, é o pior telejornal 
que existe em nossa cidade. 
Nem tanto pela qualidade das 
notícias ix)r ele mostrado, que na 
sua maioria até são interessantes, 
mas e sobretudo pelo produto 
em sí. Para início eu diria que as 
apresentadoras deveriam, antes 
de tudo, descobrirem o que é 

apresentar lelejornalismo, 
aprendendo ler, interpretar 
um texto, dá sentido à notícia 
que estão passando, enfim, 
aprenderem a sí i wrtar diante 
das câmeras, que como 
sabemos, não perdoam 
imperfeições. Outro ponto 
negativo deste noticioso fica 
por conta dos reixirteres que 
sinceramente, têm muito o 
que aprender em matéria de 
buscar e passar a informação. 
Porém, sobre estes, vemos 
que ao menos sabem um 
pouquinho mais que as 
primeiras citadas, ou pelo 
menos se esforçam. Mesmo 
assim prefiro acreditar que 
com o tempo a qualidade 

• melhore, já que é importante 
para Imperatriz os 
investimentos na área do 
jornalismo. 

TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROF0 1EN 
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Gêmeos 

*1 

Leão 

Aproveite este período 
para se dedicar a tudo o que 
exija senso prático, atenção e 
capacidade de concentração. 

Os astros estão reforçando as 
características mais fortes que 
existem em em você. modificando 
o seu modo de se relacionar. 

Touro Do 

O paralelo de Vênus com 
Plutào dinamiza seu potencial 
regenerativo e assinala dias em 
que sua capacidade de se 
renovar estará incrível. 

Libra 

Os cuidados com a saúde 
serão particularmente bem 
sucedidos, e você poderá adotar 
novos hábitos alimentares. 

Sagitário Aquário 

Câncer 
TC) 

Virgem 
ííI 

Plutão dá um tempero a mais 
à sua vida afetiva, pois estimula 
seu lado mais quente e torna 
estes dias muito favoráveis aos 
romances e encontros. 

Sua necessidade de 
contato está em alta, e você 
tende a se relacionar de 
modo mais profundo e 
verdadeiro. 

Escorpião Capricórnio 
s Peixes 

Sua capacidade de trabalho 
está sendo reforçada ix)r Phitão, 
que ajuda você a ixTseverar 
em seus projxVsitos e até a 
entendê-los melhor. 

O poder regenerativo do 
seu organismo está em alta, 
e os momentos dedicados 
ao repouso serão muito 
frutíferos. 

Plutào e Vênus anunciam 
uma semana propícia aos 
assuntos do coração, e você 
poderá passar momentos 
agradáveis a dois. 

As atividades recreativas 
estão beneficiadas. Sua 
capacidade de liderança 
promete sucesso no 
trabalho. 

Seu regente Mercúrio e o Sol 
estão paralelos em seu signo, 
anunciando um período em que 
você poderá agir de modo mais 
firme e determinado. 

Hora de se dedicar 
melhor aos seus interesses. 
Cuidar da imagem e 
renovar o visual serão boas 
pedidas. 

Canal 
4 

TV 

CRC 

PROGRAMAÇÃO DE TV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
5 

TV 

Capital Canal 
7 

TV 

Difusora 

TV 

Mirante 

05:00 Igreja da Graça 
06:00 Boas Novas 
07:00 Estação Criança 
07:30 Seven Day Diet 
08:00 Dia-a-Dia 
10:10 Marta Ballyna 
10:15 Coz. Maravilhosa da 
Ofélia 
10:45 Amaury Júnior 
11:55 Vamos Falar c/ 

Deus 
12: Jornal Acontece 
12:30Esporte Total 
14:00 Esporte Total Local 
14:30 Grafit Vídeo Music 
15:00 Programa H 
16:00 Supcrmarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
19:00 Rede Cidade 
19:10 Perdidos de Amor 
20:00 Jornal da Band 
20:30Eaixa Nobre do 
Esporte 
22 :m Gim* ^«ar 
00:30 lornal da Noite 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de Beakman 
10:00 Mundo Maravilha 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 
12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta -13 Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2a Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30Jesus Verdade 

Rádio Capital. 

A sua onda no ar.. 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico Mundo de 
Boby 
11:00 Família Adams 
11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra Especial 
12:30 Aqui Agora Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 
17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:5üTJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22:45 Curvas Perigosas (Série) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jô Soares Onze e Meia 
01:15 Jornal do SBT 
01:50 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. Na 

TV Capital de 

secunda a 

sábado a 

partir das 

07h00. 

06:00 Telemanhã 
06:30 Igreja da Graça no Lar 
07:30 Escola Bíblica na TV 
08:00 Home Shopping 
08:15 Sailor Moon 
08:45 Samurai Warriors 
09:30 Grupo Imagem 
10:30 Shurato 
10:55 Feras do Carnaval 
11:00 Manchete Esportiva 
11:30 Edição da Tarde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Eutsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 EIsquentando os 

Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 

05:00 Padrão Técnico 
05:30 Alfa e Ômega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Swat Cats 
10:30 As Novas Aventuras do 
Agente 86 
11:00 Anjos da Lei -Escola de 
Modelos 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 
18:00 190 Urgente (com 

Carlos "Ratinho" Massa 
19:30 CNTJornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Série Hardball, Força 
Bruta 
21:10 Jucá Kforuri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 
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Sociedade 

em Expressão 

Da redação 
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1m momento de descontração: a coíunista sociaí 

Soraya Luiz, a e Ta ufa Quimarães 
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O destaque da coluna de hoje: 

Jane Vasconcelos 

« 

O industriai José Carlos Qaíttetti 
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Ten. Ciro imunes e o presidente da Câmara, Sidney Jigueredo 

% 

m 

m 

'Ten. 'Edgar da 5a CIA, acompanhado por Carlos 

'Dias, Elaine, Tauta, 'Dernivaíe Jota Sida 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 
Programa: Brasil Sertanejo 

Chico 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

AJo ultimo -[mol de semana aconteceu no 

"Pa^cjue de (Sxposições Lou^enço Vieira 

da Silva a grande jesta de rodeio íSspo^a 

de Ou^o. 

y\conteceu também a escolha da garota 

"Rodeioy a qual foi escolhida pelos jurados 

a bonita X^aniellay representante do L-ojão 

das Pabricas. 

(D segundo lugar ficou com a 

representante da (Sbel e o terceiro lugar 

com a representante da (Comercial A)orte^ 

Roberta (Ciodinho. (Confira os flahs da 

grande noite. 

t 

m 

á 
m 

m 

A m 

m 

"hlelio c\ e Oliveira com a seguputa colocada / a 

rcpreseL\+al\te da Cbel 

* ¥ 

V 

Excelência em educação infantil em 98. 

Laboratório de informática para crianças 

Avenida Bernardo Sayão, 1180 (Três 

podercsi ^ 723-3394 

ÍÍS 

1? 

A:, 

A primeim colocada Panlclla com seu pa+rociuador 

Ouojpe (Sorrea e o agropecuaris+a (matou 

■ '■Mí 

1 
liill'! 

.. 

* 
m 

M. 

y\ terce i Pa colocada Roberta com o patrocluadôr 

C Kipulu!\o e sua esposa represeutaudo a Comercial yNlorte 

k m 

Ouojre Corrêa ua euforia da vitória |e^ pose com os 

amigos Cuis Brasília e "Humberto Castro 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

é barato 



2-4 a coluna □ sábado, 01 de novembro de 1997 Editor responsável: Francisco do Vale JORNAL CAPITAL 

W:-.. 

X-ÍC! 

ji.% 
Sr-A. 

Novo 
Tempo 

As eleições do próximo 
ano tem tudo para ser uma 
das mais disputadas no 
Maranhão, exceto, o cargo ao 
governo do estado, esta 
posição deverá ser 
sustentada pela governadora 
Roseana Sarney. O governo 
de um "Novo Tempo" tem 
mostrado ao longo da 
administração uma 
preocupação com a saúde e 
a educação. A governadora 
Roseana Sarney 
recentemente conseguiu o 
apoio do deputado federal 
Sebastião Madeira que até 
poucos dias era oposição 
ferrenha ao governo do 
estado 

Ferrenha 
Nos demais cargos; 

Deputado Estadual, Federal 
e Senado serão bastantes 
disputados. Para o senado 
dois grandes nomes da 
política maranhense; Paulo 
Marinho e Chico Coelho irão 
disputar lado a lado uma 
vaga. Sem contar com o 
deputado estadual Manoel 
Ribeiro (presidente da 
Assembléia Legislativa do 
Estado) também corre atrás 
de uma vaga. 

Apa 
O vereador André Paulino 

D' Albuquerque também esta 
sendo cogitado pára brigar 
por uma das vagas a 
Assembléia Legislativa do 
estado. APA, como é 
conhecido carinhosamente 
pela população 
imperatrizense acredita que 
se houver possibilidade ele 
irá lutar para fortalecer a 

Francisco do Valle 

região tocantina junto ao 
governo estadual. Vereador do 
PMDB, André Paulino (médico 
conceituado) em Imperatriz 
recentemente foi indicado a 
líder do partido na Câmara. 

Apa II 
Além do vereador André 

Paulino, vários políticos de 
Imperatriz estão se 
mobilizando para disputar uma 
cadeira na Assembléia. De 
acordo com informações 
chegadas a redação do JC, 
somente o partido do vice- 
prefeito Luis Carlos Noleto terá 
cinco candidatos a deputados 
estadual. Luis Carlos Noleto já 
anunciou sua candidatura. 

Oposição 
O líder do PT, Jomar 

Fernandes também já 
confirmou sua candidatura a 
deputado estadual. Jomar 
Fernandes, já recebeu 
propostas de lideres da 
esquerda para lutar pelo 
governo do estado. Segundo, 
Jomar Fernandes a proposta 
não foi aceita pelo fato do 
mesmo já ter decidido com a 
liderança petista em nível 
nacional e local. 

Brasil 
Sertanejo 

F por falar no programa 
Brasil Sertanejo, a Rádio 
Capital cont inua fora do ar. Os 
motivos de acordo com o 
departamento técnico da 
emissora esta relacionado as 
fortes chuvas que caíram sobre 
a região tocantina nos últimos 
dias danificando o sistema de 
Pára-raios. 

Os técnicos estão 
trabalhando no sentido de 
colocar a emissora da super 

quadra no ar. 

Francismar 
Bahia 

O ex-candidato a vereador 
Francimar Bahia, é a nova força 
do IT do B. De acordo com 
Bahia, o novo partido esta lhe 
dando condições de lutar por 
um cadeira na Assembléia 
Legislativa do Estado. Nas 
últimas eleições Bahia teve 912 
votos. A votação expressiva, 
segundo Bahia foi conseguida 
no corpo a corpo. 

Decisão 
A Seleção de João Lisboa 

decide seu destino na tarde de 
hoje diante do Tocantinópolis 
no Estádio Cafeteirão. A 
principio a partida estava 
marcada para o domingo. O 
idealizador do Copão, prefeito 
Sálvio Dino, acredita que seu 
selecionado possa garantir uma 
boa vitória e 
conseqüentemente a 
classificação para a próxima 
fase. 

Isnad 
Antonio 

0 ex-léçnico do Cavalo de 
Aço e Tecão Maravilha, Isnad 
Antonio comanda a equipe de 
João Lisboa na tarde de hoje. 
Conforme o treinador as 
mudanças só serão anunciadas 
minutos antes da partida. Para 
Isnad, a seleção da gameleira 
esta numa situação difícil e os 
jogadores estão conscientes 
que terão que fazer uma boa 
apresentação. 

Além de teu- que vencer os 
dois compromissos a Seleção 
de João Lisboa terá que torcer 
por uma combinação de 
resultados entre Porto Franco 
e Tocantinópolis. 

Deu na Imprensa 

A Sociedade Atlética Imperatriz vai mesmo 

disputar as semifinais do Campeonato 

Maranhense de Futebol. De acordo com 

William Marinho alguns contatos ainda estão 

íte: sendo mantidos no sentido de definir o nome 
•   do treinador. Outro problema que está 

surgindo, é em torno do patrocinador oficial do "Mais querido" Dr. 

Sebastião Regis que já não esta falando a mesma língua. 
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A vereadora Mary de Pinho é leitora assídua do Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Virgem que riqueza 11 

Badan Iogurte Ltda 

Gerando Emprego. 

Deus tem sido tão generoso comigo que eu não posso... 

Reclamar de mais nada. 

Tem que ser "Profissional" 

lolete Dino... 

Primeira da Dama da Gameleira 

Um abraço ao companheiro Carloto Jr. 

Imperatriz x Moto Clube 

O Cavalo de Aço em busca do título 97 

Será que vai acontecer? 

Dr. Viegas...A liderança no amanhecer! 

Dr. Ismael Morais trabalhando para o desenvolvimento de... 

Senador La Rocque. 

A Seleção da Gameleira terá mais uma prova de fogo! 
/ 
E hoje galera...Tudo ou nada. 

Mara-Maravilha foi o jogão de ontem. 

Um abraço ao companheiro Jaldene Nunes. 

A Karlinha continua demais...! 

Tudo deu em nada... 

A esperança é a última que morre. 

Madeirite! 

m 
V:Í.. >' - ' "A 

-IP 

Os Fanfcrsx::^ minhas 
Cosfo - O Pensador 

m 

Fone: 72% 3317 

Òpemdor de tnofco- 

ili 
Manicura 

ral 
de paute 

Ene ar: de 
tubulação 

Patrolheiro 

Cozinheira 
s Caziohoira 

I 11 - 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

24h: 977-4426 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésio Fonseca 

Exames especializados em: 
Análises Clinicas, Micro biologia. Rotina Completa, Citopatologia, Dosagens Hormonais, Teste de 

Paternidade -DNS, Análise de Agua, Análise de Alimentos, Análises Toxicológicas 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

InFrAERO dEVE libERAR 

PÍSTA do AEROpORTO 

SÓ NA pRÓXÍMA SEMANA 

Em conversa via telefone (ontem) xcom o gerente regional 
daTAM, Zenival Conceição Coelho (que está aniversariando), 
fiquei sabendo que, o contrato de execução das obras de 
recuperação da pista do aeroporto de Imperatriz tem prazo de 
conclusão para a próxima quarta-feira, 5. Ele acrescentou que, 
assim que as máquinas deixarem o local todas as aeronaves 
voltarão a pousar normalmente na pista recuperada. 

A Infraero, segundo consta, deve marcar uma solenidade para 
oficializar a recuperação da pista, de 1.800 metros, orçada em 
R$ 1,13 milhões e prazo de 120 dias para conclusão das obras. 

VÁLdÍNAR Barros 

O vereador Valdinar Barros recebe cumprimentos do Marwel 
Esporte Clube pela passagem do seu aniversário hoje. 

No dia de todos os santos, mais um ilustre aniversariante 
que recebe o nosso registro especial. 

KATTyE STAMpA 

A senhora Kattye Maria Vasconcelos Stampa, também 
| liversaria hoje e recebe os parabéns do Marwel, do qual seu 
marido, Dr. Asclar Stampa Sênior (Celmar) é também um dos 
sócios especiais. 

Tim-tim. 

PUyboy óe NovEMbno 

Já deverá estar em todas as bancas a partir da próxima sexta- 
feira, 7, a edição de novembro da revista Playboy, distribuída na 
região pela Dimapi. 

Na capa e páginas internas, a nudez majestosa da atriz Mylla 
Christie, em fotos tiradas na Inglaterra. 

MAÍA NA cídAdE 

O presidente da ACII, Vilson Estácio Maia, já se encontra na 
cidade. 

Foi a São Paulo para contatos com fornecedores e participar 
de eventos ligados à sua área (ótica). 

ANIVERSÁRIO - O boa praça Zenival Conceição Coelho 
aniversaria hoje e recebe esta significativa homenagem 
de seus familiares e colegas de trabalho da TAM, onde 
ele é reprentamte regional: " Sua família e colegas de 
trabalho da TAM , esperam que tenhas um grande 
aniversário. Todos te desejam muita sorte e saúde para 
que possas executar todos os antigos e novos projetos de 
vida." Vale o registro com os nossos parabéns, fim - tim. 

Mercado- 

fCnanceíro- 

PoUpANÇA 

Hoje .1,15% 

Amanhã ] ,07% 

Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1759). 

UfÍR (FedERAl) 

Novembro/97 R$ 0,9108. 

UrFí (MunícípaL) 

Novembro/97 R$ 09,11 

UFr (EsiAduAl) 

Novembro/97 R$ 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Novembro/97   R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo   R$ 1,16 

* Turismo R$ 1,10 
* Comercial RS 1.10 

Cotações de 31.10.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 31.10.97 

RS  11,40 
SaUrio Mínímo 

Novembro/97   R$.120,00 

SaUrío Famíüa 

Setembro/97    R$ 8,25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. 

Tudo em materiais para escritório, escolar e 

suprimentos para informática. PROMOÇÃO: 

bobinas para FAX: r$ 2,12; bobinas para calculadora 

(57x60); RS 0,29. Rua Simplício Moreira, 1478, 

Centro, com o fone 722-1478 e o fax 722-1400. 

Humor 

Juquinha, de 10 anos, pergunta à prima, 

que já tem 18, se ela não quer transar com 

ele. 

De jeito nenhum - responde a garota- Eu 

detesto criança! 

- Não tem problema- insiste ele - A gente 

evita! 

(Playboy/set/97) 

AN ÍVERSARÍ ANTES 

ACII 

* Rita Alves da Costa (Fortil); 
* Dimas Luis da Silva (Auto Center 

Bandeirantes); 
* Jorge Batista da Silva (Auto 

Miudezas); 
* Bazolão Móveis Ltda. 

Aniversaria hoje e recçbe os 
parabéns da ACII e do FEITO A MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no 
quilo, marmitex e aquela saborosa 

feijoada aos sábados). Na Av. Getálio 
Vargas, esquina com a rua Alagoas- 

Centro. Fone: 721-3565. 

BaIiÍA É CANdidATO 

O boa praça Francismar Bahia acaba de confirmar sua 
candidatura a deputado estadual pelo PC do B. 

Impossibilitado de concorrer pelo PRN, cuja Executiva 
Nacional se encontra irregular perante a Justiça Eleitoral, 
Francismar Bahia decidiu filiar-se ao PC do B, tendo assinado 
ficha no último dia do prazo (3/10), estabelecido pela lei eleitoral 
em vigor. 

Contando com o apoio do ex-correligionários, dos velhos 
amigos e sobretudo do seu novo partido, nosso amigo Bahia se 
prepara para enfrentar o novo desafio com muitas esperanças 
de sair vitorioso nas urnas. 

Vá firme que dá certo. 

MuÍTOS viAJANdo 

Por conta do dia de finados amanhã, 2/11, muita gente já 
viajou enquanto outros estão de malas prontas para reverenciar 
seus entequeridos em outras localidades. 

O movimento na rodoviária e outros pontos de embarque de 
passageiros deve aumentar de hoje para amanhã. 

Todos os Santos 

Comemora-se hoje, 1V11, o Dia de Todos os Santos. Uma 
data para se reverenciar os santos protetores de cada um de 
nós. 

TROFÉU PACÚ DE OURO - A promoção "Troféu Pacú 
de Ouro", que está sendo organizada pela colunista Maria 
Leônia, de O Estado do Maranhão, é a grande pedida 
marcada para o dia 28 deste mês no salão nobre do Juçara 
Clube. Os escolhidos para a festa de Maria Leônia estão 
sendo convidados a "tomar parte da inesqucível noite 
em que juntos prestaremos homenagens aos 
comendadores de 97, com o significativo 'Troféu Pacú 
de Ouro ". A festa será animada com um show do incrível 
Car Vinhos de Jesus, embaixador da Salsa no Brasil e seu 
cor po de belíssimas bailarinas. Imperdível, sem dúvidas. 
Grato a Maria Leônia pelo convite. 

YÁZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 
Superintensivo 

de inglês 

Você chega mais rápido cm 1 ou 2 

meses 

O caminho rápido e completo para você recupe- 
rar o tempo ou a matrícula perdida. 

Um estágio de inglês completo, em muito menos 
tempo, com todo o conteúdo das aulas normais e 
toda a estrutura do Yázigi. 

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo Superintensivo 
2 meses de duração G-::"---' 1 mês de duração 

íWi. <*«;<» «o MK»- 

Malrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

F is para- r 

IXjJio/Ua escritório, escolar, - Fone: 722-1478 iw wvis bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor Cov- 722-1400 
preço da praça. "" 1 ^uu 

IMPERATRIZ Rua Simplício Moreira, 
1478, Centro. Cx. Postal,: 

Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 oco ror. om AQn * 
T ,resma) papel repórter (tipo) R$ S.WUresma) . ' ^ *7 r È 

___ n •%. imperatnz-MA ; ~ 

Servet 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

CLÍNICA LAB. E PET SHOP 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratorias c Atendimento á propriedade rurais 

José Lopes do 

Fonseca Filho 

Médico Veterinário 

CRMV/MR - 0189 

Gênio Mario dos Santos 

Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médico Veterinário 

CRMV/MR-0190 
Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 ^Imperatriz - Maranhão 
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Liminar Judicial derruba Pedro Bernadino da Goomig asp 

A Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de 

Serra pelada continua gerando expectativas para a 

categoria, uma decisão judicial, abre um novo 

capítulo na história da direção da entidade, Sebastião 

Curió, reassume a presidência 

O ex-deputado Sebastião 
Curió foi afastado do comando 
da Cooperativa de Mineração 
dos Garimpeiros de Sefra 
Pelada por meio de,uma liminar 
expedida em 15 de setembro 
passado pelo então 
Desembargador Calistrato 
Alves de Matos do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, 
dando direito de posse de 

mando a antiga diretoria 
comandada por Pedro 
Bernardino. 

O advogado de Sebastião 
Curió, Doutor Sérgio Couto, 
requereu revogação da liminar 
baseado no Artigo 34 da Lei 
de Número 8.906/94, que 
culminou com a decisão do 
desembargador que revogou 
no dia 24 de outubro passado 

a liminar de posse a Pedro 
Barnardino, o que assegurou 
a Sebastião Curió ao comando 
daCoomigasp. 

O documento enviadopelo 
advogado Sérgio Couto ao 
desembargador Calistrato 
Alves de Mattos, onde o 
requerente é a Coommigasp e 
o requerido Sebastião Curió te 
o seguinte teor: 

I- V.Exa., a CvSsas alturas dos aconteceimentos, - se pelo menos se deu ao trabalho 
de ler o pedido de reconsideração aforado e os documentos que acompanharam- já, 
deve está bem ciente e consciente da irresponsabilidade processual que praticou, 
concédendo uma liminar impossível em termos jurídicos. Essa é mais uma outra atitude 
treslocada sua, que envergonha a magistratura paraense; 

II- Também está ciente é consciente das conseqüências do seu gesto doidivanas, 
que poderá ser causa da eclosão de graves conflitos locais que poderão redundar em 
mortes e outras violência no garimpo; 

III- Sabe, ou deveria saber, que a ninguém pode ser negada jurisdição. A todos, por 
uma questão de simples isonomia e processual, é assegurado ter suas petições 
despachadas e obtidas as decisões. Mas V.EXa. muito á seu feitio quando se trata de 
fazer Justiça, não deferiu nem indeferiu os pleitos formulados por este causídico, em 
nome do seu cliente; 

IV- Assim sendo, este advogado, no pleno uso de suas atribuições e prerrogativas, 
comunica a V.Exa. que: 

a) Com amparo no art. 34,Vi, da Lei n9 8.906/94 (EOAB), aconselhou seu constituinte 
a não cumprir a decisão de V.Exa. por ser a mesma complemente insconstitucional e 
injusta; 

b) Com arrimo na (LOMAN) denunciar ao Conselho Nacional da Magistratura suas 
constantes e reiteradas decisões irresponsáveis que denigrem a Magistratura e 
destnoralizam o Judiciário; 

c) Com amparo na Lei n9 4898/65, responsabilizá-lo civil e criminalmente pelo 
abuso de autoridade que V.Exa. pratica contra seu constituinte, colocando em risco a 
vida de dezenas de pessoas; 

Pede a juntada desta aos autos. f, ; , 
' ■ i 

etttÂ, j 
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COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DESERRA PELA 
SERRA PELADA-PARÁ 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A COOMIGASP - Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada, 
por seu Presidente SEBASTIÃO CURIÓ RODRIGUES DE MOURA, esclarece a 
seus, associados que a Diretoria eleita no pleito de 21 de maio do corrente ano 
encontra-se no pleno exercício do mandato. 

Esclarece, ainda, que : 

1 - A liminar concedida em 15.09.97, pelo Desembargador CALISTRADO ALVES 
DE MATTOS, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reitegrando na direção da 
COOMIGASP a Diretoria anterior foi pelo mesmo Desembargador REVOGADA 
no dia 24.10.97; 

2 - Não foram ainda julgados os 03 (três) últimos recursos interpostos pela Caixa 
Econômica Federal no Processo de Execução que a COOMIGASP move contra a 
mesma. Não há, portanto, qualquer dinheiro para sair de imediato que beneficie a 
Cooperativa ou seus associados; 

3 - Não há nenhuma assembléia convocada pela Diretoria atual da COOMIGASP 
ou por seus associados, de acordo com as normas estatuárias. 

4 - Os boatos e rumores existentes, em desacordo com esta nota de 
esclarecimento, hão passam de desespero e desonestidade de alguns poucos 
derrotados. 

SEBASTIÃO CURIÓ RODRIGUES DE MOURA 
Presidente da COOMIGASP 

ABANDONO DE EMPREGO 

A empresa Caiman S.A. Açúcar e Álcool, convoca os funcionários abaixo relacionados a 
comparecerem ao seu escritório e (ou) retornar ao trabalho no prazo de 72 horas, sob pena 
de ser demitido, conforme Art. 482 Letra I do Decreto Uú N0 5452 da CLT- Consolidação das 
Leis Trabalhistas. ■ : 

/. ADEMIR DOS SANTOS DE SOUZA 6:301 77228A.KIUMA 

s ALFREDO DA LUZ COEI .MO 5980 89898; Oi .11 -MA 

3. ANTONIO CARLOS DA SUA'A 6364 . 25051'010-W 

*■ ANTÔNIO MARCOS C, DA SILVA ól70 70944; 011 -MA 

5. ANTONIO PAULO CARNEIRO 4827 39533/004-MA 1 

6. ANTONIO PAULO DA SELVA 4038 53870/008-MA 

\7- ANTONIO RIBEIRO ROCHA 6117 24 7 3 0/006-ALA 

\g. ANTONIO S ANTOS DL S( >1 'SA 5721 51397/OOJ-MA 

9. ARNALDO DE MELO SOUSA 6262 92625/01 l-MA 

w BENERVAI ! X>S REIS RAMOS 5913 69009'001-MA 

n. CARLOS AUGUSTO SILVA DA GAMA ó 133 9S569-004-MA 

\fS. CLKOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO 6289 86375/015-DF "j 

\!3. DAVI ALVES DE FREITAS 4116 086655X14-MA 

DHUSDETH i>A CONCEIÇÃO FERREIRA 6059 5515 8/002-MA ■ 
15. Dl lECKSON DA SILVA NUNES 5937 62924 005-MA 

| 76. rmtTNGÓS Q' ARES MA TXTS SANTOS >988 7362 ióU V-PA 

' 17 EDMTLSON CUNHA LOPES >933 40145; 00 Í-MA 

MS. KDMTLSON REIS RAMOS 6094 07534/010-MA ; j 

!9. EDMTLSON SILVA SOUSA 4447 01139 026-PA ■ 
SC FRANCINEiDL DE OLIVEIRA SANTOS 6162 11170/013-M\ Tj 

St. FRANCISCO DAS CHAGAS C. SILVA 6033 29737/016-F1 

SS. FRANCISCO DE JESUS CAVALCANTE 6374 368TI/013-MA i 

S3. F RANCISCO DOS SANTOS 63.11 31378/007-PA , j 

£4~ FRANCISCO JOSÉ ALVES DE BAKRÓS 6328 47372/007-MA 

S5 FRANCISCO LIMO DOS SANTOS 6286 27071/013-MA . 

S6. FRANCISCO PEREIRA DE SA 5092 11975/009-MA . 

27 GERMANO ALVES DOS SANTOS 0565 94161/047-MA 

2S. GIDEON DA SILVA SA . - 3601 17 830/009-NúÇ  

\29. JA1RO BARBOSA SANTANA •6307 75656/01 l-tvtT 

30. JEANNES SALES SE.VA 6314 32224/0D7-\ÍA 

\31. .10Al) AMORIM GR ANJBRA 6355 lio? 1/013-MA 
1 SZ. JOÃO BATISTA SOUSA MEItO 5773 00747/00 UTO 
33. JOÃO DE SOUSA ("' AR VALI 10 6247 08745/010-M A 
34. JOÃO DO NASCEvíEKTO A- 6132% -401 l,7/0ai-MA 
35. JOÃO DOS SANTOS SOUSA 6223 1 SlTOÇXJo-MA 
36. JOSÉ CARLOS DA SILVA FERES 6069 64 745/008-MA 
37 JOSÉ DÀUONCTvlÇÃO 1061 831364009-DF 
3S. JOSÉ DE RIBAMAR B. DE OLIVEIRA 6317 27096/OJ 3-M/\ 
39. JOSÉ DOMINCrOS SOUSA DE JESUS. 6108 48632/0s>7-MA 

.40. JOSE HEWRÍQ1 :E CÃR VAI,HO SANTOS 6308 Ó0889/Ò09-PI 
4f. JOSE JORGE BARROS 5791 765,8,7/iXU-MA 
4S JOSE M A!A DA SILVA 5905. 6S57tAJ23-PA 
43. JOSE MILTON ALVES IX)S SANTOS 6136 11504/006-MA 
44 JOSE RITA DA SÍLVA 5563 49205/01 l-MA 
45. JOSE KC>1 )l<iGLES DO C.ARfvlOS 1:065 63899/00 UMA 
46. .'LiSERflR BARROS DE Si-JUSA 3042 i \mmm-UA 

\*7 JOSEÍvfTR SÍLVA 1 )A COSTA 6192 20861/01 l-MA 
43 CLSIAS G' hvíHS DE SCiUSA .1517 , 1 . 
OQ 1 -. T.-r ; v FER R - IR \ ' J\- \ ,637' 3 15 3 2.. 00 l-MA 
5C. 1.1 IS TEREnU\ DA SILVA 6,130 ' 61894/63 7-MA 
51. MANO! ■ 1. V ElGéEIRA SOUZA 6312 80483,'OOl -MA 
52 MOISÉS MARTINS DA CUM LA 6030 76785.-0L2-MA 
52. MANOEL ROZENDO LIM.A 6191 06651/012-AL 
54. MARIA RAÍMUKDA DE S PEREIRA 6401 19932/023-PA 

1 55. ODAIR DQS SANTOS LIRA 5014 47093/004-MA 
.56. PEDRO DE JESUS • . 6105 29538/OOó-MA 
157- PEDRO RODRIGUES CHAVES 2756 03470/456-MA 
53. RAIMUNDO DEODATO DOS FLVNTOS 6127 ,f,'91^72'006-MA 

.59. RAIMUMJX) NONATO DA CONCEIÇÃO 2728 ; .I7890/009-MA 
\60. RAÍNÍUNTX) NONATO SILVA PINTO -6279 5065 5/00 l-MA 

61. k AlM l 'N.I.X) VASCONCEUCU DOS RETS Mi 78904/00 l-MA 
62. REGDTALDO FRANCISCO G. SANTOS 2903 76711/008-MA 

\63. SEBASTfAÍ 11 LA S1T.VA NERES ■ 6068 15690/001-MA 
64. TEC)1 XJKO FERREIRA DA SILVA 1272 03880/002-MA 
65 VALDECY \TEIRA 6368 21788/00 UMA 
66. VALMIR DA SE VA SOUSA 6294 699217001-MA 
67. VV ALTON RIBEIRO DE MOURA 6309 95741/018-PA 
63. WILSON FERREIRA 6121 73853/00 l-MA 
69. ZACARIAS RODRIGUES MARTINS 6123 8425-2/00 LMA 
70. ZA1KAN CrOMES CHAVES 6027 46885/019-PA 

11 

Csporle é no CcipÊlol 

na Rede 

Assista de segunda a sexta 

Apresentação: Equipe da 

Galera - Renilson Sousa, 

Francisco do Vale, Clovis 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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Domingo Alegre 

Neste domingo CIDADE 

CONTRA CIDADE. 

Colégio Yonez Pizon de 

Gov. Edison Lobão X 

É na tv Capitai Colégio Princesa Isabel 

Gincana w w w ^ 

Cultural Show de 

e Calouros 

esportiva  

E no BIC 

Pra quem 

você tira 

o chapéu 

SENTA 

FRAN CO AL 

El 

CIDADE ALEK 

í 

O RAÍO^X do MUNdo do CRÍIVIE COIVIANdAdo 

pelo JornaLísta 

D 

Nesta 2o segunda-feira na TV CAPITAL 

IMPERDÍVEL.J 

-í 

C-S3:: 

W 721-4878 

Super Quadra 602 - Quadra 04 - Casa 10 qualidade em SOM e 

AUDIO & VÍDEO 
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Maranhão 

O Bom 

d® BoBo 

Renilson Sousa 

Decisão 
Devido as fortes 

j^chuvas que caíram na 
Cidade de Imperatriz, na 
quinta feira. Os 
dirigentes de Marília e 
Ajuventus decidiram 
adiar a decisão do 
campeonato de 
Iniperalriz pára onlení 

:-ta feira^O presidente 
junta ,Couraça, 

afirmou que o jogo foi 
atilado devido pedido 
dos dois times. 

Copão 
Dois jogos serão 

realizados na tarde de 
hoje. 

João Lisboa x 
Tocãntinópolis 

■c Horário; 16 Horas 
L&cal: C afe l e i r ão 

PA Açailàndia 
x Balsas 

Local: Estádio Pedro 
Maranhão (Açai) 

Horário: 16 horas 
ÒBS: Os jogos 

estavam programados 
jiara domingo. Mas 
devido ser dia de 
finados, os dirigentes 
aceitaram a mudança. 

horas, no 
Castelão. 

estádio 

João Lisboa 
Treinadoiv Isnard 

Antônio,, realizou o 

coletivo ontem a tarde 
no estádio Cafeleirao. 

Isnard, disse que o 
grupo está consciente de 
(pie só a vitória interessa 
para continuar sonhando 
com a classificação para 
a final da competição. 
Ele não definiu o time, 
mas deverá mandar a 
campo a seg-uinte 
formação 

Sampaio 
O lime está firme pára 

definir a vaga para a fasçç 
seguinte do campeonato 
brasileiro da série "C" 

No jogo de ida em 
Fortaleza, o time 
Maranhense venceu pelo 
placar de 1 iç 0. 

Para conseguir a vaga 
no quadrangular final, o 
Sampaio só precisa dê 
um empate hoje. 

O jogo eStá 
programado para as 17 

Cavalo 
de Aço 

A diretoria do Cavalo 
de Aço agendou com o 
prefeito Ildon Marques 
um encontro para a 
segunda feira,, onde 
deverão tratar de 
assuntos ligados a 
participação do time no 
campeonato estadual, 
quadrangular final. 

O Sistema Mirante 
que iria assinar contrato 
com o time, para a sua 
formação, segundo 
Wiliam Marinho não 
assinou e por este 
motivo o lime está 
ameaçado de não 
participar. 

Flamengo 
Com :>8 pontos, o time 

joga hoje as 21h4() com o 
time do Coritiba no Rio 
de Janeiro. O Flamengo 
vem de uma vitória na 
quinta feira MO, sobre o 
time do Vitória da Bahia 
no Maracanã pelo placar 
1 x 0 . 

Uma Vitória hoje 
deixa o time classificado 
para a próxima fase do 
campeonato brasileiro. 

Brasileirão 
Jogos ile hoje 
Sábado 1"/ 11 
21b 10 Flamengo x 

Coritiba - Maracanã 
16h- Corinthians x 

Sport - Pacaembu 
16h- Atlético PR x 

IiVter - Pinheirào 

Juscelino 
Miranda 

Mais uma vez estará 
. participando em jogos do 
campeonato brasileiro 
da terceira divisão. 

Juscelino, este ano 
participou de vários 
jogos. 

Juscelino Miranda da 
Silva de Imperatriz, 
juntamente com Ricardo 
Alexandre Menezes de 
Pernambuco, serão 
assistentes do árbitro 
José Marcelino Tavares 
também do estado de 
Pernambuco. 

Dois jogos estão programados para hoje 

O Copão Maranhão do Sul 
terá seqüência na tarde de hoje 
com a realização de dois jogos, 
que seriam realizados amanhã, 
mas a comissão organizadora 
levando em consideração que 
é dia de finados, resolveu 
antecipar para hoje sábado dia 
10 de novembro. 

O presidente da Am sul, 
prefeito de João Lisboa e os 
componentes da comissão 
organizadora manteram 
conlactos com os dirigentes de 

João Lisboa, Tocãntinópolis, 
Balsas e Açailàndia e todos 
concordaram com a 
antecipação dos jogos. 

Sálvio Dino colocou que dia 
de finados várias pessoas vão 
aos cemitérios para prestar 
homenagens aqueles que 
foram embora desta terra e que 
por este motivo concordou com 
a mudanças dos jogos. 

Os jogos programados para 
hoje são os seguintes: 

João Lisboa 

Tocãntinópolis (J. Lisboa) 
D)cal: Estádio Cafeteirão 
Horário: 16 horas 
Açailàndia x Balsas 
Local; Estádio Pedro 

Maranhão (Açailàndia) 
Horário: 16 horas 
Presidente da comissão 

organizadora Jailson Cirqueira, 
disse que o campeonato deste 
ano está sendo disputado com 
muita trânsparência. 

Ele disse ainda que os 
problemas com relação a 

Seleção de Balsas, que está 
'adiando os seus jogos, devem 
ser definidos. Jailson e a 
comissão organizadora do 
Copão .afirmaram que, se 
Balsas não jogar conforme está 
na tabela .poderá ser punida 
severamente com o 
afastamento da competição. 

Ontem sexta feira a 
comissão organizadora ficou 
marcou reunião para definir 
alguns detalhes sobre o 
andamento do campeonato 

João Lisboa: só a 

vitória interessa hoje 

Time precisa vencer para continuar sonhando com final 

A Seleção de João Lisboa 
realizou ontem a tarde no 
estádio Cafeteirão o. coletivo 
apronto visando o jogo de 
hoje com Tocãntinópolis. 

A princípio estava 
programado para amanhã 
domingo, mas a comissão 
organizadora de comum 
acordo com os dois times 
resolveu antecipar para este 
sábado. 

O técnico Isnard ( Foto ) 
disse a reportagem do Jornal 
Capital que em nada modifica 

sobre a mudança de data do 
jogo. Ele comentou que 
trabalhou firme durante a 
semana e que entrará em 
campo na tarde de hoje para 
conseguir a vitória. 

A Seleção de João Lisboa 
tem dois jogos realizados 
nestas semi finais. Empatou 
com o Tocãntinópolis e 
perdeu no ultimo domingo 
para o time de Porto Franco 
pelo placar de 2 x 1 . 

O torcedor da Cameleira 
que lotou as arquibancadas 

no último jogo, apesar da 
derrota, devem comparecer 
em grande número nas 
arquibancadas do estádio 
Cafeteirão e mais uma vez 
incentivar o lime para sair da 
crise e vencer o jogo. 

O adiamento do jogo 
Maríliax Ajuventus de quinta 
para sexta feira .devido as 
chuvas fortes que caíram na 
Cidade de Imperatriz e 
Região, quem saiu 
prejudicado foi o Selecionado 
dá Cameleira que tem vários 

jogadores aluando nos times 
do Marília e Ajuventus. 

Kelino e Fernando jogam 
no Marília. Biro Biro,Batata, 
Tatá, Vai d o atuam ji da 
Ajuventus. 

Isnard Antonio ,afirmou 
que a fato dos jogadores 
participarem da decisão, não 
atrapalha os planos da 
comissão técnica de João 
Lisboa que precisa vencer 
para continuar sonhando com 
a classificação para a final do 
cáratíeonátp: 

Açailàndia pode garantir 

a classificação hojr 

o 

Balsas poderá não vir à Açailàndia 

A seleção de Açailàndia 
pode garantir a vaga na final, 
vencendo hoje a Seleção de 
Balsas as 16 horas no estádio 
Pedro Maranhão. 

O futebol de Açailàndia nos 
últimos três anos cresceu muito 
e hoje se destaca como um dos 
melhores do interior do estado, 
devido o apoio do torcedor, 
políticos e dos empresariado 
que sempre estão lado a lado 

com o esporte local, 
principalmente o futebol. 

Nas duas edições do Coi )3o, 
que foram realizadas em 02 e 
95 ,o futebol da Terra do Ferro 
sempre estive em boas 
colocações. 

Em 95, o Realce ficou com o 
título de vice campeão, 
perdendo para Porto Franco no 
estádio Manoel Panelada. 

No Copão deste ano, na 

primeira fase, Açailàndia ficou 
em primeiro na chave, que 
contou com a participação de 
João Lisboa, Dom Elizeu e 
Sena. 

Nestas semi finais, o time 
venceu os dois jogos iniciais 1 
x 0 Balsas ,ein Balsas e M x i) 
Estreito na Cidade de 
Açailàndia. 

O secretário da Sedei, 
Joçelio disse que o seu lime 

este ano vai conseguir o tão 
esperado título do Copão. 
Segundo ele todos estão 
empenhados para o título fique 
na Terra do Ferro. 

Sobre o jogo de hoje, o 
treinador Paulo César disse que 
o seu time está tranqüilo e que 
entrará em campo consciente 
da obrigação de vencer para 
garantir a vaga na final da 
competição. 

Futebol legafé na Capital 

n*- 
Joúry- L UboísV K TcrcanttMpolUr 

Copão Maranhão do Sul 

Narração : Renilson Sousa 

Reportagens: Cloves Aguiar e Edvaldo Cardoso 

Neste sábado, às 16h00 

Estádio Cafeteirão 

Plantão esportivo: lldásio Silva 

Rádw Captai AM 950 - Eijiúpc <k 

íkm ~ QualíMe e CredMímde ■rz 

1wie Jornal Capital 721 

Assine OSeulíúerDiáí 
2506 
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Meia Asics. 
Fem. Twice 

R$ 3,90 

Camisa Flamengo 
R$ 65,50/7 vista ou 
1+3 Cheques Mensais 

16., sem /uros 

à vista 
,y 

10UND 
IMcv comprei cv 

Tén/s Trekiking Powder 
R$ 65,00/7 K/>//7 OU 
1+3 Mensais 

IA* 

J 

RAINHA 

sem/uros 
05 pares 

COM CHEQUES 

% 
4 

Calção Flamengo 
R$ z9,90/7 vista ou 
1+3 Cheques Mensais 

z 5^717 /uros 
06UND 

(1+4 cheques) 
j\iros 

Tênis Flag 
K$ 39,00/7 visto OU 
1+3 Mensais 

RAINHA 

\ ' ' l's,. 

9,75 

l 

wr \ \ 

sem/uros 
08 pares 

Chute ira Maracanã Liga III 
R$ 49,90/7 vista ou 
1+3 Cheques Mensais 

12 

adidas ^ 

47 sem /uros 

JMcv compnf 

cie ftefócyms 

cfe e/ualtgucr 

04 pares 

>/ 

Tênis Asics Skylite Bco/azul/Ouro 
R$ 84,00/7 vista ou 
1+3 Mensais 

21 00 

à 

—^1 

sem/uros 04 pares 

Bola Topper Trainig 
R$ 25,00/7 vista ou 
1+3 Cheques Mensais 

6,25 sem furos 

   BS» 
N-v-X 

i r 

A\ 

09UND 

Tênis Topper Futsal Jackson 
RS 25,00/7 vista ou 
1+3 Mensais 

6,25 

* 

V / < A-, \ 

—'Ji i .jü*" 

Bola MVL ( Vôlei Bali) 
R$1 9,60/7 K/>//7 OU 
1+3 Cheques Mensais 

4,90 

RAINHA 

m 

sem furos x 
05 UND 

sem furos 
06 pares 

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR 
Ofertas válidas até 08/11 /97 ou enquanto durar o estoque. Promoção somente p/ as lojas de Imperatriz. 
Plano com ou sem entrada, pgtos. de 30 em 30 dias. A loja se reserva o direito de não vender no 
atacado. Vendas a prazo é reservado ao gerente a aprovação, do cadastro 
Internet: http:// www.liliani.com.br 
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Assaltantes continuam 

agindo na Vila Nova 

Dois elementos armados de espingarda caseira 

assaltaram e leveram bicicleta de estudante 

Arnaldo Lima dos Santos, 
m a r a n h e nsé, sol to ir o, 
estudante residente na Rua 
Principal no bairro Vila Nova 
foi assaltado por volta das 
21h0() quando retornava para 
sua residência. O fato ocorreu 
quando ele estava a poucos 
metros de sua casa. 

De acordo com o 
comunicante, dois elementos 
armados de espingarda de 
fabricaçíio caseira e lhe 
abordaram anunciando em 
seguida a voz de assalto. 

Os dois elementos ao 
perceber que Arnaldo Lima 
dos Santos, encontrava-se 
desarmado lhe renderam e 
levaram sua bicicleta Moutain 
Bike e sua carteira tipo porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais. 

A delegacia de Polícia do 
bairro Vila Nova, é comandada 
por policiais militares 
graduados. 

Há vários meses três dele- 
gacias de Polícia de Imperatriz 
esta sendo ocupada por polici- 
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Polícin Militar continuar trabalhando nas delegacias da periferia 
ais militares. 

Os motivos que levaram 
este. entendimento de acordo 
com o delegado regional Dr. 
Luciano Abreu é devido a falta 
de material humano para 
ocupar as respectivas 
delegacias. 

Insegurança 
A falta de um policiamento 

ostensivo acaba trazendo 
transtornos para a população 
daquele bairro. Como a Polícia 
Militar não faz o trabalho de 
investigações os elementos 
acabam indo para as ruas e 

colocam em prática seus 
planos de assalto e 
arrombamentos. Os 
moradores entendem que o 
bairro Vila Nova necessita de 
uma delegacia bem equipada e 
homens que possam fazer o 
trabalho inestigalivo. 

Silêncio no caso "Widvan" 

Políeia Givil de Imperatriz ainda não pistas de crimes ocorridos na periferia 

As investigações 
continuam de forma lenta. A 
delegada Vânia de Oliveira 
Rodrigues Barros e Augusto 
Cabina, 28. que respodem 
pela Delegacia do 2o DP - 
Nova Imperatriz tem poucas 
pistas no que dis respeito ao 
assassinato ocorrido no 
Plantão do (18) último. 

Widvam foi assassinado a 
tiros no meio da rua e 
arraptado para um matagal. 

O crime ocorreu por volta 
das 22h0(), e a de acordo 
com a Polícia até o momento 
não á pistas que identifique 
o elemento ( ou elementos) 
que cometeram o crime, 
suspeita-se de que Widvan 
fora morto por elementos 
que vem agindo naquele 
setor. 

O elemento Widvan, era 
conhecido pela alcunha de 
"Dvan" e segundo 
informações de amigos da 
vítima ele não era bem 
quisto pela vinhança. 

A famulia nega que o 
jovem assassinado tenha 
envolvimento com crimes e 
outros atos, como 
envolvimento com drogas, 
arrombamentos e assaltos 

O crime ocorreu na Rua 
7 de setembro, quando o 
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F.disoon Santos, chefe dq capturas da DRF 
jovem trafegava pela Rua 7 vítima, 
de setembro, local A PC também não tem 
considerado pela Polícia pistas do paradeiro do 
como área de risco pelo fato elemento Antônio Ferreira 
da péssima iluminação. de Oliveira, que matou a 

A bala atingiu a cabeça tiros dentro do seu próprio 
do elemento que não teve bar, o "oleiro" Leonardo 
chances de reagir. Dê 
acordo com o perito Mário 
Amorim, o elemento autor 
do disparo deve ter 
discutido com a vítima e 
com um tiro a queima roupa 
acertou com facilidade a 

Alves da Silva, que teria 
provocado sua própria 
morte. 

O crime ocorreu por volta 
das 19h0(), do dia (19), 
quando Leonardo'1 se 
encontrava dentro do bar de 

Boletim de 

Ocorrência 

Joberth Aleixo 

Perda 
de documentos 

Eudenê Pereira da Costa, 
maranhense, casada, esteve 
na redação do JC para 
comunicar que perdeu sua 
Carteira de Trabalho e 
'revidência Social. Fato este 
ocorrido a alguns dias. 
Segundo a queixosa o 
referido documento tem 24 
anos de assinatura. Quem 
encontrou ou vier a encontrar 
será bem gratificado. 728 
1590 

Perda 
de documentos 

Francisco d<i-> Santos 
Malhias. maranhense, 
solteiro, residente no.Parque 
Alvorada II esteve na Depol 
para comunicar que perdeu 
uma bolsa tipo poxete 
contendo vários documentos 
pessoais, tais como: Carteira 
de Identidade Civil, C.P.F., e 
outros. 

Arrombamento 
Genivaldo de Oliveira 

Cardoso, goiano, casado, 
residente no bairro Oriental, 
esteve na Delegacia de Polícia 
pãra comunicar que 
elementos não identificados 
arrombaram a porta dos 
fundos de sua residência e 
levaram vários objetos. Fato 
ocorrido na madrugada desta 
última sexta-feira 

Perda 
de documentos 

Marivaltlo de Jesus Neves, 
maranhense, casado, 
residente nc) bairro Cafeteira 
esteve na Depol para 
comunicar que perdeu sua 
Carteira de Identidade Civil. 
De acordo com o queixoso o 
fato ocorreu quando o 
comunicante trafegava pelo 
centro comercial de 
Imperatriz 

Perda 
de documentos 

Lmauoel Correia de 
Oliveira, maranhense, 
casado, mecânico, residente 
no bairro Vila Dibão esteve na 
Depol para eoimmiear que 

i perdeu sua carleira porta 

cédula. De acordo com o 
comunicante havia dentro da 
referida carteira os seguintes 
documentos, Carteira de 
Identidade Civil, Carteira de- 
Trabalho, C.P.F., e outros. 

Perda 
de documentos 

Carlos Alberto Saraiva, 
maranhense, casado, 
residente no bairro Vila Nova 
esteve na Delegacia de 
polícia para comunicar que 
perdeu sua carleira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais. De 
acordo com o comunicante o 
falo ocorreu na tarde de 
ontem quando ele trafegava 
pela pelo setor do 
entroncamento 

Perda 
de documentos 

Florisvaldo da Luz 
Carvalho, maranhense, 
casado, residente na rua João 
Lisboa bairro Vila Lobão 
comunicou que também 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários 
documentos pessoais, entre 
os quais sua Carleira^I• 
Identidade Civil e o Tílcno 
Eleitoral. Fato ocorrido no 
último final de semana 

Arrombamento II 
Josélma Miranda de 

Souza, maranhense, casada, 
residente na Rua 
Pernambuco comunicou que 
vários elementos 
descqnhecidós arrombaram 
a porta tios fundos de sua 
residência e levaram vários 
objetos. Falo ocorrido na 
madrugada do último 
domingo. 

Furto 
de documentos 

Claudimara da Sjhpi 
Mendes, maranhe* , 
solleira, secretária, residente 
na Rua Vitorino Freire, 
comunicou que elemento- 
desconhecidos furtaram -ua 
bicicleta Caloi Ceei, cor rosa, 
ano 96. De acordo com 
comunicante- a bicicleta 
eslava estacionada em frente 
a residência de sua genllora 

Antonio. 
Os dois tiveram uma 

discurssáo entre os dois, e 
minutos depois Antonio 
Ferreira sacou de um 
revolver e delornou vários 
contra Leonardo. 

De acordo com 
informações chegadas a 
reportagem, o crime só 
ocorreu devido a vítima ter 
se negado a pagar uma 
dívida contraída naquele 
bar. 

PLAIMTAO POUCIAL 

Sexta-feira. 31/10/97 

Io Distrito 

Delegado 

Vânia 

Escrivão 

C. Alberto 

Comissário 

Wallace 

Agentes 

Willian, Cabral e 

Chumbinho 

Perito 
Joacllo 

Magalhães 

PHOTO PINHCIRO 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 

Rua Projetada B2 - Parque do Buriti - Imperatriz-Maranhão 

Fone: 

721-7090 


