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PM embriagado agride patrulha 

da Policia Rodoviária Federal 

■ Bacuri 

Qualidade 

de vida 

As famílias do bairro do 
Bacuri tem. em média três 
filho. 

Os dados sTio de um 
relatório divulgado esta 
semana pela prefeitura 
municipal e foram concluídos 
durante a realização do 
programa Bacuri eu 
Acredito! 

A pesquisa foi realizada no 
período de 14 de julho a 04 
de setembro e buscou 
conhecer às condições (mi 
que vivem às famílias do 
bairro. 

Conheça o resultado da 
pesquisa na Página 1 -3 

Gôncavoe 

Gonvexo 
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Dólar Comercial 
Compra   R$ 1,10 
Dólar Comercial 
Vencia _ R$1,10 
Dólar Paralelo 
Compra R$1.17 
Dólar Paralelo 
Ven d a    R$T,17 
Dólar Turismo 
Compra R$1.11 
Dólar Turismo 
Venda R$ i.ll 
Ouro (g) 
VV-jula   R$ 11,21 
Poupança 
Rendimento 
Üfir 

— i .07% 

Valor 
Salário Mínimo 

R$0.91 OS 

Agosto  _ R$ 120,00 
Salário Família 
Valor R$ 8.25 

Vitrinne 
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Coronel Bastos, será informado sobre o incidente envolvendo PM embriagado 

Desacato a autoridade, 
desobediência a sinalização, 
direção perigosa, dirigir 
embriagado, condução de moto 
sem habilitação e sem o uso do 
capacete e ameaça de morte. 

Parece até não ser verdade, 
mas o policial militar Paulo 
Rogério da Silva e Silva vai ter 
responder por todas essas 
infrações, ambaS cometidas no 
mesmo dia e era apenas um 
episódio.O PM Paulo Rogério, 
tentou fugir da "Operação 
Finados" realizada pela Policia 
Rodoviária Federal no último dia 
02, domingo. 

Estando totalmente irregular, 
o policial que na oportunidade 
estava acompanhado de uma 
mulher, tratou com desreipeito 
e até proferindo palavras de 
baixo calão, agrediu colegas da 
PRF que trabalhavam para 
garantir a segurança na estrada. 

O ato irresponsável, do 
"homem da lei", ainda teve a 
proteção de autoridades da 
Policia Militar, que ao invés de 
agir com rigor, o protegeram na 
tentativa de impedir que o 
mesmo fosse submetido ao 
teste do bafômetro. 

Para a Policia Rodoviária 
Federal, a atitude do Tenente 

Crisóstomo que ainda bateu o 
telefone durante conversa com 
a PRF, foi no mínimo 
"deselegante"para não chamar 
de descomprometida. 

Ao tomar conhecimento do 
caso o subcomandante da PM 
Major Melo, determinou que o 
teste fosse imediatamente 
realizado, e ainda garantiu a 
abertura de uma sindicância 
para apurar as 
responsabilidades. 

O fato, repercute com 
tristeza. O povo de Imperatriz, 
já não sabe qual "arvore de fato 
garante sombra". 

Os episódios lamentáveis 
registrados nos últimos dias 
envolvendo policiais, deixa no ar 
um clima muito maior de 
insegurança à todos aqueles 
que por meio de tributos pagam 
os salários de quem deveria está 
protegendo o sono e a vida dos 
nossos pais, filhos, e amigos. 

Neste caso, o Major Melo, 
mais uma vez, mostra sua 
determinação em fazer da 
Policia Militar uma corporação 
que não esteja sob o risco de 
denegrir-se por atitudes de tal 
irresponsabilidade de um 
policial de um sargento e de um' 
tenente. 

Universidade Federal 

promove encontro pedagógico 

O Campus da l niversidade O objetivo é refletir sobre a 
Federal em Imperatriz, formação e a prática do educador 
prossegue hoje a T Semana ria nos níveis filosófico, ótico e 
Pedagogia. político. Página 1-5 

Gopão entra 

na reta final 

A Seleção de João Lisboa sob 
o comando do técnico Isnad 
Antonio iniciou os trabalhos 
visando o difícil compromisso 
pelo Copão Maranhão do Sul. 

Além de ter a obrigação de 
vencer a Seleção de Porto 

■ Estréia 

Franco no jogo de o time 
de João tem que torcer por um 
resultado positivo para o 
Tocanlinopolis diante da Seleção 
Portofranquina. A Seleção da 
Gameleira folga na tabela neste 
final de semana. Página 1-10 

Sociedade em 

Evidência 

Ademir Sousa, estréia hoje mistura fina para deixar bem 
trazendo as últimas sobre a informado os leitores sobre 
sociedade açailandense. todos os fatos que marcam a 

•Na sua posse ele e sociedade açailandense. , 
Dinâmico e faz uma boa Página 2-2 
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i Informes Especiais 

Jatos da TAM voltam 

a operar no aeroporto 

Página 1-7 

Revista esclarece 

sobre o mau da Hansen 

Com o objetivo de coibir a distrií ' "do uma revista com nos postos de saúde inicia o 
incidênbcia de casos de Ioda- r-ições sobre a tratamento sob o olhar 
nansenre-e na cidade, a doença. ' cuidadoso de uma equipe 
Secretaria de Saúde está Quem procura atendimento especilizada.Página 1-8 
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Roberto Oliveira 

Mulher na 

politica 98. 

Muitos nomes de peso 
estarão disputando as eleições 
98. Existe especulações em 
torno do nome da ex-primeira 
dama Nice Lobão em concorrer 
para deputada federal, embora 
a própria Nice ainda não tenha 
se manifestado a respeito do 
assunto, no entanto suas visitas 
a imperatriz vem sendo 
freqüentes nos últimos messes, 
onde suaprezença é obrigatória 
em 9 a cada 10 eventos 
realizado na cidade. 

Recesso 

para o bebê. 

Feliz com a chegada de seu 
primeiro filho, a promotora 
Mareia Moura Maia está 
curtindo sua merecida licença 
para cuidar persoalmente de 
sua filha Biatriz. Recentimente 
o casal Mareia e Antonio José 
trocaram Imperatriz pela capital 
do estado para onde ambos 
foram transferido, no entanto 
somente em Janeiro de 98 é que 
eles assumem de fato seus 
trabalhos, até lá estão 
aproveitando para receber os 
amigos e curtirem a filha, que 
diga-se de passagem é uma 
princezinha. 

Fenômeno 

boticário. 

A maior rede privada de 
franquias do Brasil faz 21 anos 
no mercado com metas bem 
definida; fortalecer a base do 
sistema, ampliar o faturamento 
e chegar ao ano 2000 com 1.500 
lojas. Mais que expandir, a mela 
da empresa Boticário, nos 
próximos anos é ganhar 
mercado em segmentos em 
que é pouco competitiva, como 
cremos e cosmélicos. Para isso. 

tem investido não só nas 
instalações industriais como em 
propaganda. Só o lançamento da 
linha Bio Active, de cuidados 
faciais, em 1994, por exemplo, 
custou IJS$ 4 milhões 
reservados anualmente para 
propaganda. Em compensação, 
deu aos cosméticos 10% de 
participação na receita do grupo 
as colônias representam 65% e 
osxampus, VÁ. Este ano, alem 
dos lançamentos normais, a 
promessa é despejar no 
mercado duas novas linhas, de 
produtos para o corpo e para a 
maquiagem. 

Sorvetes, o 

negócio. 

Não há quem resista a uma 
dessas maravilhas, com cremes 
dedáágua na boca, os sorvete^ 
são sempre uma das delícias 
mais procuradas por 8 a cada 10 

pessoas, e é para atender a esta 
maior fatia da população, que 
três novas linhas de sorvetes 
estão entrando no mercado e 
agradando em cheio. Kibom, 
Gelato e Yopa estão detend<^80% 
do mercado. E com as altas 
temperaturas registradas no 
país, a renda anual dessas 
empresas tende a alimentar 
ainda mais. De acordo com o 
mercado alimentício, devem 
faturar 800 milhões de dólares, 
e se firmar como a opção do 
verão. Mais cuidado, o sorvete 
alem de engordar, faz aumentar 
o colesterol. 

C.D.L. e 

Banco Real 

Em um coquetel fechado 
onde somente sessenta pessoas 
participaram, o C.D.L, anunciou 
aos lojistas da cidade, o seu novo 
programa de parceria com o 
Banco Real. Através dessa 
parceria, os lojistas poderão 
descontar cheques de clientes 
no valor de até mil reais por 
emitente, mais não poderá fazer 
quando o cheque for de 

terceiros. Por este trabalho, o 
real vai cobrar uma taxa de 4%, 
podendo este valor ser alterado 
ou reduzido, de acordo com a 
oscilação do mercado 
financeiro. O C.D.L. Irá reunir 
seus associados ainda este 
mês, para anunciar sua 
campanha de natal, que ainda 
está sendo preparada por três 
empresas de comunicação e 
marketing de Imperatriz. 

Cartão 

Visa, em 

baixa. 

Cerca de dois mil cartões 
Real visa estão distribuídos na 
cidade de Imperatriz, e destes, 
menos de mil encontram-se 
em operação. Os clientes do 
banco real, não utilizam as 
comodidades do cartão oficial 
da instituição, porque alegam 
que o mesmo não oferece 
muitas vantagens, no entanto 
a direção local pretende 
reverter esse quadro, 
firmando parceria com o 
comercio para que este 
ofereça descontos especiais 
aos portadores do carlão. 
Enquanto estas vantagens não 
checam., es clientes iilili/am o 
mesmo apenas para fazer 
volume na bolsa. 
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Maria Padilha, rapa de Ana Maria. 

Aposta na 

cultura 

A partir de agora, as 
apostas nas loterias federais, 
bingos e sorteios por telefone 
vão premiar, também, a 
cultura. O presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
assinou, o decreto que obriga 
o repasse ao Fundo Nacional 
da Cultura, de 1% da 
arrecadação bruta de todos os 
concursos de prognósticos 
que dependam de autorização 
do governo Federal. 

Antes, a arrecadação era 
proveniente apenas das 
loterias federais. A medida 
proporcionará ao ministério 
da cultura a possibilidade de 
aumentar os investimentos 
em projetos culturais. Hoje, o 
FNC financia, entre outros, o 
projeto nacional de artes 
cênicas, que concede 
empréstimo e patrocínio para 
montagem de espeláculos de 
teatro, ópera e dança, o 
programa de formação 
Arlislica-Cullural. ãleui de 
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realizar programas de apoio 
para orquestra, museus, 
acervos b ibl i ográfic os, 
difusão cultural e 
intercâmbio. O ministério da 
hazenda ficará encarregado 
de arrecadar os recursos. O 
ministério da justiça será 
responsável pelas alterações, 
homologações e autorizações 
das loterias. 

Arte nos 

bairros. 

A fundação Cultural de 
Blumenau, com o apoio do 
Ministério da Cultura, está 
desenvolvendo, pelo terceiro 
ano consecutivo, o projeto 
Arte nos Bairros, que objetiva 
promover atividades culturais 
para comunidades 
economicamente carentes e 
distante da prática artística, 
tendo como objetivo tirar 
crianças e adolescentes das 
ruas e da ociosidade, 
realizando atividades 
artísticas. Neste ano, dando 
continuidade ao projeto, estão 
m-ihIo montado espetáculo-; 
teatrais, de danças, concertos, 
exposições artísticas, 
concursos de conto e poesia. 
São 120 oficinas espalhadas 
pelas associações de 
moradores, escolas 
periféricas, espaços 
alternativos e centros 
integrados de educação. O 
projeto está realizando ainda, 
o Domingo Livre, no qual. 
uma vez por mês, as 
passagens de ônibus são 
gratuitas para que a 
população participe de 
atividades culturais. 

—. Ana Maria. 

* Uma das mais novas no 
mercado, a revista Ma Maria, 
vem se firmando como uma 
das mais lidas no mercado, 
isso graças a sua linha direta 
em abordar temas polêmicos 
como gravidez, Aids, beleza. 
Mapa Astral e decorações, 
dentre outros assuntos. Nesta 

semana, a capa da revista ficou 
ainda mais bonita com a atriz 
Maria Padilha, que em 
entrevista exclusiva falou de 
sua carreira, seus trabalhos, e 
da vida pessoal, como 
conviver sozinha, e ser feliz 
assim. Vale a a pena ler. 
Distribuidora na região 
DIMAP1. 

Remédios 

demais faz 

mal. 

O rótulo vermelho nos 
medicamentos ê mais que 
claro; proibida a venda sem 
prescrição médica. Mais 
isso nem sempre acontece. 
Quando se trata de 
medicamentos de uso 

corriqueiro. análgésico, 
antitérmicos, gotas nasais, 
n o r m a 1 m e n t e 
co m e r c i al i z a d o s se m 
exigência da receita, a 
automedicação é ainda 
mais freqüente. Mais é 
bom sabêr que mesmo 
estes remédios 
'inofensivos' podem 
provocar desagradáveis e 
sérios efeitos colaterais. 
Pior. Muitas vezes eles 
sequer asseguram o 
resultado terapêutico 
esperado e, em alguns 
casos, podem mascarar e 
até agravar o problema real 
do paciente. 

Teatro 

contra Aids. 

Objetivando melhor 
esclarecer a questão do 
risco das DSTs, o médico 
Pedro Mario Leno e Silva, 
irá levar para as ruas, 
personagens da peça Sai de 
Cima Sem Camisinha, 
escrita e estrelada por ele, 
e que foi vista por mais de 
dez mil pessoas na região. 
Os personagens farão 
parte da comissão de 
frente do pedágio que o 
grfip" ^'•mpre vida 
pretende realizar no dia 
mundial de combate a aids, 
primeiro de dezembro. 
Como os atores tem maior 
facilidade para chamar a 
atenção das pessoas pies 
serão fundamental ' 'bra 
fazer com quer as pessoas 
botem a mão no bolso e 
contribua com o grupo. 

O dinheiro arrecadado 
será usado na compra de 
medicamentos ás vitimas 
da aids, doença em 
evidencia no momento e 
ainda sem cura. Vale 
lembrar que a AGI vai 
participar da programação 
com uma barraca e com 
rua de lesar. O tema da 
campanha deste ano será. 
Criança com Aids, o Brasil 
dá um abraço. 
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Dra. Mareia Moura Maia, 

Promotora de justiça 
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Projetos culturais estão sendo desenvolvidos 

Arte e Leitura nas Escolas é um dos mais novos êxitos da Fundação Cultural junto às crianças das escolas municipais 

CôncavQ & 

Convexo 

Conor Farias 

Universidade 
discute pedagogia 
Tendo sido iniciada dia 3, 

prossegue até esta sexta- 
feira a 3o Semana da 
Pedagogia do Gampus de 
Imperatriz da Universidade 
Federal do Maranhão. 

O evento — que visa 
refletir a formação e a 
prática do educador a níveis 
fiiosol k u. ético e político, 
prior Aundd o 
fortalecimento de seu 
compromisso enquanto 
elemento integrante da 
socie.dade — conta com as 
presenças especiais de dois 
palestrantes. 

Cornelis Joannes e Maria 
Salete van der Poel. 
professores da 
Universidade Federal da 
Paraíba (11fpb). 

Eles sao autores do livro 
"Letramento de pessoas 

vens e adultas na 
perspectiva sócio-histórica". 

Salete e Cornelis 
enfatizam que é importante 
lembrar que toda atividade 
educacional implica em 
"construção de novos 
conheciniento'#'. Isto 
significa que professor e 
alunos têm que "usar a 
cabeça", têm que ser 
críticos a fim de analisar a 
realidade, sem serem 
"enganados". 

! Uma educação que é. 
apenas, pura informação, 
dificilmente propicia ao 
aluno (e também ao 
professor) a possibilidade 
de "pensar". Além disso, 
ontem um perigo muito 

Anal o r de tornar-se 
"doutrinação". A nossa 
r e ali dad e edu cac i o nal 
comprova isto. 

Isto não significa, 
evidentemente, que a ação 
educativa não inclua uma 
grande dose de informação. 
Ser "moderno, atualizado", 
confunde-se, muitas vezes, 
com ruptura total com o 
passado. Conhecimento 
humano é cumulativo! Ser 
moderno, então, implica 
aproveitar de tudo que há 
de bom do passado, dando- 
lhe outra roupagem em 
função da nova conjuntura. 
Neste sentido, deve-se 
indagar sempre todo 
c o nheç i m e n to hu m ano, 
construído ao longo da 
história. 

Incriçóes 
encerradas 

Tempo esgotado, 
ler minaram no dia 31 de 
outubro as inscrições para 
o XII Festival de Poesia, 
Crônica e Conto, promovido 

pela Fundação Cultural de 
Imperatriz (Funculti), órgão 
vinculado à Prefeitura 
Municipal. Os pedidos de 
inscrições que chegarem 
após esta data, estarão 
automaticamente inscritos 
para o XII festival. 

A Funculti lembra que o 
evento vai acontecer em 
duas etapas — 
classificatória e íinalíssima 
— a serem realizadas nos 
dias 12 e 13 de dezembro, 
respectivamente. 

O que 
foi exigido 

A Fundação Cultural de 
Imperatriz exigiu que os 
traabalhos fossem inéditos. 
Cada participante pode 
concorrer com cinco obras 
em cada categoria, contudo 
uma poderá ser classificada 
em cada gênero. 

Cláudio Marconcine, 
coordenador do Festival 
Literário, disse que todos os 
participantes receberão o 
certificado de participação e 
um exemplar do Livro "XI 
Festival de Poesia, Crônica 
e Conto", onde serão 
reunidas as obras 
vencedoras deste evento. 
Além do Troféu 
"Macunaíma" e da 
publicação dos trabalhos em 
livros, os vencedores 

, receberão 10 exemplares do 
livro "Xí Festival". 

Rolando 
dívidas 

Os governos dos estados 
do Rio Grande do Sul. Mato 
Grosso e Minas Gerais 
foram autorizados pelo 
Senado, a ,eíevar 
temporariamente sua 
capacidade de 
endividamente para emitir 
letras financeiras dos 
respectivos tesouros, 
destinadas a rolar as dívidas 
mobiliárias estaduais e 
vencíveis no segundo 
semestre de 1997. 

O estado de Alagoas, por 
sua vez, foi autorizado pelo 
plenário a afirmar, com a 
Caixa Econômica Federal, o 

.3° Termo Aditivo de 
Rerratificação de Convênio 
realizado no âmbito do 
Programa de Apoio à 
Reestruturação e Ajuste 
Fiscal dos Estados. O plenário 
do Senado aprovou, ainda, 
projeto de decreto legislativo 
sobre a programação 
monetária relativa ao terceiro 
trimestre de 1997, enviada 
pelo Executivo ao Congresso. 
O projeto será agora 
submetido à deliberação da 
Câmara dos 1 )einitados. 

A Fundação Cultural de 
Imperatriz (Funciilli) está 
executando o Projeto Arte e 
Leitura nas Escolas, com o 
objetivo de incentivar e 
desenvolver a prática de textos 
nas escolas do município. O 
projeto tem o apoio da 
Locadora de Livros 
Macunaíma. Secretaria 
Municipal de Educação 
(Seduc) e Biblioteca Pública 
Municipal. A Funculti é um 
órgão da Administração 
Municipal. 

Na primeira fase do 
programa, foi visitada a Escola 
Municipal Geovani Zann nos 
dias 23,24 e 27.de outubro. Foi 
montado na escola, um cenário 
próprio. O püblico-alvo são 
alunos da U á 49 séries. 

Para desenvolver o trabalho, 
a equipe de monitores da 
Funcu-lti utiliza três mesas 
grandes, 24 tamboretes e duas 
estantes com capacidade para 
30 ou 40 livros. I , montado um 
cenário na sala onde é 
desenvolvido o programa. 

Joanires Santos e Didi Praes 
são as monitoras do programa, 
que conta também com a ajuda 
do contra-regra, Ixmner Sousa. 
Na Escola Geovani Zaníii, os 
monitores foram 
acompanhados dé perto pelos 
professores do colégio visitado, 
favorecendo o êxito das 
atividades nesta primeira etapa. 

"A expressão corporal, 

mmmm 

A W 

<>gc<<v :x-: 

Projetos estão sendo desenvohidos pela Fundação Cultural 

brincadeiras e teatro de 
fantoches são outros atrativos 
do projeto para fazer com que 
as crianças despertem para o 
mundo da leitura", 
acrescentou Joanires Santos. A 
monitora explicou que o 
transporte do material para as 
escolas é feito por um veículo 
da Secretaria de Educação. 

Além das leituras e 
brinuuiehas feitas, a equipe da 
Funculti envolvida com o 
projeto desenvolve a produção 
de textos entre os alunos como 
uma forma de exercitar o que 

foi absorvido nas leituras. 
A equipe que cuida 

diretamente deste projeto tem 
boas expectativas quanto à 
continuidade do trabalho. Está 
sendo estudada a possibilidade 
de que a próxima escola a ser 
visitada seja o Ciei III, no 
Parque São José. 

Outros projetos 
Além de Arte e Leitura nas 

Escolas, outros projetos da 
Fundação estãos sendo 
desenvolvidos na cidade. Está 
em funcionamento o Curso 
sobre Artes Cênicas, como 

parte do projeto de oficinas 
permameute de artes. 

Um outro trabalho em 
andamento é o grupo de 
danças folclóricas. Depois de 
aprenderem o cacuriá e 
bumba-meu-boi com 
acompanhamento de orquestra, 
passará para o 
acompanhamento de matracas. 

Está em fase de produção os 
livros do VIU e X Festival de 
Poesia, Crônica e Conto. A 
Funculti espera lançá-los em 
dezembro durante a realização 
do XI Festival-.. 

Planejamento familiar 

Bacuri tem média dè 3 filhos por família 

Estatística consta do relatório de Planejamento Familiar, do programa "Bacuri 

Eu Acredito!' 
Em média, as famílias do 

Bacuri (bairro próximo do 
Centro de Imperatriz) têm três 
filhos — aponta o relatório de 
Planejamento Familiar, do 
programa Sww ri Eu Acredito!, 
da Prefeitura de Imperatriz. 
Foram entrevistadas 3.(>09 
pessoas e o total de filhos é de 
12.413. Na ponta do lápis, a 
média é de 3,44 filhos por 
família. 

O programa Bacuri Eu 
Acredito foi realizado de 14 de 
julho a 4 de setembro, quando 
os agentes comunitários de 
saúde fizeram visitas 
domiciliares objetivando 
conhecer de maneira palpável 

as reais condições das 
necessidades básicas da 
população daquele populoso 
bairro. 

O prefeito Ildon Marques o 
define como "um banco de 
dados altamente profissional e 
competénte". Foi o prefeito 
municipal quem entregou os 
certificados de participação aos 
agentes que fizeram parte d 
programa. A intenção é mapear 
toda a cidade, levando-o para 
outros bairros 

Além de Planejamento 
Familiar, o Bacuri Eu Acredito! 
levantou dados nos programas 
DST/Aids, Saúde. Bucal, 
niberculose, Hanseníase, 

Hipertensão e Diabetes, Saúde 
Mental, Zoonoses è Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente, 
importantes para 
implementação de medidas em 
saúde pública. 

De acordo com a Secretaria 
de Saúde, Bacuri Eu Acredito é 
um projeto piloto que servirá 
:omo março referencial para as 
luturas implantações do projeto 
em demais bairros da cidade. 
Dele, também participaram as 
instrutoras do PACS 
(Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde). 

Planejamento Familiar 
Ainda em Planejamento 

Familiar descobriu-se que 3.353 

é ò total de partos, sendo 2.182 
normais, 365 normais com 
episío e 365 cesários. No 
Bacuri, os métodos 
anticoncepcionais mais usados 
são; laqueadura, com 1.106 
respostas; pílula, com 250; 
camisinha, com 59; e outros, 
com 190. 

Já os mais conhecidos, de 
acordo com o relatório da 
Secretaria de Saúde, são; pílula, 
com 12,25%; laqueadura, com 
11,92%; condom, com 10,33%; 
injetável, com 8,97%; e tabela, 
com 8,48%. Os percentuais 
foram obtidos em relação ao 
total de respostas, que segue 
com outros métodos. 

Sede.,ct assina convênio com Funac 

"Dar oportunidade aos 
adolescentes a entrada no 
mercado de trabalho, 
minimizando a carência sócio- 
economica e ainda oferecendo 
condições à sua formação 
pessoal e social, capacilando-o 
para o exercício da cidadania". 
E com esse objetivo que a 
Secretariado Desenvolvimento 
Comunitário e do Trabalho 
(Sedesct) e a Fundação 
Nacional da Criança e do 
Adolescente (Funac) irão 
firmar convênio nos próximos 
dias 10 e 11, em Imperatriz. 

O projeto também será 
desenvolvido com parcerias 
entre a Superintendência para 
o Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene), empresas, 
entidades governamentais e 
não-governamentais. que 
trabalham com adolescentes. 
No caso específico da Sedesct, 
serão beneficiados os 
adolescentes do Projeto Alfa 
(Guardas-mirins), que estejam 
na íaixa-etária entre 14 e 18 
anos, conforme exigências do 
convênio, 

A titular da Sedesct. Sofia 

Oliveirá, diz que o projeto é 
bem-vindo, pois facilitará a 
vida do adolescente no 
mercado formal de trabalho. 
"O projeto vai qualificar 
profissionalmente os nossos 
adolescentes", disse. 

O Projeto 
O Projeto Iniciação do 

Adolescente no Mercado Formal 
de Trabalho é uma iniciativa do 
Governo do Estado, através de 
convênio junto a Sudene, por 
meio do Programa de Trabalho 
Educativo e de Apoio ao 
Adolescente. Ele irá atender os 

adolescentes provenientes de 
famílias carentes, visando o 
seu ingresso no mercado e no 
convívio social. 

O projeto já conta com a 
participação de diversas 
empresas no Estado, 
integrantes do sistema Finor; 
ONGs; organizações 
comunitárias, além da Funac, 
entidades sem fins lucrativos, 
de patrimônio público, órgão 
coordenador do Governo do 
Estado, responsável pela 
política de atendimento à 
criança e ao adolescente. 

TCÍ 

VALE TRANSPORTE 

Presente no Jpostb de Renda^n^ 

desejam fornecer Vale ransporte aos seus fundo. mpresanos que 
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Cafeteira 

O Senador Epitácio 
Cafeteira está convicto, pelo 
menos até agora, com relação 
a sua candidatura ao Governo 
Estadual. O Senador que 
encerra seu mandato no final 
do ano que vem, está 
tentando costurar uma 
aliança com todos os 
segmentos políticos de 
esquerda, e pelo andar da 

carruagem está cada vez mais 
difícil a união das esquerdas 
era prol do nome de Cafeteira. 
O PT que sem dúvida alguma 
continua sendo o maior 
partido de esquerda, não tem 
a maioria que possa 
concretizar uma aliança, 
segundo o Presidente do 
Diretório Municipal de 
Imperatriz Jornar Fernandes 
que por sinal é candidato a 
Deputado Estadual com reais 
condições de vencer, acredita 
que não será possível a 
inclusão do seu partido no 
esquema de alianças para 
apoiar o Senador Epitácio 
Cafeteira para o Governo do 
Estado do Maranhão, o 
Partido dos Trabalhadores 
poderá lançar o seu filho 
ilustre no Maranhão, atual vice 
prefeito de São Luis e ex 
deputado Federal Domingos 
Dutra. Já está confirmado o 
apoio do PDT de Jackson lago 
ao Senador Cafeteira, faltando 
apenas a indicação do Vice, 
que pode ser o Empresário de 
Comunicação em nossa 
Região Moacir Espósito. 
Apesar de tudo não passar de 
conjecturas, o quadro político 

real só saberemos no inicio do 
ano que vem, quando todos os 
partidos farão suas 
convenções para escolher 
seus respectivos candidatos ao 
Governo, Senado, Camara 
Federal e Assembléia 
Legislativa do Estado. 

Voto 
Tupiniquim 

Nos lares, nos bares, em 
todas as esquinas da cidade, o 
comentário político é um só, a 
população está cada vez mais 
convicta de que deve votar em 
candidatos a Câmara Federal 
e Assembléia Legislativa de 
nossa cidade. A quase vinte 
anos a cidade de Imperatriz 
vive sofrendo com a falta de 
representantes em número 
suficiente para defender com 
denôdo a nossa população, um 
exemplo vivo é que na 
legislatura passada foi eleito 
por Imperatriz apenas o 
Deputado Estadual Chico do 
Rádio, nesta atual elegemos 
apenas o Deputado Milton 
Raiva, não vamos agora 
crucificar os dois depuados for 
nao fazerem nada em nosso 

Por ser mulher 

por Dr. Avelino do Carmo Lima 

Advogado 

Quando olhares "adentro de ti, 
um verde amplo conotará o caminho 
dessa alma codificada de amor, 
cujos anos mostrarão ao mundo 
a doce realidade de teu dia. 

Feche os olhos e pense em tudo 
cjue te traria uma tarde fluorescente 
à margem de ura rio manso e fresco, 
e aí terias o espelho da serenidade 
que teus olhos refletem brandamente. 

Cede-nos a longevidade de teu astro 
c acaricia-nos no instante de sabedoria, 
cujo lastro está exposto no semblante 
sereno, vetusto, belo e imensurável. 

Es, ccitamente, a mulher dos tempos, 
idealizada em cada uma, bela e ampla, 
que nos contempla ao interhidio, 
no afã do leito, a noite eterna. 

A mulher e assim o gênero morda/ 
das fantasias do amor eterno: 
eterna e qualquer mulher ardente, 
como eterno e o tempo de conte-la, 
mesmo na lucidez de um minuto apenas. 
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benefício, a realidade é que 
precisamos eleger pelo menos 
seis representantes na 
Assembléia Legislativa, e 
quatro para a Camara Federal, 
se isso não ocorrer vamos ficar 
mais quatro anos sem 
r e p r e s e n t a t i v i d a d e . 
Acreditamos que nesta 
próxima eleição teremos 
nomes suficientes para bem 
representar a nossa Região, 
não podemos abrir guarda para 
os famosos para - quedistas que 
nos visitam apenas em época 
de campanha. Por onde 
passamos a nossa mensagem 
resume-se em eliminar de uma 
vez os aventureiros de plantão, 
apesar de termos uma eleição 
disputadissima, acreditamos 
nos homens de bem que com 
certeza saberão nos 
representar com dignidade 
tanto no Congresso Nacional, 
como na Assembléia 
D^gislativa. Com o advento do 
voto eletrônico em nossa 
cidade, as possibilidades de 
aumentar o número de 
representantes e maior. Todo 
cuidado é pouco, olha os para- 
quedistas aí gente, é verdade, 
é verdade  

Entrelinhas 

Major Melo, comandante interino do Terceiro Baíalbào 
da Policia Militar em Imperatriz, já ordenou que os PMs 
Boxes do Calçádâo e tia Praça de Fátima fossem reativados, 
com relação ao Soldado da corporação envolvido numa 
infração de natureza grave, deve ser punido exemplarmente.: 
0 militar conduzia uma motocicleta embriagado, sem 
habilitação, sem capacete e por cima desacatou ura policial i 
Rodoviário, as medidas estão sendo adotadas pelo comando 
da Policia Militar, onde se encontra recolhido o Soldado 
valenle, 

• 
Hóris Casoy, Ratinho, Ana Maria Braga, Marcelo Cosia 

além do Programa Cidade Alerta com João Leite Neto 
continuam esquentando a cabeça da concorrente Rede 
Globo. Os programas acima vem crescendo a cada dia, 
deixando preocupado o famoso Boni. diretor da Emissora 
dojanliiu Botânico, plira , plím  

Aqui na terra do Frei os programas exibidos a nível local 
i>ela PV C apital ( anal 5, Rede Record estão com a audiência 
crescendo, a começar jk-Io Programa Imperatriz 24 horas, 
apresentado de Segunda á Sexta por Conor Farias, que 
continua polêmico e sem papas na língua. Incrivél a 
participação do povo pelo telefone, o que demostra a 
verdadeira aiultencia de um program.a de Televisão. 

Por ser mulher 

por Raimundo Primeiro 

Da Editoria de Cultura 

Quando observo o horizonte infinito 
lembro-me de alguém muito mais que especial 
Tal qual o pardal, fico a voar pela imensidão dos 

céus de meu arborizado quintal. 

Por ser mulher, por ser gente 
enfim, por ser ser ... pulsante 
uma pessoa mais que (ser) humana 
é que quero sempre contigo ficar. 

A exemplo do colega ao lado 

também fico a vislumbrar as fantasias 
do amor 
não sei se eterno, todavia garanto ser 
sincero, ardente, vibrante, inexplicável. 

Genérica e tacitamente. 
Minhas tardes ficariam memoráveis 
se com ela pudesse contemplar 

o por-do-sol. o anoitecer. 

C.a. com minha insegurança, um medo terrível 
fico a pensar, a contar as estrelas espalhadas 
pois à noite é pura poesia. 

x* 
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Polícia Militar 
Delegacia de Plantão_ 
Corpo de Bombeiros __ 
Hospital de Plantão (Geral)__ 
Hospital de Plantão (Pediatria) _ 
Aeroporto __ 
Estação de Trein fl; f 'fê 
Hemomar ||í ■ 
TropigáiMy) 
Paragás 
Alcóolicos Anônimos 
Prefeitura Munidjpa|P|p|j:'içi' 

Câmara Municipal  ê-ê; 
Fórum Henrique de La Rocque _ 
Disque Boi na Moita __ 
Defesa do Consumidor_ 
Cemar _ 
Caema _ 
Correios 
Receita Federal   
Secretaria Estadual da Fazenda  
Polícia Federal _ 
Polícia Rodoviária Federal 

190 
722-1287 
193 
721-1065 
721-8174 
721-0662 
723-2260 
722-2737 
721-4528 
721-1795 
721-7711 
722-1748 
723-1652 
721-0404 
722-1956 
198 
196 
722-2505 
721-0136 
721-2486 
721-0944 
722-1071 
722-3048 
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Centro de Organização e Formação Popular é tema dos debates 

A 3o Semana da Pedagogia do Cafhpus de Imperatriz da Universidade Federal do Maranhão (Ufma) 

recebe dois ilustres palestrantes. 

Maria Salete van der c 
Cornclis Joanhes van der Poel 
são professores, hoje 
aposentados, da Universidade 
Federal da Paraíba, 
respectivamente dos 
departamentos de 
Fundamentação de Educação e 
de Ciências Sociais. Autores do 
livro A prática alfabetizadora de 
jovens e adultos (Grafeste, 
1993), além de inúmeros 
artigos em revistas. 

Salete, natural de Campina 
Grande, é formada em 
Pedagogia, mestra em 
Educação de Adultos e autora 
do livro Alfahetização de 
adultos. Sistema Paulo Freire. 
Estudo de caso num presídio 
(Vozes, 1981). 

Desde os ãndshtXTidâm com 
movimentos sociais populares, 
notadamente no letramento de 
pessoas jovens e adultas, 
trabalhadores rurais, 
presidiários, domésticas, 
meninos trabalhadores de rua, 
em suma, os excluídos da vida 
sócio-econômica. 

A melhoria de vida dos 
nordestinos e dos brasileiros 
era geral constitui a dimensão 
teológica suprema de todo o seu 
trabalho, tendo referencial 

. nplítico-pedagógico, a 
mstruçâo de uma sociedade 

renovada e democrática de 
cunho socialista. Tendo em vista 
a conjuntura atual da sociedade 

brasileira e mundial, toda sua 
ação pedagógica é construída na 
perspectiva sócio-histórica e 
sua psicologia, apoiando-se nas 
teorias, entre outros, de 
Vygotsky, Luria, Leontiev e 
Bakthtin. 

O livro conta e analisa a 
praxis de letramento de 
pessoas jovens e adultas que 
estão desenvolvendo há sete 
anos no interior e nas cidades 
da Paraíba. E uni convite a todos 
que procuram, com eles, 
construir um novo Brasil e 
colocam expressamente a 
educação a serviço desta 
construção através de um 
letramento engajado na 
mudança de "estrutura de 
pensamento", procurando 
provocar uma "revolução no 
cotidiano", melhorando a vida 
dos participantes e de toda a 
sociedade paraibana, 
nordestina e brasileira. 

No livro Letramento de 
pessoas jovens e adultos na 
perspectiva sócio-histórica, 
Salete e Cornelis Van der Poel 
destacam que há mais de 
quarenta anos, desde 1956, 
trabalham no campo da 
alíabetização, com crianças, 
jovens e adultos, com todo tipo 
de categorias de pessoas, tanto 
no ensino formal como não 
formal. 

Lembratn que de lá para cá, 
a conjuntura econômica e 

política da sociedade brasileira 
tem se modificado 
constantemente, desde a época 
do populismo 
desenvolvimentista dos anos 
sessenta, passando pela 
ditadura militar dos anos 
setenta até a relativa 
democracia neoliberal da 
atualidade. 

"Neste momento do limiar do 
século, há um entendimento 
generalizado: o Brasil necessita 
se modernizar. Neste ponto 

. todos concordam. Modernizar, 
porém, significa profundas 
mudanças estruturais e 
culturais. Quem vai levar isto à 
frente? Qual será a força motriz? 
Aqui começa o divisor de águas, 
pois modernidader é. por 
excelência, tanto um Jato dado 
como um empenho de 
estratégias opostas (Stuurman, 
1985: 20)". 

Historicamente, os modelos 
clássicos dop liberalismo como 
do marxismo têm demonstrado 
que não dão conta desta tarefa. 
O regime atualmente 
dominante — o capitalismo 
neoliberal—se apresenta como 
um regime de exclusão, 
indicando que modernizar não 
é para todos. Por outro lado, há 
toda uma corrente e 
movimentos que lutam em' 
defesa de todos sem distinção, 
como seres individuais e sociais. 
Modernizar sim, mas para 
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% QUk^ EXPRESSO AÇAILÂNDIA LIDA 

Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

03:30 

05:30 

05:00 

06:00 

06:00 

07:00 

08:00 

09:00 

13:00 

13:20 

14:00 

15:00 

16:00 

19:00 

20:00 

20:45 

23:00 

23:00 

23:00 

Imperatriz x Tailândia 

Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

Imperatriz x Balsas 

Imperatriz x Marabá 

Imperatrizx Fortaleza 

Imperatriz x Goiânia 

Imperatriz x Goianésia 

Imperatriz x Rui Branco 

_____ Imperatriz x São João 

Imperatriz x Vitória via Terezina 

Imperatriz x São Pedro 

Imperatriz x Viraçâo 

Imperatriz x Vila Nova 

Imperatriz x Vitória via Brasília 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x São Luís 

Imperatriz x Belém 

Imperatriz x Juazeiro 

Imperatriz x Fortaleza 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário. 

Sábado • 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e .uiuta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado- 

Domingo, quinta e sexta 

Têrçá 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 

CAC dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

todos! 
Eles afirmam que dar uma 

resposta adequada a cada nova 
situação , tem sido nossos 
permanente desafio pedagógico. 
"A busca prático-teórica, ao 
longo dessas quatro décadas, 
sempre foi a tentativa de 
responder à pergunta: será que 
este ou aquele sistema 
educacional se coaduna melhor 
como resposta concreta à 
situação atual da sociedade e, 
em particular, dos nossos 
educandos? Não podemos nos 
apegar a um sistema 
educacional ou endeusá-lo 
como se fosse a última palavra. 
Os tempos mudam, a educação 
deve mudar com o tempo 

Quem somos nós 
O Centro de Organização e 

Formação Popular da Paraíba é 
uma sociedade civil sem fins 
lucrativos voltada, 
principalmente, para a educação 
de pessoas jovens e adultas no 
meio popular do estado da 
Paraíba 

O Cofp tem por finalidade 
desencadear o processo de 
consolidação e de formação das 

organizações e movimentos 
sociais do estado, mediante uma 
educação — centrada no 
trabalho — como espaço ativo, 
ordenado e sistemático de 
estudo, reflexão e análise da 
prática cotidiana dos seus 
participantes, a fim de 
adquirirem novos 
conhecimentos que lhes 
possam servir como guia de 
suas ações transformadoras 
individuais e coletivas. 

A entidade forma nécleos de 
base em qualquer município da 
Paraíba, constituídos, 
notadamente de jovens e 
adultos, garantindo-;hes uma 
educação como exigência de 
sua cidadania. 

Também desenvolve nestes 
núcleos formação fundameulal, 
compreendendo, de um lado, 
letramento emergente 
(português e matemática) e,de 
outro, formação, formação 
greal, abrangendo os 
conhecimentos básicos das 
ciências humanas e naturais. 

Oferece cursos (contínuos 
e/ou intensivos) a fim de 
formar pessoas, especialmente 
da comunidade para que 

possam desempenhar com 
competência a tarefa de 
educadores junto a pessoas 
jovens e adultas. 

Firmar convênios com 
quaisquer órgãos públicos óu 
privados que, em parceria, 
queiram desenvolver, juntos 
com o Cofp, atividades 
educacionais voltadas para 
jovens e adultos. 

A entidade começou a 
funcionar em 1991 com 12 
Núcleos de Base no Agreste/ 
Brejo da Paraíba a pedido do 
Sindicato Rural de Alagoa 
Grande e Cooperativa das 
Labirinteiras de Serra 
Redonda. 

Atualmente, o Cofp é 
responsável pela coordenação 
c func» majnenlo das atividades 
de ensino fundamental em 70 
Núcleos de base, espalhados 
pelas cidades, vilas e distritos 
de Serra Redonda, Ingá, 
Massaranduba, Alagoa Grande, 
periferia de João Pessoa, 
Bayeux, Conde, Alandra, 
Caaporã é Cabedelo com 1.400 
alunos jovens e adultos, 
notadamente na faixa etária de 
12 a 25 anos (80%). 

Ufma realiza 3 Semana da 

Pedagogia em Imperatriz 

Evento conta com professores da Universidade Federal da 

Paraíba e homenageia o sociólogo Paulo Freire 

Continua acontecendo 
nas dependências do 
Campus de Imperatriz da 
Universidade Federal do 
Maranhão (Ufma) a 3o 

Semana da Pedagogia, 
tendo como tema 
Educador: um desafio 
filosófico, ético e poético. 

A programação — de 
acordo com informações 
prestadas pela comissão 
organizadora — será 
concluída no dia 8 do mês 
em curso. 

A 3" Semana da 
Pedagogia vem refletir a 
formação e a prática do 
educador a níveis filosófico, 
ético e político, priorizando 
o fortalecimento de seu 
compromisso enquanto 
elemento integrante da 
sociedade. Busca 
proporcionar condições, 
através de palestras, 
grupos de estudos e 
oficinas pedagógicas, para 
uma tomada de consciência 
que viabilize uma postura 
ético-política dentro de uma 
visão progressista. 

Neste sentido, o 
conclave será um espaço 
privilegiado para o 
aperfeiçoamento da prática 
docente, visando, a partir 
da socialização do 
conhecimento, uma maior 
integração entre o Curso 
de Pedagogia e a 
c o m u n i d a d e 
imperai rizrnse. 

Presta uma homenagem 
ao educador Paulo Freire e a 
todos <»s profissionáis 
preocupados com a dimensão 
crítica de suas práticas 
educativas e politicamente 
comprometidos com as 
mudanças sociais, 

A programação desta 
quarta-feira, 5, é a seguinte: 

191i - grupos de 
explanação e debates, com os 
seguintes temas: Qualidade 
total na-educação - análises 
críticas, Ética na educação; 
uma abordagem crítica sobre 
construtivismo, cujos 
palestrantes serão Cornelis 
Joannes van der Poel, da 
Universidade Federal da 
Paraíba (Ufpb), Maria Salete 
van der Poel (Ufpb) e 
membro da Rede de Apoio e 
Ações de Alíabetização do 
Brasil (Raab). 

Numa homenagem 
especial ao educador Paulo 
Freire, a comissão 
organizadora faz divulgar a 
seguinte mensagem: "não é 
possível criar unia pedagogia 
nova sem que haja uma 
sociedade nova. E é 
fundamental começar a 
produzir-se uma nova 
educação, mesmo quando um 
novo poder alcançou apenas 
parcela do governo global. 
Vejam, posto resumidamente 
aqui, vejam o desafio. E 
quando se põe a perguntar 
assim: sendo que não temos, 
instalada, uma nova 

sociedade já 
revolucionada.*, como 
produzir padrões 
pedagógicos diferentes 
daqueles da aMrigúE formal 
Se o novo contexto 
material e histórico não se 
deu, ainda não se produziu, 
então como trabalharmos 
com a pedagogia desse 
contexto? Aí eu acho muito 
bacana o bicho gente. E 
possível para ele trabalhar 
assim: mesmo que o futuro 
contexto esteja ainda não 
dado... mesmo quando as 
condições materiais de 
uma nova sociedade sejam 
ainda não dadas... Mesmo 
aí pode o bicho gente 
trabalhar um certo dando- 
se que vai contribuir para o 
futuro..." 

Na quinta-feira, segundo 
informações, às 19h, 
continuação dos grupos de 
explanação e debates. 

E, na sexta-feira, 7, às 15 
(fechando o evento), 
haverá a passeata Abaixo o 
analfabetismo, com saída 
do Campus da Ufma aqui de 
Imperatriz. 

As 19h, serão 
desenvolvidas oficinas 
didáticas da História, da 
Geografia, das Ciências, da 
Matemática e do 
Planejamento; disciplinas 
na sala de aula, 
alíabetização de crianças, 
artes plásticas (pintura) e 
auto-estima do professor. 

* 
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Por Dentro 

da Imprensa 

JoséliaMelo 

Cara 
de pau 

Ainda tem gente que acha 
ruim quando escrevo sobre 
falta de profissionalismo de 
certos colegas. K claro que- eu 
não sei tudo tampouco tenho 
a intenção de insinuar isso, 
haja vista que me conheço e 
sei quais são minhas falhas e 
meus acertos. Qbviamente 
não se trata de quem é 
melhor ou pior, a verdade é 
que o que ■pretendemos com 
esta coluna é mostrar o 
quanto somos carentes de 

conhecimento e orgulhosos em 
não querermos admitir que não 
sabemos isso ou aquilo e que" 
precisamos de quem sabe um 
pouco mais. Quero deixar bem 
claro para meus colegas que se 
elogio ou critico alguém não é 
por nenhum motivo pessoal. 
Esta, como qualquer outra 
coluna do Jornal Capital, protura 
mostrar apenas a realidade e se 
alguém está insatisfeito que se 
manifeste diretamente, pois 
como já escrevi antes, este 
espaçó é para toda a Imprensa 
de Imperatriz e Região. 

Soltando os bichos 
A galera da Rádio Cidade vez 

por outra está soltando os 
bichos no ar. O que quero dizer 
é que quando a gente menos 
espera, ouve a voz dos 
personagens dq programa das 
tardes de sábado, o "sé bobo 
siô ', onde os locutores soltam a 
franga e os frangos também. Não 
sei se isso acontece porque eles 
esquecem ou se é de propósito, 
mas acho que o ideal e mesmo 
deixar estas figuras apenas para 
os sábados senão, vai cair na 
monotonia e ficar chato. 

Ótima 
idéia 

A idéia da Deputada Federal 
Marta Suplicy de controlar a 
programação da TV Brasileira é 
de fato muito boa, já que dessa 
forma as emissoras terão 

limites a seguir. Como ela 
explicou em entrevista 
concedida à Boris Casoy no 
Passando a Limpo do último 
domingo, não se trata de 
censura, o que garante ser 
completamente contra, mas sim 
de uma maneira de evitar que 
programas que ferem certos 
princípios sejam exibidos em 
qualquer horário e sem nenhum 
critério, como é feito nos dias de 
hoje. Com isso certamente, 
cenas da mais completa falta de 
respeito não poderão fazer parte 
da programação matinal ou 
vespertina, ficando reservada 
apenas ao período noturno. 
Marta Suplicy disse que a maior 
preocupação diz respeito-as 
crianças e adolescentes, que pela 
falta de controle dos programas 
são vítimas de abusos 
psicológicos. 

Fraternidade 
e apoio 

Numa atitude inédita, o 
SINDJORI colocou a 
disposição do companheiro 
Emanoel Correia da Rádio 
Imperatriz total apoio, quando 
este teve problema com o filho 
que precisou ser hospitalizado 
com problemas cardíacos. O 
tratamento custou caro e o 
sindicato resolveu anistiar os 
filiados que conlribuissem 
com Emanoel Correia, o que 
apesar de ter sido ainda pouco 
diante da gravidade do 
problema não deixou de ser 
uma gesto de solidariedade 
humana, coisa rara em outros 
tempos. 

Grande 
macarrão 

Macarrão Bueno. Esse é 
o nome da fera, que vem 
ganhando cada dia mais 
espaço no Capital do Brega, 
da Rádio Capital. Dando uma 
de repórter agora, ele leva 
aos microfones do emissora, 
os mais variados lamentos 
de cornos de todas as 
espécies de Imperatriz e 
cidades vizinhas. Com muito 
bom humor, esse Macarrão, 
que não é comestível, deixa 
à vontade, qualquer um que 
queira participar de suas 
reportagens. O legal de tudo 
isso, é que o programa sai 
ganhando em qualidade, já 
que o que importa de fato, é 
a participação popular. 
Esperamos que esse pique 
continue em alta e que o 
Macarrão Bueno não deixe 
as peteca cair. 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - PROP ZEN 

r 
Aries n 

Gêmeos Leão 

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

(C astros (íslào reforçando as 
características mais fortes que 
existem em em você, modificando 
o seu modo de se relacionar. 

Touro 

O paralelo de Vênus com 
Plutão 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 
sucedjdos, e você poderá adotar 
novos hábitos alimentares., 

Sagitário 

Câncer Virgem 

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. 

Escorpião Capricórnio 

Sua caj )acidade de t rabalh*» 
esta sendo reforçai la i xir Plutão, 
que ajuda você a perseverar 
(mi seus propósitos e até a 
entendê-los melhor. 

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

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

Aquário 
XVW 

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

O Peixes 

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

PROGRAMAÇÃO DE IV - VHF/UHF - IMPERATRIZ 

Canal 
4 

TV 

CRC Canal 
5 

TV 

Capital 
Canal 

7 

TV 

Difusora 
10 

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 II 
16:00 Supermarket 
16:30 Silvia Poppovic 
17:40 Brasil Verdade 
10:00 Rede Cidade 
10:10 Perdidos de Amor 

. 20:00 Jornal da Band 
20:30Faixa Nobre do 
E^porlr 

U (" i no Si ;i i- 
00:30 Jornal 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 
13:00Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - T Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2'' Edição 
20:00 Série Verdade 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audiência 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus 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 
18:50 TJ Brasil 
19:10 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 ()ssos do Barão 
22; 15 Curvas Perigosas (Serie) 
23: ífijornal do SBT 
nn (in i;, Soan - n,./, ,■ viria 
0 I ■ ! ?! ! nrnrit do SH'( 
01:5.0 Perfil 

Canal 

Não forneceu programação 

Canal 
13 

TV 

Nativa 
Cana 

21 

TV 

Tocantins 

Cidade 

Alerta, um 

programa 

polêmico que 

é líder de 

audiência. NE 

TV Capital de 

segunda a 

sábado a 

partir das 

07600. 

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 Fufsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 Grupo Imagem 
16:55 Ivsquentando os 
Tamborins 
17:00 Sessão Animada 
17:15 Sailor Moon 
17:45 Samurai Warriors 
18:15 Shurato 
18:45 Os r ivaleirus do 
Zodíac 
19:35 \a km-a d 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 CNT Jornal (com Leila 
Richers) 
20:15 Serie llardball, Força 
Bruta 
21:10 Juca Klbruri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

V, 
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Sociedade 

em Evidência 

Ademir Sousa 

Sociedade com este coíunista, onde a preocupação maior é atender 

seus íeitores e telespectadores. 

Bem-vindo! 

£ com muito prazer e orguífio que a partir de foje inicio aqui 

neste espaço deste conceituado jornai um trabalho de 

cofunismo sociaí. Tara mim é motivo de orguígo trabalhar em 

um veículo de comunicação onde sempre vem, juntamente com 

toda sua equipe colocar a sociedade e a comunidade a par de 

todos os acontecimentos do nosso Tstado, de nossa Cidade de 

região, ou melhor, o Trasdeo Mundo. 9{este momento, quero 

agradecer ao empresário Conorjariaspor ter depositado em 

mim a tarefa de tamanha responsabilidade. Aos coelgas da 

equipe do jornal, quero dar abraços e dizer que estou sempre a 

disposição, para juntos fazer um trabalho sério e muita 

responsabdidade e, assim, elevar cada vez mais o nome do 

nosso Jornal aqui eméAçailândia e Imperatriz. 

Obrigado, 

Ademir Sousa 
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Posse 

Muito concorrido a posse do novo presidente daACIA (Associação 

Comercial e Industrial de Açailândia), na qual foi empossado o 

industrial Rubens Torra (J ornes (Viena), na última se?çta, dia 31/ 

10, no SMTÍ, onde várias personalidade do mundo empresarial e 

social foram prestar suas homenagens, juntamente como corpo de 

diretores eleitos para o trienio 1997/2000. 

Dinâmico 

O dinâmico empresário de comunicação Osvaldo Jiffio (TU 

Tropical) está crescendo cada vez mais com sua programação íocaí, 

que engbSa três programas: Cidade Urgente, '/onda da Cidade e 

m: 

«i Üii* iil 

Dr. Rubens Parra (Presidente da ACIA) e sua esposa 

Adriana em recente acontecimento social 

Mistura fina 

O (Bispo (Edir Macedo, dalgreja Universal do treino de (Deus, está 

irritado como projeto das rádios comunitárias aprovado pela ^ 

Câmara. As emissoras estão proibidas de se filiarem a emissoras 

dedicadas a programações religiosas, e que para Tdir Macedo 

significa uma trombada. 

Algum "gênio de marketing" resolveu convencer o comandante 

'Âplin Amaro a dedicar algumas linhas de sua Tarta ao 

'Presidente", distribuída a bordo de todos os aviões da TAMa o 

trágico aciden te do ano passado em São Paulo. (Fora o 

constrangimento provocado na maioria de passageiros, o volume de 

reclamações - diante do mau gosto -foi tamanho, que a Tarta"foi 

retirada de circulação. (Jjo final do mês, no volume de faturamento 

é que se medirá o estrago. 

m. 
m 

Jesebel Bren, Yolanda Pereira (from São Luís) Adriana 

Galletti, prestigiando os acontecimentos de nossa cidade 

De segunda a sexta 

Pela Rádio 

Capital AM 
Programa: Brasil Sertanejo 

Chico 
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Capital 

Social 

Linda Veloso 

jAicvcla es+e mês es+om selado iiaaugumda c\s 

depeiadêiaelas do rdmpem+^iz Pad< "Hlofel. 7A. rejoLMAo es+d 

o +odo vopopy e o em presa Ho /Vldrclo tAIolvso prome+e o 

melkor para os impera+rizeiases. (£ só aguardar e eoK\|e.rir. 

eoluuis"la 3OIAtAS Ribeiro ja seleaioua as soeiali+es 

para a próxima e+apa de joios e guein e bas+au+e 

esperado ua próxima semaua para dar prossegui me rv+o 

aos +rabalKos e o |amoso |o+ógra|o yVlareio Prado. 

faíúi/iacUi 

yRo dia ió des+e as amigas do Bem C2ue-,Ae,'i es+arão 

promoveudo a fradicioiaal galirvkada ua yV\ a ç o ia a r i a 

Urvião e Pra+emidade, ua rua Pupiuamba-Baeuri. 

y\dguira o seu iugresso e par+ieipe des+a promoção 

jdau+ropia realizada pelas amigas do Bem (Due-^r. 

Foi muifo graude o uumero de pessoas uos eemi+erios 

da eidade uo D ia de Fiuados. y\\\ mui+os pareufes 

|oram levar sua Komeuagein e jdis-er visi+as a seus 

eu+es gueridos. jA Pgreja de Fa+ima |e2 uma procissão 

coin basfau+e |ieis saiudo da Pa+edral ãs 3 da maukã e 

prosseguiudo aie ao cemilerio Pampo da Saudade. 

m 
i 

S 
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■ 

Pmpresarios de sucesso em uossa cidade Sr. Luis 

Dauday Ai air PKavesy F\|ouso Frauda, leia—se_ (Sbel e 

o graude amigo ^R^^dir. 

m+tm ■*ÍM& fiWJSÍ 

1 

m 

e-las seuboras gue merecem des+ague especial 

em uossa coluua. São as primeiras damas do 

■Hospi+al SãoRa|ael. Feda/ Fucília/ A^cira/ Br.0 

;Ariaue e Ria ria Xere^a. Pou|ira a simpa+ia. 

■ 

pV pro mofe r Ria ria Feônia 

expectativa a preseuça em massa dos socialites uo 

tradicioual Baile Pacu de Ouro. Sera uo próximo dia 

2.Ô e coutara com a preseuça marcaute do famoso 

Oarltuko de 3e-sus e suas bailariuas gue estarão 

mostra udo o maror^^^p 

tm uses. 

Quem se encontra visitando uossa cidade e o 

simpático amigo Br. AJan. Pie/ gue e 

bem viuda eutre os impcratrieeuses/ sempre gue pode 

marca em sua ageuda esta tradicional visita, ó um 

amigo maravilkoso/ exoeleute^ dispensa comentários. 

Besejamos ao amigo Avlau sucesso 

permanência agui ua Xerra do Frei. 

m 
ÊSà. 
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s 

I 
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yVlaria Feóuia/ promoter do Pacu de Ouro com o 

eugeukeiro Oelso e a colunista Finda Veloso. 

2JLÍ£!iFLb[rL_ 

lS€©(Lâ ©IO (MMIfe 

Excelência em educação infantil em 98. 

Laboratório de informática para crianças 

Avenida Bernardo Sayão, 1180 (Três 

PoiZKS> S 723-3394 é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 
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Nesta 
quinta 

Inaugura nesta próxima 
quinta-feira o Comercial 
Bingo. O colunista 
recebeu na manhã um 
convite todo especial para 
a inauguração que 
acontece amanhã nas 
dependências do novo 
empreendimento que fica 
na Avenida Godofredo 
Viana, 762- Centro de 
Imperatriz. 

Emplacando 
O jornalista Orlando 

Menezes retornou a 
telinha com a corda toda. 
O pique que foi colocado 
no ar na estréia do 
progràQja deixou os 
concorrentes de cabeça 
quente. A audiência no 
horário íoi uma coisa 
fantástica. Ontem "Lelé 
Livre" estava mais calmo. 
A galera de imediato já 
perguntava pelos 
bastiífores, será o que é, 
que aconteceu? 

Viagens 
malucas 

Aquelas viagens 
malucas do Cavalo de Aço 
rumo ao interior do 
estado, e a algumas 
cidades do interior deverá 
acontecer nos próximos 
dias. De acordo com a 
imprensa da capital do 
estado, Moto Clube x 
Cavalo de Aço se 
enfrentam ho próximo dia 
15. Caso isso venha a ser 
confirmado, o 
representante da região 
tòcantina terá que ir a 
capital do estado para 

Francisco do Valle 

enfrentar o todo poderoso 
Moto Clube do jornalista e 
empresário José Raimundo. 

AIRT 
A Associação de Imprensa 

da Região Tòcantina esta se 
organizando para as eleições 
vindouras. O atual 
presidente Clélio Silveira 
alerta aos associados que se 
regularizem até o próximo 
dia 10 afim de ficar apto a 
participar da escolha do 
novo presidente. 

Planejamento 
familiar 

Em média, as famílias do 
Bacuri (bairro próximo do 
Centro de Imperatriz) três 
filhos- aponta o relatório de 
Planejamento Familiar, do 
programa Bacuri Eu 
Acredito! , da Prefeitura de 
Imperatriz. Foram 
entrevistados 3.609 pessoas 
e o total de filhos é de 
12.413. Na ponta do lápis, a 
média é de 3,44 filhos por 
família. 

Competência 
O prefeito Ildon Marques 

de Souza, define o 
levantamento como "um 
banco de dados altamente 
profissional e competente"., 
1'<>i o prefeito municipal 
quem entregou os 
certificados de participação 
aos agentes que fizeram 
parte do programa. A 
intenção é mapear toda a 
cidade, levando-o para 
outros bairros. 

Planejamento 
Familiar II 

Ainda em Planejamento 

Familiar descobriu-se que 
3.353 é o total de partos, 
sendo 2.182 normais, 365 
normais com episío e 365 
cesários. No Bacuri, os 
métodos anticoncepcionais 
mais usados são; 
laqueadura. com 1.106 
respostas; pílula, com 250; 
camisinha, com 59; c outros, 
com 190. 

Cultura 
A Fundação Cultural de 

Imperatriz (Funculti) está 
executando o Projeto Arte e 
Leitura nas Escolas, com o 
objetivo de incentivar e 
desenvolver a prática de 
textos nas escolas do 
município. 

O projeto t*m o apoio da 
Locadora de Livros 
Macunaína, Secretaria 
Municipal de Educação 
(Seduc) e Biblioteca Pública 
Municipal. A Funculti é um 
órgão da Administração 
Municipal. 

' 1a Fase 
Na primeira fase do 

programa, foi visitada a 
Escola Municipal Geovani 
Zann nós dias 23, 24 e 27 de 
outubro. 

Foi montado na escola, 
um cenário próprio. O 
público-alvo são alunos da L' 
à 49 séries. 

Para desenvolver o 
trabalho, a equipe de 
monitores da Funculti utiliza 
três mesas grandes, 24 
tamboretes e duas estantes 
com capacidade para 30 ou 
40 livros. 

E montado um cenário na 
sala onde é desenvolvido o. 
programa. 

Deu na Imprensa 

Que a diretoria do Marília Futebol Clube 

entrou com um recurso na Federação Mara- 

nhense de Futebol pedindo que fosse julgado 

a situação de quatro atletas da Ajuventus. Vai 

lembrar que no ano passado a equipe da 

Ajuventus conquistou o Campeonato Amador 

da Primeira Divisão graças a um recurso impetrado junto ao STJ da 

FME Deu no programa esportivo da Mirante. 
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Jurandir Teixeira, empresário é leitor assíduo do Jornal Capital 

Ondas Curtas 

As ondas mais, que demais... 

Aguardem mudanças neste matutino. 

Copa Mirante vem ai. 

O Copão Maranhão esta chegando ao fim. 

A Seleção da gameleira gasta suas últimas fichas. 

"Orlando Livre" No Cidade Agora. 

Aqui na Capital. 

Comercial Bingo. O Tcham do momento. 

William Marinho e Josué já chegaram... 

A um denominador comum? 

Como passas João Victor? 

Quem é o campeão. Marília ou Ajuventus? 

Major Melo continua descascando "abacaxi". • 

Já estamos vivendo mais um Natal. 

Ano Novo. Boas Festas. 

Apa. HCC. Apa...HCC...Apa 

Faber 97 

Resgatando a nossa cultura. 

Um toque especial para Neném Bragança, Luis Carlos... 

Wilson Zara, Zeca Tocantins, Chiquinho França e outros 

Que fazem a nossa música. 

Impera-Imperatriz. Dumar Bosa 

O bom dia de hoje é para o repórter Gil Santos (SMC) 

Hoje e 

Bom dia 
dia D 

© § Q 
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Os Fantis-minhas 

Ut Í Mi 

Sine Emprego 

Fone: 722 3317 

Doméstica 

Patrulheiro 

de base 

Vendedores 

externos 

Serviços 

gerais 

iotorísta 

m 

LABORATÓRIO 

Dr. Clésic' inseca 

E-Mail: drclesio @ aeronet.com.br 

241i: 977-4426 

F\ unes especializados em; 
Análises Clinicas, Microbioiogia. Kuinu; Completa, Cilopatologia. Dosagens Hormonais. Teste de 

Patei nidade -LCNS, Análise de Água, Análise de Alimentos. Análises Toxicblógicas 
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Informes 

Especiais 

Machado Neto 

Jatos dU TAM voItam 

A OpERAR NORMALMENTE NO 

AEROPORTO dE IfVtpERATRÍZ 

A partir de hoje, tanto os jatos da TAM como as demais 
aeronaves, de pequeno, médio e grande portes, já poderão 
operar normalmente na pista do aeroporto de Impertariz, 
segundo informa o superintendente regional da Infraero, Ranolfo 
Ferreira Miranda Filho. A pista foi interditada parcialmente por 
um prazo de 120 dias que termina hoje; Ele acrescenta que o 
contrato de conclusão das obras permite que o prazo se estenda 
por mais uns dois dias, para "retoques finais". 

Oficialmente, a pista, de 1.800 metros, deverá ser liberada 
amanhã, 6, mas os aviões já podem subir e descer normalmente 
já a partir de hoje, afirma Ranolfo Miranda Filho. 

Mais oBras 

O superintendente da Infraero, Ranolfo Miranda Filho 
ressaltou para a coluna que um "contrato aditivo" vai permitir 
que o przao de recuperação da pista do aeroporto de Imperatriz 
pule de 120 para 180 dias. 

O contrato aditivo vai permitir que sejam realizadas mais 
obras: no pátio de manobras, nas laterais da pista, e 
recapeamento de asfalto no setor dos hangares, entre outros 

| iços de acabamento. 

BABÍA É CANCÜdATO 

Impedido de concorrer às eleições do próximo ano pelo PRN, 
porque a Executiva Nacional do partido está irregular perante 
a Justiça Eleitoral, o ex-candidato a vereador e também a 
deputado estadual, Francismar Bahia, decidiu se filiar ao PT do 
B. Ele concorre a uma cadeira na Assembléia Legislativa 
contando com o apoio de antigos e novos correligionários. 

Integrado ao departamento de vendas da l ocauto (722-3155), 
o boa praça Francismar Bahia está bolando muita fé nessa nová 
caminhada por um mandato eletivo, contando com o apoio do 
seu novo partido e de todos que há muito tempo vêm 
acompanhando o seu trabalho. 

EFeiviérícIes 

* Dia da Ciência; 
* Dia do Brasileiro; 

* Dia Nacional da Cultura. 
' Vale o registro com os cumprimentos da Otorrinocenter, sob 

a direção do Dr. Carlos Tadeu (721-8921). 

s 

Mercado- 

financeiro 

PoüpANÇA 

Hoje 1,08% 

Amanhã    1,15% 

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

UFír (FecIeraI.) 

Novembro/97   R$ 0,9108. 

Uríí (MunícípaL) 

Novembro/97   R$ 09,11 

UPR (ESTAdlJAl) 

Novembro/97  R$ 20,21 

UPC (FEdERAl) 

Novembro/97   R$ 13,99 

DóIar 

* Paralelo  R$ 1,16 

* Turismo   R$ 1,12 

* Comercial R$ 1,10 

Cotações de 04.11.97 

Ouro 

O grama no fechamento da BM&F do dia 04.11.97 

R$       11,21 

SaUrío Mínímo 

Novembro/97 R$.120,00 

SaUrío FamiIía 

Outubro/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): R$ 0,29. Rua Simplício Moreira, 1478, 

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

Humor 

Dois loucos planejavam fugir do 

hospício: 

- Bom, Napoleão, se o muro for baixo, a 

genfe foge por cima, salfando. Se o muro 

for alfo, cavamos um buraco para 

escapar. Corre lá e exemina tudo 

direitinho... 

Napoleão foi examinar o local e voltou 

preocupadíssimo: 

- Tiradentes! Nosso plano furou: não 

vamos mais poder fugir... Não tem muro!!! 

(Playboy/nov/92) 

í '.irUnhas Amorim, vereador de Imperatriz 

Aníversaríantes 

ACII 

Se você está naiversariando hoje receba 
os parabéns da ACII e do FEITO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no quilo, 
marmitex e aquela saborosa feijoada aos 
sábados). Na Av. Getúlio Vargas, esquina com 
a rua Alagoas-Centro. Fone: 721-3565. 

CliEqOU A Dívísan 

O empresário do setor de livraria e papelaria, Aristides 
Sambaíba, diversifica suas atividades ao instalar na rua Bom 
Futuro, 183 - centro, a DTVISAN, especializada em divisórias, 
portas, janelas e boxpara banheiro. 

Vale o registro. 

" TroFéu Pacú dE Ouro" 

A grande pedida para o dia 28 deste mês no Juçara Clube, 
será certamente a festa do "Troféu Pacú de Ouro", promovida 
•pela colunista Maria Leônia. 

Os convites, impressos em papel vegetal de primeira linha, 
já estão circulando entre as pessoas e empresas selecionadas 
para a grande festa, que contará com uma apresentação especial 
de Carlinhos de Jesus, embaixador da Salsa no Brasil,e seu 
corpo de belíssimas bailarinas. 

A promoção tem como objetivo prestar uma homenagem aos 
comendadores de 97, com o significativo "Troféu Pacú de Ouro". 

Grato pelo convite. 
mmm 

m 

V,f 

Jairo de Oliveira, secretário de Infra-estrutura do 
Município 

Certificado da 

University of London 

O seu inglês reconhecido 

no mundo inteiro 

Inscrições até 09/11/97 no Yazigi 

CURSO DA UNIVERSIDADE DE LONDRES - ULEAC 

VOCÊ NÃO PRECISA SAIR DO BRASIL PARA OBETR O 
CERTIFICADO DE INGLÊS QUE É RECONHECIDO POR 
CONSULADOS. EMPRESAS MULTINACIONAIS, 
l INIVERSIDADES E ESCOLAS DO MUNDO INTEIRO. 

O YÁZIGI DE IMPERATRIZ PROMOVE CURSO PARA 
PREPARAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DA 
UNIVERSIDADE DE LONDRES, SENDO A ÚNICA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO BRASIL CREDENCIADA A 
APLICAR O EXAME DE PROFICIÊNCIA 

O CERTIFICADO É INDISPENSÁVEL PARA ESTÁGIOS, 
BOLSAS DE ESTUDO, EMPREGOS, CURSOS DE 
GRADUAÇÃO NO EXTERIOR 

- CURSO DE 06 MESES COM MATERIAL GRÁTIS 
- AULAS DE 90 MINI TOS ÁS SEGUNDA-FEIRAS 
-HORÁRIO DE 12:00ÀS 13:30HS 
-INÍCIO EM 10/11/97 
- VALOR DE 402,00 DIVIDIDOS EM, 6 PARCEIAS DE R$ 

67,00. 

mno/uxi 

Materiais para 
escritório, escolar, 
bobinas para Fax. 
Tudo pelo menor 
preço da praça. 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

IMPERATRIZ *zsr!ic'[r 
1478, Centro. Cx. Postal. 

Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 253 Cep 65 901- 490 

Imperatriz-MA 
jesma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Servet 

CLINICA LAB. E PET SHOP 
Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 

I .a hora for ias c Atendimento a propriedade rurais SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LTDA. 

José Lopes do Gênio Mario dos Sontos 

Fonseca Filho Jacinto Ribeiro Fonseco 

Médico Veterino Médico Veterinário 

CRMV/Mfí - 01 ôv CRMV/MR - 0190 

Rua Luís Domingues, 1400 - Centro - Fone; 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 
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Secretária da Saúde intensifica combate à Hanseníase 

O ubjclivo. c diminuir a incidência dos casos 

registrados na cidade 
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i , ppr; Sérgio Neres 
M ■>> Repórter V 
.0 Cent ro, do Saút to Trô^ 

Fodoros, está dislríbuind» 
foíhoüps o carlftníis explicativas 
I)ara ttxla a ixíjiulação no que diz 
rospoiU) a Hànsoníaéé, mais 
conhecida cqmu Lepra, Maí-dt^- 
I .ázaroi M or fé ria e M al -de- 
Sahgue.: A doença é causada 
])el() "'Mictibacli-riuin If^prat'-. 
bacflo qtm tem preferência por 
pele e nervos. 

A fíanseníase existe cm 
vários tipos, como: Dimor fa I). 
Turbeculaide-T, Virchowiana-V, 

Indetenninada-l. 
Os folhetos explicativos sã(j 

distribuídos nos postos de 
saúde, c mostram quais são os 
primêints sinais da lepra; que 
são; 

; Mancha na pele, dormencia 

.forinigamento, sensação de 
picadas e agulhadas, parles 
adormecidas da pele, caroços ou 
inchações nas mãos c no rosto, 
dor nos nervos, fraqueza das 
mãos e dos pés, queda de pelos, 
perda de cílios e sobrancelhas, 
enlupimonto e corrirnento do 
nariz. 

A secretaria de saúde 
adverte que a llansen pôde 
aparecer de várias formas, e 
pode ser identificada através de 
exames clínicos e laboratoriais. 
A Hanseníase é uma doença 
contagiosa, mas a maioria dos 
doentes nunca transmite, e não 
é hereditária, logo os filhos não 
nascem doentes de Hanseníase 
se o pai qu a niãç.estivcíem com 

"a doença, podem cuidar de seus 
filhos normalmente. 

A pessoa com Hanseníase 

deixa de ser contagiante a partir 
do inicio do tratamento, A- 
prevenção é feita através de 
exame Dermatoneurologico de 
todos os parentes 
intradomiciliares dos novos ç. 

de todas as formas clínicas. 
Aplicação de duas dozes 

da vacina BC G-ID à todos 
os parentes 
intradomiciliares dos 
novos de Hanseníase 
independente de forma 
clinica. O tratamento do 
mau, é eminentemente 
ambulatorial, mediante 
a esquema terapêutico 
padronizado pelo 
Ministério da Saúde. 
Prevenção de 
Incapacidade Físicas: 
Devem ser avaliados 
no momento do 
diagnóstico e, mínimo, 
uma vez por ano 

classificado quando ao grau de 
incapacidade física que 
apresentam tratamento de 
fisioterapia, cirurgias e 
readaptação profissional. A 
secretaria de saúde intesifica 
campanha no combate a 
Hanseníase, informando a 
população e discutindo os 
conteúdos técnicos e científicos 
de fprma a incentivar o aulo- 
conhecimento do corpo físico, 
projxircíonais a reelaboração de 
concéito que facilitem o 
conhecimento precoce dos 
sinais ou sintomas da 
Haifeeníase, através de palestras 
debates, senénários, campanha 
de divulgação de massa 
garantindo uma maior 
informação e esclarecimento à 
população c todos os 
seguimentos da sociedade. 

ç i 
COüPKKATIVA t)E MINERAÇÃO DOSGARIMPEIROS DE SERRA PE1A 
" • . , v -■ " SERRA PELADA-PARÁ 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A COOMiCASP - Cooperativa de Ivfineração dos Garimpeiros de Serra Pelada, 
por ^eu Presidente SFBASTJÀD CURIQ RODRIGUES DE MOURA, esckreçe .a 

seiisiássodados -qüe a Diretoria eleita no pleito de 21 de maio do corrente ano 
encontra-se no pleno exercício do mandato. 

edigni 'use O ; - > - oi o loni 
Esclarece, ainda, que : 

1 r A liminar concedida em 15.09.9?, pelo Desembargador CALISTRADO ALVES 
DE MATTOS, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reitegrando na direção da 
CQp]VIIGASP á-Diretoria anterior foi pelo mesmo Desembargador REVOGADA 
no dia 24.10.97; lliTdl ^IG Oêl/OIT!r>l>r) ^ ' 

2 - Não foram ainda julgados os 03 (três) últimos recursos interpostos pela Caixa 
Econômica Federal no Processo dé Execução que a CQOMIGASP move contra a 
meèma. Náo há/ portanto;' ciuàlquer dinheiro para sair de imediato qüe benèfícíe á 
Cooperativa ou seus associados: 

/, /./ .j ; li TH 'i :'''/h 0 'C í :" 
3 - Não há nenhuma assembléia convocada pela Diretôria atual da COOMIGASP 

ou ppr, seus associados, de acordo cpm as normas estatuárias. 

4 - Os boatos e rumores existentes em desacordo com' eâta nòta de 
esclarecimento, não passam ;de desespero e desonestidade de àlguits poucos 
derrotados. R^.(KV,S"{ Híl óbtÁHt II j 

1 ' : SEBASTIÃO CURIÓ RODRIGUES DE MOURA > 

     Presidente da COOMIGASP -   —   

ABANDONO DE EMPREGO 

A empresa Caiman S.A. Açúcar e Álcool, cqnvoca 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 Lei N9 5452 da CLT - Consolidação das 
Leis Trabalhistas. • 

ADEMIR rx.is SANTOS DF SOUZA 6301 77228 (KÓ-MA 
ALFREDO DA LUZ COEI .i IO >m) 89898/001 -MA 

1 í. Ai\ l ONIO CARJ>S DA SILVA 6264 25051/010-Iyb^ 

!>• ANTONK.^ MARCOS C. [ >Á Slf.VA LVfi 70944/011 -MA 
15. iANTONIO PAIJLÜ CARNEIRO 4827 395 3 3/004-MA 

5 ANTONTO PAITO DA SILVA 4038 53870/008-MA — 

I7- ANTONIÚ RIBEIRO ROCHA 6117 24730/006-MA 

\Z. .ANIONIO SANTOS DE SOUSA 5721 5 3 3.Q7/CX)1 -MA 
19. ARNALDO DE MELO SOUSA Ó262 92625/011-MA 

i M BENERVAI. 1 )DS REIS RAMOS 5913 69009/00 UMA 

H. CARLOS AUGUSTO SILVA DA GASiA 6153 98569'004-MA 
ifS. CLKOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO 6289 86375'015-DF 

w 
DAVf ALVES DE FKEIT/\S 4116 0S(V>5/004-MV 

j w. ! )El'SDETTS DA, CONCEIÇÃO FERREIRA 6t)59 >515X002-MA 
15. Dl IP.CKSON DA SILVA IsUNBS 5937 62924/OOS-MA 

■\U. DOMfNíXJS QUARESMA DQS SAN TOS 59S8 73621/021-PA 

If7. EDMILSON CITNJHA LOPES 5933 40145/001-MA 
\fS í-DMn^SON REIS RAMOS 6094 07534/0 Í0-M A 

EDN'fn.SON SILVA SOUSA 4447 OU 39026-PA 
SC FRANCINEIDE DH OLIMURA SANTOS 6Í62 ' 11170.013-M\ 
st. FRANCISCO DAS CHAGAS C. SILVA 6033 29737/016-FT 

ss. FRANCISCO 1>F JESUS CAVALCANTE 6374 36871/013-MA 
FRANCISCO DOS S.ANTOS 6311 31378/007-PA 

S4. FRANCISCO JOSE ALVES DE BAIXOS 6328 47372/007-MA 
c £5. FRANCISCO l.LNO DOS SANTOS 6286 27071/013-MA 

Só. FRANCISCO PEREIRA DE SA 5092 1! 975/009-MA 
27 GERMANO ALVES DOS SANTOS - 0565 94161/047-MA 

1 22 GIDEON DA SILVA SA 3601 17840''009-MA 

|* 30. 
JAIRO BARBOSA SANTANA 6307 75656/011-MT 
JE.ANNES S.ALES SI1.VA 6314 32224/007-\ÍA 
JÍ;AO .AMOR1M ORAKTfriRA 6355 MO? 1/013-MA 

\SS. JOÃO BATISTA SOI:SA Midi,(1 5773 OU747.-,001-TO 
33. JOÃO Dfc SOUSA C" \R V/MT IO 6247 08745/010-MA 
34 JOÃO DO NASCIMENTO 6132 40 í 17/001-MA 
35. JOÃO DOS SAN TOS SOUSA 6223 15170/006-MA 
3é JOSÉ CARLOS DA SILVA NERES 6069 64745;O0R-MA 
37. josédaconcfiçXo 1061 8313600^-1 )F 
32. JOSE DE RIBAMAR B DE OLIVEIRA 6317 27096/013-MA 
34. JOSE DOMINGOS SOI -SA DE JESUS 6108 4X632/007-MA 

.40. i JOSE HENR ÍQl i • CAR VAI ,HO SANTOS 6308 60889/009-?] 
<*. JOSE JORGE BARROS 5791 763B7A»7-MA 
42. JOSE MAJA DA SILVA 5905 ■ 68571AJ23-PA 
43. JOSH NTTON /\LVES I.X)S SANTOS 6126 11504/00(LMA 
44 JOSE RftA DA SILVA 5563 49205/011 -MA 
.45. JOSE-ROJ )R,!Gl..ES IXT CARL40S 1065 63899/Oül - MA 
46. J( )SHMIR BARROS DE SOtÍSA 3042 V1958/009-MA 
47. J(:>SEÍÍrR SfLVA PA COSTA 6192 20861/011-MA 
48 JOSiAS Ca )MHS DE Ík~)VSA 1517 12567/009-Pi 
49 JUVENAL FERREIRA!Ã:V 6373 34532/0G1-MA 
50. LCJN LLRETRA DA SILVA 6130 6I894/d37-MA 
5J. MANOE1, M-RRETRA SOUZA 6312 80483/001-MA 
52 MOISÉS MARTINS DA CUNHA - 6030 76785.-()12-MA 
53. MANOEL ROZEMDO I.1MA 6191 06651/012-AL 
54. MARIA RAEMUKDA DE S PEREIRA 6401 19932/023-PA 
33. ODAIR DOS SANTOS LIRA 5014 47093/004-MA 

\56. PEDRO DE JESUS 6103' 29538/C06-MA 
157. PEDRO RODRIGUES CHAVES 2756 ('3470/456-MA 
'■58. RAIMUNDO DEOD.ATO DOS SANTOS 6W 91872-006-MA 
; 59. RALMUNJX) NONATO DA CONCEIÇÃO 2728 17890'009-MA 
' 60. RAIMl AÍDO NON ATO SILVA IWTO 6279 5065 5'001-MA 

61. R.MMl 'NDO VASCCTJCELCO DOS REIS 6333 78904/001-MA 
62. REGINALDO FRANCISCO 0. SANTOS 2903 76711 '008-MA 

i 63. SEBASTIÃC) 1 "IA SIT.VA NERHS • i H/8 15690/001-MA 
\64. TEÓÍX)RO FERREIRA DA SILVA 1272 03S80/002-MA 
j 65 VALDF.CY MEUUA 6368 21788/001-MA 

66. VALMIR DA Si.VA SOUSA 6294 69921'001-MA 
57 W ALTON RIBEIRO DE iVÍOURA 6 V ^ 9574U018 FA 

) 68 WTT.SOÚ FERREIRA 612 73851/001-MA 

r* ZACARIAS ROUFÍti i UF S N/LAR UNS T esmo MA 
\70. AN GCé.íHS, CHAVES 60*7 4 8S5'019-PA 

•• 

Csperte é no Copilol 

na Rede 

oèrinsiBÍVl • siiisieqf 

Assista de segunda a sexta 

Mresentaçãq: Equipe da 

- 'Reluisd^|busa, 

Francisco dò Vale, Clovis 

Aguiar e Edvaldo Cardoso 
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Domingo Alegre 

Neste domingo a 

Escola Costa e Silva 

responde sobre 

Queimadas e Colégio 

Leôncio Pires Dourado 

sobre o Rio Cacau 

☆ ☆☆ ☆☆☆ 

Pra a iiem Gincana . APRESEM 

a ,• Cultural Show de 

voce tira Calouros 

EUEME 

s "4^ 

<■< .ÍÀ^:>y : . .. - .1. 

E no BIC 

É na TV Capital 

☆ ☆☆ 

o chapéu 

esportiva '' 

CIDADE 

i I k 

O RAÍO^X do IVIUNdo do CRÍIVIE COMANdAdo 

pelo joRNAÜSTA 

Nesta 2o segunda-feira na TV CAPITAL 

IMPERDÍVEL...! 

w 

os 

AS PORTEIRAS 

•QUE DISTAS 
Em 98 vamos dar 

AP A JÍSt 0<S valor c nossa gente 
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Sampaio Corrêa goleia e garante vaga 

0 Bom 

de Bolo 

Renüson Sousa 

João Lisboa 
Começou os treinos na 

tarde ontem terça feira no 
estádio Cafeteirão visando 
um amistoso no final de 
semana. O Time folga na 
tabela do Copão, Por este 
motivo o Secretário da Sedei 
Euripédes Batista, está 
procurando um time para o 
jogo. O Treinador Isnard 
Antonio, disse que um 
amistoso é de bom agrado 
porque o seu time precisa de 
jogos para conseguir manter 
a boa forma que conseguiu 
encontrar em uma semana 
sob o seu comando. 

O Jogo deve ser 
programado para sábado, 
porque domingo Isnard irá 
observar Tocantinópolis x 
Porto Franco. 

Porto Franco 
Só depende de uma vitória 

domingo (9) para conseguir 
a vaga na final do Copão. 

O Presidente do time, 
Jailson afirmou que os seus 
jogadores estão consciente 
da importância do jogo e que 
uma vitória dará ao time uma 
vaga pra decidir o título de 97. 

Porto Franco foi campeão 
do Copão de 95 e corre em 
busca do bi campeonato. 

Joga domingo em 
J ocanlinópolis e no domingo 
seguinte pega João Lisboa no 
estádio Manoel Panelada. 

Brasileiráo 
Jogos de hoje quarta feira 

(05) 
Santos x América RN 
União São João x Guarani 
Juventude x Bragantino 
Corinthiansx Flamengo 

Sampaio 
Decide hoje as 20h30 no 

Castelão o ponto de 
bonificação com o Moto 
Clube. 

No primeiro jogo, Moto 
venceu por 1 x 0 e joga pelo 
empate. Para o Sampaio só a 
vitória interessa para 
provocar uma terceira 
partida. 

O jogo está sendo 
esperado com muita 
expectativa. 

Corinthians 
Perdeu no sábado( 1° ) 

para o Sport por 1 x 0 em .São 
Paulo. Com 23 pontos, o time 
precisa vencer hoje o 
Flamengo e o Goiás domingo 

em Goiania. 
O Técnico Candinho disse 

que confia nos jogadores que 
buscarão a permanência na 
divisão de elite do futebol 
brasileiro. 

Copa Mirante 
Esperada com muita 

expectativa. O Seu inicio está 
previsto para o dia 15 e vários 
times das Cidades 
circuvizinhas estão se 
mobilizando para 
participarem desta 
competição que será 
disputada no decorrer de 
dois meies no mesmo 
sistema da Copa do Brasil ou 
seja no mata-mata. 

França 98 
México 0 x 0 Estados 

Unidos.O México com 16 
pontos já está classificado 
para o Mundial / 98. Os 
Estados Unidos estão em 
terceiro lugar e continua na 
briga por mais uma vaga do 
grupo para a França. 

Fluminense 
Com 22 pontos e um jogo 

para realizar. O Tricolor das 
Laranjeiras empatou com o 
Juventude no ultimo 
domingo em Caxias do Sul. 

Joga com o Grêmio 
domingo e está praticamente 
rebaixado. 

Brasileirão 
Jogos que foram 

realizados no final de 
semana. 

Sabado (Io) 
Corinthians 0 x 1 Sport 
Atlético PR 2 x 1 Inter 
Vitória 2x0 Santos 
Cruzeiro 2x0 Botafogo 

Domingo 2/11 
America RN 1 x 3 São 

Paulo; Portuguesa 2x2 
Criciúma; Juventude 1 x 1 
Fluminense 

■ Palmeiras 3 x 3 Goiás 
Flamengo 1x0 Coritiba 
Bragantino 1 x 0 União 
Grêmio 1 x 4 Guarani 

, Vasco 3 x 1 Bahia 
Paraná 1 x 0 Atlético MG 

Copão 
Maranhão do Sul 

Dois jogos foram 
realizados 

Sabadó 1VI1 
João Lisboa 5 x 2 

Tocantinópolis 
Estreito 3 x 1 Balsas 

Lime volta a jogar hoje pelo campeonato maranhense 

O Sampaio Corrêa venceu 
de goleada o Ferroviário .do 
Ceará domingo próximo 
passado (2 ) pelo placar de 4 x 
0 . Com este resultado o time 
da Bolívia Querida está 
classificado para a próxima 
fase do campeonato brasileiro 
que será um quadrangular 
para conhecermos os times 
que estarão nas semi finais. 

No jogo de domingo o time 
do Sampaio não tomou 
conhecimento do adversário e 
conseguiu a goleada que 
estava sendo esperada porqüe 
o time venceu o adversário em 
Fortaleza pelo placar de 1 x 0. 

Os torcedores que estavam 
no estádio Castelão saíram 
felizes da vida com o bom 
futebol apresentado dentro das 
quatro linhas. 

O Tricolor de São 
Pantaleào, está realizando uma 
das melhores campanhas em 
brasileiros e pode se classificar 
para a segunda divisão no 
próximo ano, se continuar com' 
o bom desempenho dentro de 
campo. 

O jogo desta quarta feira 
valendo pelo campeonato 
maranhense ,na melhor de 
quatro pontos, o time precisa 
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de um resultado positivo para 
provocar um terceiro jogo, 
onde decidirá com o Moto, o 
ponto de bonificação para os 
jogos do quadrangular 
decisivo; 

O presidente Manoel 
Ribeiro do Sampaio, afirmou 
que a partir de agora todas as 

Sampaio está classificado 

forças relacionadas ao esporte, 
principalmente o futebol 
devem girar em torno do time 
que precisa mas do que nunca 
do apoio integral de todos, 
para conseguir passar para a 
segunda divisão, que com a 
queda do Moto. o Maranhão 
não tem representantes. 

Para o jogo de hoje as 
20h3() no estádio Castelão com 
o Moto Clube, o treinador 
Pinho entrará jogando com o 
mesmo time que iniciou o jogo 
com o Ferroviário. Os 
jogadores estão confiantes na 
vitória para promover uma 
terceira par tida 

1 

João Lisboa inicia treinos 

visando jogo decisivo 

Time folga no final de semana, mas treina firme 
A seleção de João Lisboa 

começou ontem terça feira os 
treinos no estádio Cafeteirão, 
visando um possível amistoso 
para o próximo final de 
semana. 

O treinador Isnard, na 
reapresentação, conversou 
demoradamente com todos os 
jogadores onde fez uma 
avaliação da vitória sobre o 
Tocantinópolis pelo placar de 
5 x 2. 

Isnard, disse "que no jogo 
de sábado existiram várias 
falhas dentro de campo, mas 

durante esta semana nos 
treinos irá corrigir as falhas 
para que no próximo jogo, o 
time possa desempenhar 
todo o seu futebol. 

A seleção de João Lisboa 
com a vitória diante de Porto 
Franco passou a somar 
quatro pontos éni três jogos 
e fica de camarote torcendo 
por um tropeço de Porto 
Franco na Cidade de 
Iocantinópolis no próximo 
domingo. Mas se Porto 
Franco conseguir já estará 
classificado para a grande 

final do Copão, acabando de. 
vez com o'sonho do time da 
Gameleira. 

.Sobre um possível 
amistoso que irá acontecer 
sábado ou domingo, o 
Secretário da Sedei 
.Furipédes Batista, disse qm 
ainda não Jcm adversário 
definido; que está 
conlaclando com alguns 
times e nas próximas horas 
'divulgará a imprensa. 

A seleção de João Lisboa 
está participando pela 
terceira vez do Copão, mas o 

título ainda c o seu principal 
sonho. Isnãrd Antonio dirigiu 
o time em 92 e 95 mas não 
conseguiu chegar em uma 
boa colocação, vale lembrar 
que em nas duas 
participações João Lisboa foi 
destaque como o time de 
melhor pllmlel, mas dejutro 
de campo sempre deix^ :a 
desejar. 

As esperanças ficam para 
este ano e tudo depende do 
jogo de domingo próximo 
entre Tocantinópolis x Porto 
Franco. 

Campeonato Brasileiro 

Hoje tem jogos decisivos 

Confira os jogos de hoje 
valendo pela 25- rodada 

Quarta feira 05/11 
Santos x América RN 
União São João x 

Guarani 
Juventude x Bragantino 
Corinthians x Flamengo 
Domingo 9/11 
Guarani x Vasco 
Flamengo x União São 

João 

Botafogo x Portuguesa 

Fluminense x Grêmio 
Sport x Palmeiras' 
Goiás x Corinthians 

São Paulo x Paraná 
Santos x Cruzeiro 
Inter x Bragantino 
Criciúma x Atlético PR 
Coritiba x América RN 
Atlético MG x Vitória 

Bahia x Juventude 
Principais artilheiros 
Edmundo (Vasco) 
24 gols 
Dodô. ( São Paulo ) 
20 gols 
Cristian (Inter) 
16 gols 
Rodrigo ( Portuguesa) 
11 gols 

Classificação geral 

1) . Vasco - 51 ponl» -- 23 
jogos 

2) internacional - 4 2 ! 

3) Atlético MG - ! :• 23 
Portuguesa 4 í; 

5) Flamengo - 5 I t 
6) Palmeiras - 39- 2- 
7) Santos - 37 -23 
8) Vitoria-36 ■ 24 
9) Bolalogo -33 - 2J 

juventud" 33-23 . 
: 11) Alléiko PR -32-2 i 

. , Sport -32 -24 
São Paulo - 32 - 24 

14) Parar»a -31 - 24 
15) Amé-íea RN -30-23 

16) Grêmio -28- 24 
Goiás 28 - 24 

18) Coritiba -27 24 
Cruzeiro-27-24 

20) Bragantino 26 23 
2 O Bahia - 25 - 24 
22) Criciúma - 24 - 24 
23) Corinlhians -23- 23 
V.-i) Fluminense 22 - 24 

Guarani -32 - 23 
23) União Sm» João - LI 

V Os pójKfbs do 
jogo l 'i tco x Atlético 
MG : ào 
compu* ii os. 

tocam 
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