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Imperatriz perde Feira de 

Indústria e Comércio 

Será em São Luís, e não 
mais em Imperatriz, a I FE- 
CIMA — Feira de Comércio e 
Indústria do Maranhão. Con- 
tatos informais mantidos entre 
o CEAG de São Luís e a Asso- 
ciação Comerciai de Impera- 
triz davam como certa a reali- 
zação daquele evento em nossa 

INDICADORES 

ECONÔMICOS 

Salário-Mínimo — Cz$804,00 
Maior Valor de Referência — 
Cz$328,38 
OTN — Cz$106,40 
Dólar: compra — Cz$13,77 
Dólar: venda — Cz$13,84 

Conversão: Cruzeiros X Cruzados 
Dia 14 - Cz$2.400,15 
Dia 15 = Cz$2.410,95 
Dia 16 = Cz$2.421,80 
Dia 17 = CzS2.432,70 
Dia 18 = Cz $2.443,65 
Dia 19 = Cz$2.454,64 
Dia 20 = Cz$2.465,69 
Dia 21 = CzS2.476,78 
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CRUZAMENTOS: 

PASSAGEM (QUASE) 

PROIBIDA 

Os cruzamentos das princi- 
pais ruas e avenidas de Impera- 
triz estão se tornando cada vez 
mais perigosos. O número cres- 
cente de motoristas, a preca- 
riedade da sinalização e até 
mesmo a ansiedade de pedes- 
tres ao atravessarem as ruas, 
contribuem para o aumento de 
acidentes, não raro com víti- 
mas fatais, nos cruzamentos de 
ruas de nossa cidade. (Veja a 
reportagem "Cruzando com o 
perigo", na página 13). 

0 português 

que Salazar 

nos deu 

cidade. 
Entretanto, após algum 

tempo sem que voltasse ao 
assunto, o CEAG enviou ante- 1 

projeto da Feira para a ACII, 
onde pode-se constatar que a 
localização da I FECIMA foi 
transferida para a capital ma- 
ranhense, sem qualquer co- 

municado prévio à Diretoria 
da Associação Comercial e In- 
dustrial de Imperatriz, que, 
inclusive, está colocando á dis- 
posição de seus associados e 
demais empresas interessadas o 
anteprojeto da Feira.(Página 7). 

IMPERATRIZ JA TEM 

TAXÍMETRO 

DIGITAL 

O usuário de táxi imperatri- 
zense, já faz algum tempo vem 
encontrando uma novidade no 
interior dos carros de aluguel 
que utiliza na cidade. A novi- 
dade é o taxímetro digital, que 
promete dissolver desconfian- * 
ças e queixas do passageiro 
contra o taxista e evitar abor- 
recimento para ambos. 

Francisco Clemente de Mo- 
rais, taxista da Praça Brasil, 
disse que instalou o taxíme- 
tro digital em seu carro por- 
que achou bonito e "fica bem 
no carro, que já vem com o 
local certo para colocá-lo, 
principalmente o Monza". 
Acrescentou que ainda é di- 
fícil encontrar o taxímetro na 
cidade e por isso só existem de 
15 a 25 deles instalados em tá- 
xis de Imperatriz. 

Os motoristas José Francis- 
co Hildebrando e Gilberto Ro- 
cha também defendem o uso 
do taxímetro digital, que custa 
por volta de três mil cruzados 
e "evita estragar o painel do 
carro", disse Gilberto. 

João Assunção (o Joca), 
presidente do Sindicato dos 
Condutores Autônomos de 
Veículos Rodoviários há seis 
anos, também falou das van- 
tagens que o novo taxímetro 
oferece e garantiu que, com o 
novo aparelho, 'íica difícil a 
violação por parte de moto- 
ristas que agem de má-fé". 

54 cá <7 especial 

Gerentes, funcionários e clientes opinam sobre salários, gre- 
ve, horário e investimentos. 

A reportagem do JN visitou todos os bancos. 

Ministério da irrigação 

surpreso com o número 

de projetos no NE 

O Ministério da Irrigação 
está entusiasmado com a rá- 
pida adesão dr agricultores 
nordestinos â campanha do go- 
verno para a prática de agri- 
cultura irrigada. O ministro 
Vicente Fialho recebeu do 
presidente do Banco do Nor- 
deste do Brasil (BNB), José 
Pereira da Silva, a informa- 
ção de que o BNB já recebeu 
770 propostas de financia- 
mento, em menos de um mês; 
outro agente financeiro, o 
Banco do Brasil, analisa outros 
34 projetos. 

Segundo Fialho, as respos- 
tas encaminhadas ao BNB são 
de oito estados do Nordeste, 
todos para projetos privados 
de irrigação, prevendo sua im- 
plantação em 14.745 hectares. 
Além disso, o Banco do Nor- 
deste disse já ter assinado o 
primeiro contrato para o fi- 
nanciamento de uma lavoura 
privada, com o agricultor Atí- 

lio Ramos Neto, de Guanambi, 
Bahia, para irrigar uma área de 
51 hectares. 

Até o momento, os pedidos 
registrados pelo BNB, por es- 
tado, são os seguintes: Bahia, 
129 projetos no valor de Cz$ 
201 milhões; Piauí, 151 proje- 
tos, no valor de Cz$59 mi- 
lhões; Minas Gerais, 139 pro- 
jetos, no valor de Cz$49 mi- 
lhões; Ceará, 139 projetos, no 
valor de Cz$35 milhões; Pa- 
raíba, 69 projetos, no valor de 
Cz$15 milhões; Rio Grande 
do Norte, 52 projetos, no va- 
lor de Cz$40 milhões; Per- 
nambuco, 20 projetos, no va- 
lor de Cz$2,8 milhões; Mara- 
nhão, 4 projetos, no valor de 
Cz$17 milhões. 

Segundo Vicente Fialho, to- 
dos os pedidos de financia- 
mento até agora encaminhados 
ao BNB são de particulares, 
pequenos e médios produto- 
res. 

Imperatriz 

sediará curso 

de saúde 

pública 

Como parte das medidas de 
descentralização das ações de 
saúde pública no Estado do 
Maranhão, estão em curso con- 
tatos e encaminhamentos com 
vistas á realização, em Impera- 
triz, de um curso de especia- 
lização em saúde pública, a ní- 
vel de pós-graduação. 

A medida tem contado com 
o apoio da Comissão Regional 
Interinstitucional de Saúde- 
CRIS, com sede em Impera- 
triz, e do secretário estadual de 
Saúde do Estado do Mara- 
nhão, Dr. Luiz Gonzaga Mar- 
tins. 

O curso a ser coordenado 
pelo professor José Geraldo da 
Costa, da UFMA/Campus II, 
aceitará candidatos de todo o 
Estado do Maranhão, seguindo 
critérios a serem proximamen- 
te divulgados. Outras informa- 
ções sobre formato, áreas te- 
máticas, professores e datas de 
inscrição para a seleção e de 
início, serão divulgados pos- 
teriormente. 

PÁGINA 13 

Posseidon 

financia pacote 

na volta de Pelé 

Pessoas de Imperatriz que 
desejarem ver de perto a volta de Pelé 

ao futebol podem, desde já, 
reservar suas passagens. A Posseidon 

Turismo está financiando 
um pacote turístico especial, 

que inclui as despesas 
com passagens e hospedagem em São Paulo. 

Somente 30 vagas são oferecidas. 
Edson Arantes o Nascimento, 

"Pelé", eleito o "Atleta do Século", 
estreará na primeira 

semana de janeiro próximo, 
jogando no Anhembi, São Paulo. 

Assarti terá 

registro 

no CNSS 

A Associação Artística de 
Imperatriz-ASSARTI, socieda- 
de civil sem fins lucrativos, 
fundada em Imperatriz em 13 
de junho de 1982, está plei- 
teando o seu registro junto ao 
Conselho Nacional de Serviço 
Social, medida que vai possi- 
bilitar o recebimento de verbas 
federais para o desenvolvimen- 
to das atividades artísticas em 
Imperatriz. 

A ASSARTI congrega as di- 
versas categorias de artistas da 
cidade, tendo por finalidade 
apoiar, valorizar, divulgar e 
promover atividades artísticas 
não apenas em Imperatriz, mas 
também em todo o Estado do 
Maranhão. 
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0 ato 

(e não o efeito) 

de renascer 

Tasso Assunção 

Todos, os seres humanos — oci- 
dentais, orientais, europeus, ameri- 
canos, católicos, hinduístas, negros 
ou brancos — estão sob a carga de 
todos os tipos de problemas: psico- 
lógicos, econômicos, de relação, de 
saúde, etc. 
• Poderíamos dizer que a humani- 
dade faliu: a religião falhou, a edu- 
cação falhou, os políticos falharam, 
a revolução falhou- As pessoas mais 
inteligentes, que pensam sçriamente 
nos problemas da existência e que 
perceberam a falácia de todas as 
ideologias, não acreditam mais em 
nada; os jovens estão desnorteados 
ou seguindo os mesmos padrões de 
comportamento que produziram 
esta sociedade corrompida; a cor- 
rupção anda á solta no mundo polí- 
tico; as revoluções redundaram nos 
mesmos sistemas autoritários de an- 
tes com algumas variações. Somos 
uma espécie que não deu certo. 

Diante de tanta miséria e inefi- 
ciência em todos os setores da vida 
relacionados com a harmonia, a ci- 
vilidade, o humanitarismo vemo-nos 
na injunção de repensar o proble- 
ma. E necessário proceder ao exer- 
cício da inteligência. Precisamos de 
um autêntico renascimento, precisa- 
mos questionar os alicerces mesmo, 
tudo, desse sistema apodrecido que 
criamos e sustentamos. E o proble- 
ma é bem mais gçave do que pode 
parecer ás pessoas bem instalàdas 
numa rotina- de vida bem lubrifica- 
da por falta de maiores perturba- 
ções. A guerra ameaça a todos os 
seres vivos. 

Não quero dar um cunho anár- 
quico-revolucionário a esta apre- 
ciação generalizada da conjuntura 
atual. Não se trata de explodir 
bombas,. destruir prédios ou pro- 
ceder a execuções. É necessário que 
produzamos a revolução do pensa- 
mento, a transformação da cons- 
ciência, que destruamos essa estru- 
tura psicossocial que traduz as con- 
dições da consciência medrosa, ávi- 
da, insegura, conivente com o pra- 
zer e a segurança física e psicoló- 
gica a qualquer custo. 

Mas, diriam, como empreender 
essa transformação? Pelo exercício 
do pensamento lógico. Não existem 
métodos porque não se trata de es- 
tabelecer novos padrões de pensa- 
mento, novos conceitos a serem se- 
guidos, novas crenças a serem aca- 
tados que acabariam mantendo as 
mesmas velharias de sempre com 
roupagens novas. Trata-se, antes, de 
se ter uma nova atitude com os 
desafios que se nos apresentam. 

Mas o que fazer de concreto? 
Questionar. De prático? Questionar 
as estruturas fixas do pensamento 
tradicional: questionar o'Sentimen- 
to de natal", produzido pela pro- 
paganda comercial e que todos 
acabam pensando qúe é um grande 
acontecimento; questionar as sole- 
nidades patrióticas porque são pro- 
paganda nacionalista com conse- 
qüentes reflexos de um falso heroís- 
mo nas personalidades políticas que 
se locupletam à custa da ingenuida- 
de do povo; questionar as celebra- 
ções religiosas que levam ao com- 
portamento.inconsciente por força do 
hábito e da repetição. Enfim, ques- 
tionar toda a superestrutura, tudo o 
que a sociedade estabeleceu como 
bom e louvável. Mostrar, assim, às. 
crianças e aos jovens que os dogmas 
da sociedade não são sagrados, mui- 
to pelo contrário; mostrar, assim, às 
crianças e aos jovens que eles não 
devem ser meros títereà imitadores 
do que foi sancionado, que, sem se 
tornarem irresponsáveis ou levia- 
nos, podem aprender a pensar e ser 
criativos, que podem e devem duvi- 
dar, indagar, descobrir e não apenas 
aceitar as lições preparadas antes de 
nascerem e que, se os homens 
não tomarem providências, con- 
duzirão,o mundo à irreversibilidade. 

nilson 
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Onde a dor não tem razão 

A maior e mais movimentada 
avenida de Imperatriz é também on- 
de se encontra o maior índice de 
pedintes da cidade. Durante todo o 
seu percurso é possível ser uma pes- 
soa abordada até trinta vezes pela 
frase "me dê uma esmola pelo amor 
de Deus", vinda de diferentes bo- 
cas. 

São inúmeras as razões que le- 
vam as pessoas a pedirem esmolas, 
entre elas o caso do Sr. Davi Gomes 
da Silva, vindo do Estado de Sergi- 
pe, nunca estudou, não sabe nem 
sequer quando nasceu. Conhece 
quase todo o Brasil, viajando a pé 
ou de carona. Só agora recentemen- 
te veio assumir -definitivamente sua 
condição de pedinte, quando as for- 
ças de seus músculos começam a lhe 
abandonar, tanto pela idade, quan- 
to pela má vida que leva. Dormin- 
do ao relento, comendo quando lhe 
dão, seu Davi vive pelo mundo sem 
nem sequer um parente, pois nunca 
constituiu família. A soljdão é sua 
maior companheira. "Quando a noi- 
te chega, sinto um vazio muito 
grande, sem ter onde dormir, termi- 
no bebendo muito", diz ele,. 

É difícil imaginar que um traste, 
relegado ao canto de um muro te- 
nha sua história, mas seu Davi tem a 
sua. Fora jovem, forte e sonhador, 
trabalhou na lavoura anos, sendo 

' por várias vezes enganado por em- 
preiteiros ou mesmo donos de terra. 
Hoje, o futuro amedronta-lhe, ten- 
do que viver exclusivamente das es- 
molas que lhe são ofertadas. 

Nas entrevistas realizadas, ficou 

patente que os cegos são mais con- 
formados, por vezes alegres e brin- 
calhões. Já os aleijados, principal- 
mente pessoas acostumadas a traba- 
lhar, não conseguem conversar sem 
deixar escapar mágoa das pessoas, 
no que se refere ao modo como 
são tratadas. Para se ter uma idéia 
de como os aleijados dificilmente 
conseguem desvincilhar da revol- 
ta por terem sido acidentados, al- 
guns deles não aceitaram de forma 
alguma serem entrevistados, ficando 
por vezes irritados quando se insis- 
tia em conversar. 

A média arrecadada durante o 
dia é de Cz$ 15,00, sendo que no 
inverno as dificuldades são acres- 
centadas. Pedir esmola é como ou- 
tro trabalho qualquer, é preciso sa- 
ber escolher a esquina mais movi- 
mentada, os dias e até as formas de 
pedir. Dentro do possível, é melhor 
que o pedinte toque algum instru- 
mento. O esmoler que canta e toca 
costuma arrecadar mais um pouco; 
os instrumentos são variados, às ve- 
zes até fabricados pelos próprios pe- 
dintes. O Sr. Pedro Pereira dar Cu- 
nha é cego, filho de Mirador (MA), 
com 59 anos, tocava gaita mas re- 
solveu abandonar para tocar reco- 
reco, assim pode tocar e cantar ao 
mesmo tempo. Suas músicas refle- 
tem bem os cordéis nordestinos. 
Esta é sua música preferida; 

"Quem tem dinheiro 
Nunca diga que não tenha 
O pobre que tem dinheiro 
Sempre guarda um vintém". 
Pedro Pereira convive a tanto 

tempo com estas canções que há 
até algumas de sua autoria: 

Zeca Tocantins* 

"O leite da vaca preta . 
Onça pintada não come 
Quem casa com mulher feia 
Não tem medo de outro homem 
Quem casa com bonitinha 

• Sete semanas não come". 
Com oito dias de nascido, seu 

Pedro perdeu a vista, conseqüên- 
cia de um parto mal sucedido. Ao 
longo de vários anos, lavando os 
olhos com o sumo da canina e 
comendo batata de purga, conse- 
guiu recuperar totalmente a vista. 
"Pelo mês de setembro, quando 
me encontrava encoivarando uma 
roça de 29 linhas, com alguns com- 
panheiros, pego uma forte chuva 
com o corpo quente, vindo de 
novo a ficar cego. Gastei todos os 
meus recursos tentando recuperar a 
vista, mas foi tudo em vão", diz seu 
Pedrõ, com nostalgia, lembrando os 
últimos dias em que podia ver o 
mundo. Seu puxador, Ricardo, de 
Floriano, Piauí, tem 16 anos, nunca 
estudou. Seu pai morreu e sua mãe 
arranjou-lhe um padrasto que não 
o aceita. Por isso foi morar na casa 
de seu Pedro. Com seis filhos para 
criar, cego Pedro não quer pensar 
em violência. Seu maior desejo é 
que Deus abençoe as pessoas, para 
que elas possam ajudá-lo. Depois 
que eu lhe agradeci e dei-lhe al- 
guns trocados pela entrevista, cego 
Pedro voltou ao seu trabalho nor- 
malmente, com a mão aberta, bra- 
ço estirado, ouvido aguçado para 
captar os passos dos transeuntes. 
— Uma esmola pelo amor de 
Deus! . . . 

(*) José Bonifácio César Ribeiro (Zeca 
Tocantins) e da equipe de reporta- 
gem do JN. 
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A palavra 

de um 

colaborador 

O' "Jornal de Negócios" chegou. 
E chegou para ficar. Sendo assim, 
Imperatriz ganha um novo jornal, 
com uma nova linha editorial e um 
novo tipo de relacionamento com 
os leitores e anunciantes. 

O JN chegou para oferecer uma 
nova opção de leitura, de comuni- 
cação, de linha opinativa. Trata-se, 
cómo vocês provavelmente já perce- 
beram na leitura do número um, 
que circulou na semana passada, de 
um jornal aberto, livre e com cora- 
gem e disposição para divulgar os 
fatos. Fatos que se diversificarão, 
desde o social, o econômico, o po- 
lítico (no sentido mais amplo que 
o conceito engloba), o histórico, até 
as mais pesadas denúncias, sem, no 
entanto, se perder na demagogia e 
no radicalismo, falhas estas que nos 
levariam a trilhar o ridículo cami- 
nho do sensacionalismo. 

Portanto, queremos apenas parti- 
cipar do movimento progressista 
que se inicia em nossa região e, em 
especial, na comúnicação que serve 
a todo o Estado do Maranhão. 

Somos comunicadores e, como 
tais, queremos através do ideal de 
nossa profissão, apresentar um tra- 
balho digno para merecermos a 
atenção, o respeito e a confiança 
dos leitores e anunciantes. 

Chegamos. Como nosso trabalho 
materializado nas vinte páginas que 
procuraremos levar até vocês toda 
semana, pedimos licença para entrar 
no seu lar, no seu trabalho, enfim, 
na sua vida. Sabemos da responsa- 
bilidade que pesa sobre nossos om- 
bros. Sabemos dos riscos e das difi- 
culdades que teremos de enfrentar. 
Também sabemos da grande satis- 
fação e da glória que nos espera 
caso consigamos conquistar a sua 
preferência. Isto sim, valerá por- 
tudo que conscientemente enfren- 
taremos em nossa jornada. 

* Aurélio Jaques Batista, jornalista 
profissional formado pela UNB, de 
Brasília, é um dos colaboradores do 
JN. 

Registro 

Edmilson Sanches, diretor do Jor- 
nal de Negócios, recebeu; 
CONVITES 

— do Grupo Literário de Impera- 
triz, para participar do Corpo de 
Jurado do II Festival de Poesia, 
Crônica e Conto. 
— dos forma ndos do curso de Pe- 
dagogia (Io. semestre) da Facul- 
dade de Estudos Sociais de Ara- 
caju. 

— do presidente da Associação dos 
Lojistas do Andréa Shopping, Ar- 
leni Gonçalves da Silva, para a pro- 
moção "Antecipando a Primavera 
para Você". 
— do presidente da Associação de 
Imprensa da Região Tocantina, 
Wilton Alves Ferreira, para falar 
sobre "Ideal Jornalístico e Mis- 
são da Imprensa", quando das 
comemorações do Dia , da Impren- 
sa, 10 de setembro. 

VISITAS A REDAÇÃO 
— Adalberto Franklin (secretário de 
Redação de "O Progresso"); Alair 
Chaves Miranda e Liberato Rodri- 
gues de Morais (empresários, dire- 
tores da Associação Comercial e In- 
dustrial de Imperatriz); Coló Filho 
(redator-chefe do "Jornal de Impe- 
ratriz"); Juscelino Pereira (diretor 
de redação da TV Bandeirantes/ 
Santa Matilde); Ribamar Silva, es- 
critor. 
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Consórcio: À espera de medidas 

que façam o setor voltar 

a se expandir 

O governo federal ensaiou novas medidas 
para o setor de consórcios no Brasil, mas a ma- 
nutenção das portarias anteriores deverá causar 
ainda maiores prejuízos às empresas do setor. 
Já está havendo desemprego e várias adminis- 
tradoras de consórcios podem fechar se o Mi- 
nistério da Fazenda mantiver os termos da Por- 
taria n9 186, de maio último, que limita as 
atividades do setor. Os administradores man- 
têm, no entanto, a expectativa de que as me- 
didas sejam revogadas e o setor volte a se expan- 
dir. 

AS MEDIDAS 

Em janeiro, foram revogadas as autoriza- 
ções já concedidas para a formação de novos 
grupos para aquisição de veículos usados. Foi 
também diminuído o prazo máximo de 60 para 
24 meses.. Meses mais tarde, o governo reduziu 
de 300 para 150 grupos a formação anual dos 
cotistas de consórcios por empresa-, limitou ao 
máximo de dois veículos a contemplação men- 
sal de cada grupo e estipulou capital mínimo 
por região fiscal, entre outras medidas. 

Mesmo com todas estas medidas, em março 
foi registrado crescimento de 40 por cento em 
relação ao mesmo período em 1985, criando di- 
ficuldades na entrega dos bens aos consorcia- 
dos. O prazo de 30 dias para entrega não po- 
dia ser mais obedecido pela falta de carros no 
mercado. 

A Associação Brasileira de Administradores 
de Consórcios está pedindo ao ministro Dilson 
Funaro a revogação da Portaria n9 186 que es- 
tabelece o capital mínimo da empresa de con- 
sórcio por região fiscal. Segundo depoimento 
de um empresário do setor, no Estado de São 
Paulo, uma empresa para operar no setor de 
administração de consórcio estará obrigada a 
possuir um capital mínimo de 1 milhão de cru- 
zados e poderá formar até 150 grupos, o que 
não é problema levando-se em conta que São 
Paulo responde por 40 por cento do movi- 
mento total de consórcios no País. Enquanto 
isso, para se abrir uma empresa aqui em Impe- 
ratriz, o capital mínimo exigido será o mesmo, 
porém esta empresa dificilmente formará os 
150 grupos que a legislação permite a cada 
empresa. Se a empresa pretende operar na ci- 
dade de Araguaína, Goiás, será obrigada a ter 
capital de 2 milhões de cruzados. A Volkswa- 
gen, para operar em todo o território nacional, 
é obrigada a ter apenas 5 milhões de cruzados 
de capital, fato que vem mostrar as dificulda- 
des que o empresariado local está encontrando 
para atuar no setor de consórcios. 

No Brasil, existem hoje 414 empresas de 

consórcios, sendo que cerca da metade está 
no Estado de São "Paulo. Elas se dividem em 
três categorias: as independentes, as ligadas às 
montadoras e as ligadas ás revendedoras de 
automóveis. 

O grande problema está nas empresas inde- 
pendentes, pois as administradoras ligadas às 
concessionárias, tipo CCI, que representam 70 
por cento do total, têm a garantia do forneci- 
mento dos bens sorteados. Já as independentes 
não têm. 

O sistema de venda de carros através de con- 
sórcio garantiu a venda de 60 por cento da pro- 
dução automobilística nos anos de crise do se- 
tor. E com base neste e em outros argumentos 
que os empresários do setor acreditam na revo- 
gação de algumas pgrtarias baixadas pelo minis- 
tro Funaro. 

A HISTÓRIA DOS CONSÓRCIOS 

Embora o automóvel seja o carro-chefe das 
administradoras de consórcio — representa 60 
por cento das vendas em consórcios —, vários 
são os produtos comercializados pelo setor. 
Para isso basta tão somente que o custo do pro- 
duto Seja quarenta vezes maior que o valor- 
referência da prestação a ser cobrada. 

São vendidos por consórcios veículos em 
geral (passeio, utilitário, caminhões, ônibus, tra- 
tores e outros implementos agrícolas), além de 
ttelevisdres, condicionadores de ar, gabinetee deh- 
tário, aviões, barcos de luxo, vinhos tinos e, em 
estudos, a casa própria. 

Pouca gente sabe, mas os consórcios que 
agrupam pessoas interessadas em adquirir bens 
em geral são uma invenção brasileira, hoje co- 
piada por todos os países da América Latina e 
até por Portugal e pela Espanha, na Europa. 
Conta:se que a idéia surgiu em 1959, quando 
funcionários do Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal se reuniam em grupos, 
principalmente objetivando a aquisição de au- 
tomóveis. 

A partir do final de 1960 o sistema de con- 
sórcios começou a ser comercializado e, em 
1972, o governo regulamentou a atividade. 
Na época, a maioria das empresas de consór- 
cio eram chamadas independentes. A primeira 
iniciativa ligada ;às montadoras foi o Super 
Consórcio Willys, depois comprado pela Ford. 

Agora o governo volta a interferir nas nor- 
mas que regulamentam o sistema. Mas o espíri- 
to de grupo, a noção de que a união faz a for- 
ça, vai existir sempre, independente das re- 
gras, sobretudo para aqueles que, de outra 
forma, não teriam acesso ao bem. 

A importância da 

inseminação artificial 

Na Exposição Agropecuária de Imperatriz, 
realizada em julho último, já era grande o 
número de animais gerados através de insemi- 
nação artificial, fato esse que tem despertado 
o interesse dos pecuaristas da região pela nova 
técnica de reprodução. 

A inseminação artificial se aprimora cada 
vez mais, graças aos esforços de grandes labora- 
tórios e centros de pesquisa que se preocupam 
cora a reprodução animal. Este tipo de repro- 
dução é o processo pelo qual se faz o enxerto 
do sêmen do touro em uma matriz. O touro 
deve, inicialmente, preencher certos requisitos 
preliminares, entre eles, ser um campeão e ter 
procedência comprovada. 

No início do processo, o touro é colocado 
em quarentena, oportunidade em que são feitos 
os exames necessários. Se o resultado der nega- 
tivo, o touro é enviado para o laboratório onde 
o sêmen é coletado em palhetas, ficando sob a 
conservação de gás nitrogênio a uma tempera- 
tura de 1960C, negativos. Para a extração são 
utilizados vários métodos, sendo um deles o 
eletroejaculador, que é uma peça introduzida 
no reto do animal, dando-lhe um choque de 
12V, o que resulta na ejaculação. 

Um outro método bastante utilizado é a 
retirada do touro de cima da vaca .quando es- 
tiver completando o ato de acasalamento. 
Posteriormente é colocado uma vagina arti- 
ficial, numa temperatura de 370C para re- 
colher o sêmen. 

Há também o processo G.M.S., que sele- 
ciona o sêmen por computador, o qual vai 

definir a melhor espécie. Este método vem 
sendo utilizado na seleção do gado holandês. 

É bom ressaltar que a inseminação artifi- 
cial não é permitida em eqüinos em centrais 
especializadas, a não ser para reprodução in- 
terna nas fazendas, 

HISTÓRIA 

A inseminação artificial não foi aceita de 
imediato, já que foi necessário um estudo com- 
pleto e específico para a sua implantação, pois 
existia muito preconceito por parte dos peque- 
nos criadores de gado. A sua implantação no 
Brasil se deu há 20 anos. 

O custo de uma inseminação não é baixo. 
Uma ampola de sêmen pode custar até mais de 
4 mil cruzados. O sêmen retirado sofre uma va- 
lorização considerável após a morte do touro 
fornecedor. Os resultados apresentados com a 
inseminação artificial são sempre satisfatórios 
e quando ocorre algum erro no ato da insemi- 
nação, as conseqüências são a, perda do mate- 
rial e o prejuízo do investimento. 

Hoje em dia, 4 por cento do rebanho nacio- 
nal foi gerado através de inseminação artificial. 
Com o trabalho de aprimoramento genético 
desenvolvido pelos laboratórios, pode-se con- 
cluir que a inseminação tem contribuído de 
maneira decisiva para o aumento significativo 
do rebanho brasileiro, como também para o 
aperfeiçoamento de raças mais resistentes e 

• adaptadas ao clima do País. 

MENORES: 

Abandono e 

e profilaxia social 

Em maio passado, a Folha de São 
Paulo divulgou reportagem sobre traba- 
lho inusitado, com menores da FEBEM, 
desenvolvido na capital paulistana por 
equipe de ténicos do "Setor de Liber- 
dade Assistida" daquela Fundação. Isto 
mesmo: "liberdade assistida". Até nesta 
denominação, a experiência de "recu- 
peração" de menores tidos e sentencia- 
dos como em "desvio de conduta", es- 
taria fugindo aos padrões burocráticos 
das entidades que oficialmente cuidam 
do problema. 

Mas o que vem ao caso, no momento,, 
e com vistas ao que se pode constatar, 
em matéria de menores abandonados, 
especialmente nas cidades ditas mais 
"urbanizadas" desta nossa Região To- 
cantina — para não se falar na -Ilha, a 
Capital . . . — é refletir um pouco sobre 
o que os paulistanos estão tentando. 
(Espero, muito solidariamente, que 
ainda o estejam; pois, infeliz e lamen- 
tavelmente, vim posteriormente a saber 
que aquele trabalho mais que respon- 
sável estava sòb ameaça de extinção . . . 
Sem comentários sobre isto, por en- 
quanto). 

Até então, não-tivera conhecimento 
dessa experiência de "tratamento de 
menores sob o regime de liberdade 
assistida". Aliás, na verdade, a expres- 
são que batiza a.terapia é um tanto 
pleonástica, a julgar pela realidade so- 
cial concreta que vivenciamos . . . Pois 
toda a .nossa possível liberdade prati- 
cada — digo de todos nós, e não somen- 
te dos menores em foco — é, de alguma 
forma, sempre "assistida". Ora pela 
sociedade civil com a qual e na qual 
convivemos. . .; ora pelo Poder que a 
ordena. Ou que o tenta. E, também, 
quer pela possibilidade real que têm 
uma e outra de nos tirá-la, ou pelas pro- 
vidências concretas para (sic) garan- 
ti-la. 

Até aí, portanto, a nova perspectiva 
judiciária que se abre em São Paulo 
(porque tal "liberdade" tem terapêuti- 
ca social, lá, tem cobertura do Juiz de 
Menores) não teria nada de novo. No 
entanto, aqui estarei para expressar e 
divulgar um reconhecimento para o 
muito de louvável e defensável naquela 
experiência. Porque, em termos das prá- 
ticas conhecidas da FEBEM, esse tra- 
balho é algo de inteiramente inusitado. 
Não será, sem razão que o trabalho é, refe- 
rido como "experiência". Por trás de 
cautela louvável na adoção de metodo- 
logia "diferente", certamente poderá 
ser encontrada na expressão "experiên- 
cia" certa indisfarçável resistência á ino- 
vação. O que, por sua vez, será manifes- 
tação iniludível de posturas pohtico- 
social-psiquicamente reacionárias. De- 
veria, o trabalho social referido, ser 
mais uma prática corriqueira e institu- 
cionalizada, no trato social e humana- 
mente responsável com nossos filhos. 
Disse "nossos" filhos. Sim, pois que 
outra coisa são esses "menores aban- 
donados e/ou delinqüetes" senão nos- 
sos filhos sociais? 

A matéria da Folha fazia referência 
a "rpenores com desvio de conduta em 
virtude de grande inadaptação familiar 
ou comunitária"; e também a "auto- 
res de infração penal" (expressões entre 
aspas). Ora, parece ressaltar por si que, 
se há inadaptação — ou melhor, se há 
desvio de conduta — por causa das cita- 
das inadaptações,esses desvios somente 
poderiam a rigor ser "corrigidos" pelo 
reacerto (eufemismo simplificador) 
dessas famílias e/ou comunidades. Rea- 
certo prévio e/ou simultâneo, esta dis- 
cussão poderia até ser bizantina. Ele- 
mentar, não? Mas a prática dos "trata- 
mentos" parece demonstrar mais que 
elementares são as mental idades e os 
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enfoques dos "tratadores"; dentre os 
quais, os psicológocos, psiquiatras e 
assistentes sociais e educadores aqui. 
referidos seriam exceção. 

Por outro lado, ao se apontar ou 
identificar alguma "infração penal", 
será oportuno também que se relembre 
a historicidade e a inserção social — 
intransponível, e ainda bem! — das 
normas de direito. E, ao dizê-lo, não 
me quero arvorar em jurista, nem muito 
menos jurisconsulto. Apenas me repor- 
to ao que parece mais ou menos óbvio. 
Ou que assim deveria sê-lo. E, assim, 
rine porto como simples cidadão-pai, 
que também tenho filhos-de-meu-san- 
gue, ao lado dos não menos queridos 
(se considerados como "assistiveis") 
filhos sociais já lembrados. 

Se recorro a esta perspectiva e a es- 
ta colocação é apeas para lembrar este 
outro óbvio (que me perdoem): se a 
inadaptação é . . . social — Ou, que se o 
diga, "familiar" e/ou "comunitária" — 
por um lado e, por outro, se a lei e 
norma — face ás quais são referidas as 
infrações ou contravenções — também 
o são . . , pergunta-se (já com a respos- 
ta insinuante): COMO PODERÃO SER 
CORRETAMENTE ENCAMINHADAS 
AS READAPTAÇÕES OU AS RECON- 
CILIAÇÕES - numa volta aceitável e 
aceita ao convívio familiar/comunitá- 
rio/social — SENÃO ■ . ■ SOCIALMEN- 
TE? 

A pergunta/resposta parece ter mais 
sentido — e ser humanamente (não só 
juridicamente) mais procedente - 
quando estamos nos referindo a meno- 
res. Ou seja, àqueles que a sociedade, 
por sua lei, considera como tais: meno- 
res de 21 anos, etc. Portanto, pes- 
soas — sim: pessoas — ainda em pro- 
cesso de completação de uma maiori 
dade responsável. Sem entrar em maior 
res comentários de natureza sociológi- 
ca, ou mesmo filosófica oú ideológica, 
sobre os fatores causas dos processos e 
situações de "inadaptação familiar ou 
comunitária, por um lado; nem, por 
outro, querer induzir a uma postura de 
não-cobrança de responsabilidade por 
atos praticados to que seria uma ten- 
denciosa deseducação dos menores em 
questão). . . finalizarei ressaltando a 
oportunidade social, ou re-socializado- 
ra, da dita "liberdade assistida" (até 
que se lhe encontre nome menos re- 
dundante), como talvez a única orien- 
tação defensável para o tratamento 
(horrível expressão, esta) dos 'febens' 
de nossas vidas. 

Na verdade; este arrazoado de co- 
locações rápidas não é nada, se com- 
parado ao imenso elenco de atitudes/ 
planos/ações que deveria orientar as 
preocupações públicas com o mundo de 
nossos menores. Por isso é que entendo 
que o programa de atividades que estão 
experienciando — técnicos e menores 
— em São Paulo, deveria não apenas ser 
mantido. Mas também ampliado e pres- 
tigiado. E, com as evidentes adaptações 
— por coerência: também sociais — de- 
veria ser adotado em outras cidades. 

Fica aqui a dica — ou mesmo, se o 
quiserem, provocação — para aqueles 
que, em Imperatriz e região, estão pre- 
tendendo (ou, o deveriam, até por de- 
corrência de suas funções públicas) fa- 
zer alguma coisa de positivo "pelos" 
menores das cidades. Mas que, tam- 
bém pela mesma coerência metodológi- 
ca, registrem mais atos de profilaxia; e 
não principalmente de terapia social. 
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Um problema 

ortográfico 

Há algum tempo, o pro- 
prietário da ex-Parabenz Pe- 
ças, Liberato Rodrigues de 
Morais, viu-se á volta com 
uma ameaça de processo á 
sua empresa feita pela Mer- 
cedes Benz, que não gostou 
de ver o nome Benz estam- 
pado na parede de uma re- 
vendedora concorrente. 

O departamento jurídico 
daquela indústria de cami- 
nhões, estribado em artigo 
da Constituição, enviou 
uma carta a Liberato Rodri- 
gues intimando-o a retirar 
de sua firma o nome Benz, 
marca registrada da Merce- 
des. 

O problema foi contorna- 
do com a troca do z pelo s 
e hoje a empresa se chama 
Parabéns Peças. Liberato 
Rodrigues falou â reporta- 
gem do JN : 

JN — É verdade que a 
Mercedes Benz abriu um 
processo contra a sua firma 
por causa do uso do nome 
Benz? 

LR - Ela não chegou a 
abrir um processo. Ela 
ameaçou que abriria um 
processo pelo uso indevido 
da marca Benz, que é exclu 
sividade da Mercedes Benz. 

JN - Quando surgiu esse 
problema com a Mercedes 
Benz? 

LR - Uns três anos depois 
que a empresa já funcionava 
com a palavra Benz. 

JN - O senhor pagou al- 
guma indenização pelo uso 
indevido dessa inscrição? 

LR - Não, porque o proJ 

cesso não chegou a ser efe- 
tivado. 

JN - Como o senhor to- 
mou conhecimento dessa 
ameaça de processo contra 
a sua empresa? 

LR - Através de uma inti 
mação para que deixasse 
mos de usar a palavra Benz, 
e, como isso ai' é constitu 
cional, eles até citam o arti- 
go da Constituição que pre 
vêi o uso indevido de mar 
cas registradas. 

JN - Que providências o 
senhor tomou? 

LR - Eu decidi atender á 
solicitação deles e mudei a 
palavra para "parabéns/ no 
sentido de congratulação. 

JN - Outras montadoras 
também fazem esse tipo de 
exigência? 

LR - Não. Só a Mercedes 
fez exigências nesse particu 
lar. Existem muitas firmas 
que usam o nome Volks no 
inicio ou no final de seus 
nomes em todo o Brasil 
Talvez a Volks encare 
questão como uma homena 
gem ao nome dela, pois pas 
sa a ser mais divulgado. Já a 
Mercedes acha que não, que 
é uma concorrência. 

Investimentos - direção 

nordeste 

— As sandálias Havaianas, que não 
soltam as tiras e não têm cheiro, co- 
mo diz Chico Anysio, as tintas Suvi- 
nil, as únicas aceitas por Jô Soares, 
e o tecido Tergal, que não amarrota e 
não perde o vinco, são alguns dos 
produtos fabricados no Nordeste 
do País. Industrializados por empre- 
sas nacionais como a Alpargatas, ou 
multinacionais como a Basf (alemã) 
e a Rhodia (francesa), respectiva- 
mente, eles são bastante conhecidos 
pelo público consumidor. E mais, são 
o resultado de um plano econômico 
implantado pelo presidente Jusce- 
lino Kubitscheck, em 1959, que ti- 
nha como objetivo o resgate da mi- 
séria social nordestina. 

— Em função do plano, surgia a 
Superintendência do Desenvolvimen- 
to do Nordeste (Sudene), que serviria 
de ponta de lança de uma estratégia 
de industrialização subsidiada. A fór- 
mula era simples e permanece inalte- 
rada em sua essência até hoje. As em- 
presas podiam optar por canalizar 
parcela de seu Imposto de Renda de- 
vido anualmente para projetos incen- 
tivados do Nordeste, através do Sis- 
tema 34/18. i 

— Na época, o sistema de incen- 
tivos caracterizava-se pela captação 
de recursos e a sua posterior entrega 
a empresas incentivadas. Ou seja, 
abriu-se espaço para corretores que, 
em busca de investidores, chegam a 
cobrar taxas de até 40 por cento das 
empresas incentivadas. 

— O fato criou uma distorção, as 
empresas incentivadas estavam des- 
capitalizando-se. Sob um argumento 
de se implantar uma sistemática mais 
rigorosa para evitai a descapitalização 
dos projetos é que 34/18 foi trocado 
pelo Fundo de Investimento do Nor- 
deste (Finor), em 1975, permane- 
cendo, contudo, sob a coordena- 
ção da Sudene. 

— Agora, na Nova República, 
quando a Sudene readquire o prestí- 
gio perdido na época dos governos 
militares, existe um esforço para 
carrear volumes significativos de re- 
cursos através do Finor. Não foi 
outro o motivo que trouxe a São 
Paulo Antonio Carlos Barbosa Fro- 
ta, diretor de administração dos in- 
centivos fiscais (Finor) da Sudene. 
"Estamos entrando em contato com 
a classe empresarial paulista para de- 
monstrar que o Finor é disparado, 
entre as aplicações incentivadas, a 
que tem dado o melhor retorno a 
seus investidores". 

— Dentro dessa estratégia, o inte- 
rior do Estado não foi esquecido. A 
Sudene aproveitou as comemorações 
do Projeto Cidades-Irmãs (que visa a 
troca de ajuda entre as cidades do 
Sul e do Nordeste), que aconteceu 
em Rio Claro, no mês de junho, para 
mostrar ao empresariado local a 
oportunidade de investimentos, atra- 
vés de projetos incentivados da re- 
gião. 

— Barbosa Frota não é ingênuo a 
ponto de negar uma série de falhas 
do Finor. Mas é otimista o suficiente 
para acreditar que possam ser sana- 
das sem maiores traumas. Na tenta- 
tiva de saneamento está a decisão de 
implantar novos critérios na diretoria 
de incentivos fiscais. "Uma das prio- 
ridades", diz,-"é a utilização do com- 
putador, que seria empregado na aná- 
lise das cartas patentes (os projetos 
em si), na identificação das reais ne- 
cessidades da região e dos possíveis 
retornos econômicos e sociais". 

— Ganhar transparência na siste- 
mática de canalização dos recursos, 
retoma o diretor, é a intenção da Su- 
dene para que a operação tenha 
maior credibilidade no mercado, es- 
sencial para os investidores. 

— Da busca da transparência até 
os contatos empresariais, não resta 
dúvida de que existe um esforço da 
Sudene para conquistar novos inves- 
tidores para os projetos incentivados 
da região. Resta saber, contudo,, se 
compensa investir no Nordeste ainda 
que ancorado nos incentivos fiscais. 

— Se fosse bom, argumentam mui- 
tos, não existiria o apelo fiscal. Ora, 
responde Roberto Figueiredo, presi- 
dente da Associação Brasileira dos 
Investidores em Projetos Incentiva- 
dos (Abipi), só quem é míope não vê 
no Nordeste uma boa alternativa de 
aplicação. Só para se ter uma idéia, 
cerca de 75 por cento dos produtos 
manufaturados consumidos no Nor- 
deste são produzidos no Centro-Sul 
do País. O percentual dá a dimensão 
do mercado a ser conquistado. Sem 
esquecer, continua, que neste ano 
vão ser direcionados para a região 
cerca de 40 milhões de cruzados, dis- 
tribuídos entre programas como o de 
irrigação, verbas para a reforma agrá- 
ria e projetos comunitários, como o 
leite gratuito para crianças pobres. 
No espaço de cinco anos, o cresci- 
mento do Nordeste vai dobrar, pre- 
vê o presidente da Abipi. 

— Em defesa do investimento in- 
centivado para a região, Roberto Fi- 
Gueiredo lembra a transformação da 
classe empresarial nordestina. Muitos 
coronéis mandaram suas gerações es- 
tudar, até mesmo no exterior, e agora 
são estes que estão no comando dos 
negócios com uma mentalidade que 
nem de longe lembra o coronelismo. 

— Hoje, implantar uma fábrica no 
Nordeste, continua Figueiredo, é tão 
fácil quanto no Sul. Já foi o tempo 
em que era preciso vencer as dificul- 
dades de transporte, comunicação e 
falta de matéria-prima em uma 
aventura para os empresários que 
aceitavam investir na região. Ainda 
assim, para muitas empresas o investi- 
mento foi bastante compensador. 

EXPANSÃO E INCENTIVOS 

- Uma das primeiras empresas 
que aceitaram o desafio foi a Rhodia 
S.A., que, em 1967, instalou no 
Cabo, município de Pernambuco, 
uma unidade têxtil de fibra poliéster 
e uma outra de produtos farmacêu- 
ticos. O investimento inicial dá or- 
dem de 25 a 30 milhões de dólares, 
atinge hoje 130 milhões de dólares 

' (valor acumulado), segundo Luciano 
de Sá, diretor da empresa em São 
Paulo. Atualmente, além de uma uni- 
dade que produz fibra poliéster 
(tergal), também no Cabo, a Rhodia 
é a única empresa no hemisfério Sul 
que fabrica filmes poliéster utilizados 
em fitas-cassete, fitas para vídeo e 
para computadores. 

- A Alpargatas — empresa 100 
por cento nacional, fundada na 
Mooca há 78 anos - também foi uma 
das pioneiras na industrialização do 
Nordeste. A empresa teve seu primei- 
ro projeto aprovado pela Sudene em 
1967. Em novembro de 1968, a Al- 
pargatas do Nordeste começava a 
operar em sua fábrica no município 
de Jaboatão, em Pernambuco. 

— De lá para cá, a unidade indus- 
trial de Jaboatão realizou dois pro- 
jetos de expansão e tem outro em 
andamento. A fabricação das linhas 
Havaiana e Conga gerou 2.575 em- 
pregos na região, de acordo com An- 
drás Vásarhelyi, gerente de planeja- 
mento estratégico e diversificação da 
São Paulo Alpargatas. 

— A Glasurit do Nordeste S.A. 
pertencente à Basf, um dos maiores 
grupos químicos do mundo, iniciou 
suas atividades na região nordestina 
antes de 1972, através de represen- 
tantes. "Concluímos que somente 
uma instalação industrial faria face às 
necessidades locais. Começamos com 
uma instalação-piloto precária em 
1975. A partir de 1980, já com os 
incentivos da Sudene, empregamos 
cem funcionários", conta Mario Fer- 
nandes, presidente do conselho con- 
sultivo da Glasurit do Brasil Ltda. 

— Quando a Rhodia foi para o 
Nordeste, a Sudene entrava com 75 
por cento do investimento. Hoje, no 

ramo de negócios da empresa, os in- 
centivos não ultrapassam 30 por cen- 
to do total do investimento, segundo 
o diretor da Rhodia em São Paulo. 
"Eu diria mesmo que um dos gran- 
des atrativos da Sudene não é tanto a 
contrapartida do Finor, mas algumas 
reduções de direitos de importação". 

— Inaugurada com um investi- 
mento da ordem de 200 milhões de 
dólares, a Usina Filmes exportou, 
em 1984, 30 por cento de sua pro- 
dução, e sua atividade vem permi- 
tindo ao Brasil substituir importa- 
ções da ordem de 11,5 milhões de 
dólares/ano (dados calculados com 
base na ,.produção de 1983). São re- 
sultados como esse que animam 
a Rhodia a estudar a possibilidade 
de montar uma nova unidade de fil- 
mes no Nordeste. 

— "Atualmente, produzimos 
2.500 mil toneladas/ano de filme po- 
liéster, equivalente às necessidades do 
mercado brasileiro. A nova unidade, 
cuja efetivação ainda está em estu- 
dos, produzirá 10 mil toneladas por 
ano. Este é um investimento que está 
voltado para a exportação", comenta 
Sá. 

A Alpargatas é outra empresa que 
está tão satisfeita com o desempenho 
de suas fábricas no Nordeste e tam- 

" bém noNorte - aí, através dos incenti- 
vos Finam, via Superintendência do De- 
senvdvimento da Amazônia (Sudam) — 

que já estuda a implantação de mais 
duas fábricas, uma de calçados e ou- 
tra de camisas, no Estado da Paraíba. 

— O diretor da Rhodia em São 
Paulo vê grandes possibilidades de 
o projeto de implantação de mais 
uma unidade para a produção de 
filmes poliéster ser viabilizado no 
Nordeste do País. "Embora merca- 
dos como os da França, dos Estados 
Unidos e do Japão também estejam 
sendo objetos de anâise para fabri- 
car o produto, contamos com os in- 
centivos da Sudene e estamos em 
contato com o Befiex, para reduzir 
os impostos de importação", diz 
Sá. 

— O Brasil leva vantagens em rela- 
ção aos países cogitados pela empre- 
sa: no Nordeste a Mão-de-obra é mais 
barata, é maior a proximidade com 
os Estados Unidos e a infra-estrutura 
existente na cidade do Cabo será 
aproveitada. "A estabilização da 
moeda brasileira também aumenta as 
chances de o Brasil vir a ser o país es- 
colhido pela direção geral da Rhodia. 
A idéia da implantação dessa nova 
unidade é antiga, mas, com o pro- 
cesso inflacionário em que vivíamos, 
as vantagens da contrapartida Finor 
reduziriam bastante a possibilidade 
de o investimento ficar no Nordeste 
do Brasil", afirma Sá. 

— A Glasurit do Nordeste S.A., 
que emprega cem funcionários, divi- 
didos entre produção, vendas e labo- 
ratórios, com a crescente demanda 
de seus produtos pelos mercados da 
região, deixou sua unidade produtiva 
em Prazeres (Pernambuco) e, em 
1978, começou a construção de suas 
atuais instalações no município de 
Jaboatão. 

— É em Jaboatão que a Glasurit 
produz resinas, látex e massa corrida 
Suvinil. Hoje, a empresa do Nordeste 
é responsável por cerca de 25 por 
cento das necessidades do mercado 
na região, produzindo perto de 9 
milhões de litros de tinta por ano. 

— A Alpargatas, que tem em Natal 
uma fábrica de camisas, emprega 
2.086 pessoas somente nessa unida- 
de. Em Aracaju, na fábrica de tecidos 
índigo, o número de empregados é de 
1.050. Em Campina Grande, 570 pes- 
soas trabalham na fábrica de sandá- 
lias e cerca de 600 funcionários for- 
mam o quadro de pessoal da fábrica 
de ráfía de polietileno, em Manaus. 

— Vásarhelyi, gerente da Alparga- 
tas em São Paulo, diz que o objetivo 
da empresa é cobrir o território na- 
cional. "E importante e estratégico 
termos fábricas em todas as regiões 
do País. As fábricas do Norte e do 
Nordeste atendem ao mercado brasi 
leiro da mesma forma que a de São 
Paulo atende ao País". 

— E conta como a Alpargatas foi 
para Manaus: "Não fornos motiva- 
dos pelos incentivos concedidos pela 
Sudam. Os proprietários originais da 
Amapoly, em Manaus, importavam o 
polietileno de alta densidade e, para 
isso, na época, precisavam da redu- 
ção dos impostos de importação. 
Hoje, já não é necessário importar o 
polietileno, que é produzido no pólo 
petroquímico da Bahia. Compramos 
a fábrica, no ano passado, para pro- 
duzir lona de ráfia de polietileno, que 
complementa nossa linha de produ- 
tos. Nessa unidade empregamos 650 
pessoas". 

— Foi no pólo petroquímico da 
Bahia que a Rhodia investiu, em 
1983, 140 milhões de dólares, geran- 
do 540 empregos no Estado, con- 
forme compromisso estabelecido en- 
tre a empresa e a Sudene, que incen- 
tivou o projeto. "A usina de adponi- 
trila foi dimensionada para produzir 
30 mil toneladas/ano e tem um índi- 
ce de nacionalização de equipamen- 
tos superior a 94 por cento, embora 
utilize tecnologia inédita", diz Sá. 

— Exemplo de empresas bem su- 
cedidas na região não faltam, retoma 
Roberto Figueiredo, da Abipi. E 
aproveita para alertar os possíveis 
investidores. "Quem chega primeiro 
conquista o consumidor local. Quem 
chega por último precisará pagar o 
ônus do atraso, desde custos maiores 
na implantação da empresa até difi- 
culdades para colocar seus produtos 
no mercado". 

(Da Revista "Balanço Financeiro") 

O CAMINHO DO FINOR 

— A política de conceder incen- 
tivos financeiros e fiscais à iniciativa 
privada, levando empresas nacionais e 
multinacionais a investir no Nordes- 
te, foi decisiva no processo de de- 
senvolvimento industrial da região. 
Em 1975, para substituir o 34/18, 
surge o Finor, com a seguinte siste- 
mática de incentivos. Após a apro- 
vação da carta-consulta, os empre- 
endedores têm de apresentar à Su- 
dene seu projeto técnico, econômi- 
co e financeiro, seguindo o roteiro 
estabelecido pelo órgão. Os proje- 
tos aprovados são fiscalizados física 
e contabilmente pela Sudene, que, 
de acordo com o cronograma apro- 
vado, autoriza o Finor a liberar os 
recursos. 

— As empresas que se instalam na 
área de atuação da Sudene contam 
com vários incentivos. Além do apoio 
financeiro do Finor, ficam isentas ou 
têm seu Imposto de Renda reduzido, 
habilitam-se à isenção ou redução do 
Imposto sobre Produtos Industriali- 
zados, reinvestimento de 50 por cen- 
to do Imposto de Renda, financia- 
mento ou aval do Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB) e do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e a incentivos esta- 
duais e municipais. 

— Os mesmos incentivos podem 
.er obtidos pelas empresas já insta- 
adas no Nordeste que queiram refor- 
mular, modernizar ou ampliar seus 
empreendimentos. O apoio financei- 
ro do Finor pode atingir até 75 por 
cento do investimento total, sendo 
que projetos com investimentos to- 
tais ou superiores a 175 mil UPCs 
devem prever uma participação mí- 
nima de financiamento de terceiros 
de 20 por cento. 

— A isenção do Imposto de Im- 
portação e do Imposto sobre Produ- 
tos Industrializados é concedida pela 
Sudene quando os empreendimentos 
são de interesse nacional aprovados 
pela Presidência da República. 

— O orçamento do Finor para este 
exercício é de 7,8 bilhões de cruza- 
dos, segundo anunciou em São Pau- 
lo, o diretor de administração dos in- 
centivos fiscais (Finor), Antonio Car- 
los Barbosa Frota. 

— Com o objetivo de assistir a re- 
gião nordestina em épocas de cala- 
midade, a Sudene lançou, em junho, 
o Projeto Cidades-Irmãs. O primeiro 
elo desse intercâmbio foi a cidade de 
Rio Claro, no interior paulista, onde 
nasceu Ulysses Guimarães, e Pinhei- 
ros (MA), terra natal de José Sarney. 

(Revista "Balanço Financeiro") 
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E. SANCHES 

Os economistas alemães Wolfgang 
Kbnig e Wolfgang Mathis, que es- 

tiveram visitando Imperatriz na última 
semana, já retornaram para Brasília. 
Eles são técnicos do UNIDO, órgão da 
ONU que cuida de desenvolvimento 
industrial. A sede da UNIDO fica em 
Viena, Áustria. 

Joaquim Annibal Barão, econo- 
mista da SEPLAN, cedido ao Pro- 

jeto Grande Carajás, acompanhava os 
técnicos da ONU. Não confirmei, mas 
soube que o Barão (como ele é conhe- 
cido) teve de viajar ás pressas para o 
Rio de Janeiro, pois recebera notícia do 
falecimento de seu pai. Uma grande 
pessoa, o Barão. A ele, nossa solidarie- 
dade. 

Começando suas atividades nesta 
segunda-feira a DATABYTE Com- 

putadores (rua Maranhão, 640). Das» 8 ás 
18h serão ministrados cursos de digita- 
ção, operação CP/M, programação 
COBOL e linguagem BASIC I e 11' A 
Databyte é um empreendimento do 
programador sênior José Deuseny de 
Sousa Portilho, que está aguardando, 
para breve, a chegada de computado- 
res para as aulas práticas e serviços co- 
merciais. 

Visitando a redação do JN a em- 
presária Lucimar Teixeira Carva- 

Ihoi da Lu Presentes e Decorações (rua 
Coriolano Milhomem, 1551). Em sua 
companhia, o marchand Anginaldo Ri- 
beiro Mendes, o "Anjo Canoro". 

Elpídio Varizze ultimando pre- 
parativos para a inauguração de 

sua "Pizzaiolo" (pizzas, lazanha e ca- 
nelone), na rua Frei Manoel Procópio, 
191-A. 

Eduardo de Carvalho Lago, dire- 
tor-presidente da Coca-Cola no Mara- 
nhão, conversou conosco e nos muni- 
ciou de boas e inéditas informações e 
histórias de bastidores, envolvendo fi- 
guras do mundo político e literário 
maranhense. 

Eduardo Lago, também, mostrou- 
se interessado quanto á realiza- 

ção de um curso especial para regula- 
rização dos profissionais da imprensa 
de Imperatriz. Ele foi indicado para o 
Conselho da Universidade Federal do 
Maranhão. 

Na mesa de redação, correspon- 
dências. De Brasília: senadores 

Américo de Sousa e João Castelo e de- 
putado João Rebelo. De São Luís; ve- 
reador Ananias Neto, candidato 

(PMDB) a deputado estadual. De São 
Paulo: empresa Unidos Rent a Car, 
com tabela de tarifas ,e diárias de alu- 
guel de automóveis. 

Endereçado "ao companheiro 
idealista e liberal, precursor de 

um novo tempo, amigo de muitas eras", 
recebo do jornalista J. Morada o livre- 
to com os estatutos, manifesto e pro- 
grama do Partido Liberal. Morada é 
candidato a deputado estadual pelo 
PL (MA). 

Os 250 telefones instalados em 
Açailândia representam um terço 

das inscrições feitas. Foram solicita- 
dos 750 telefones. 

Até dezembro, entrará em funcio- 
namento a Plastipel-Embalagens de 
Plástico e Papel, indústria de proprie- 
dade de Gilberto Raimundo Castro. 
Estão sendo investidos recursos na or- 
dem de Cz$ 3 milhões e serão produ- 
zidas 40 toneladas de plásticos, por 
mês. 

Esteve em Imperatriz o bancário 
e economista Clarício dos Santos 

Filho. Munido de gravador, papel e ca- 
neta, recolheu dados para sua tese de 
mestrado em Sociologia sobre a ques- 
tão agrária. Tive acesso ao esboço da 
tese, que leva um título sugestivo: "A 
Posse do Futuro". 

Década de 60. Sobral, Ceará. Fran- 
cisco Tarcísio Pintò é um mole- 

cote gordinho, esboço físico do robus- 
to bancário que ele viria a ser depois. 
Gonzaga Melo é dono de umaa mercea- 
ria. Vendia de tudo. 

Chega o garoto Tarcísio: — Seu 
Gonzaga, tem sardinha em lata? 

— Tem sim, menino. 
— Pois solta as bichinhas, home. 

E pernas pra que te quero. 
Recebemos da Multi Vídeo de Im- 
peratriz (Andréa Shopping) rela- 

ção de filmes que estão â disposição dos 
associados. São 502 títulos, para todo e 
qualquer gosto. 

Do professor e jornalista José Ri- 
bamar Nascimento recebo, com 

imerecida dedicatória, o "Manual de 
Jornalismo", de Ricardo Cardet. O 
prof. Nascimento é da Escola Técnica 
Federal do Maranhão, em São Luís. 

Brasil, tetracampeão de futebol? 
Só em 1990, na XVI Copa ... se 

Deus não mudar outra vez de nacio- 
nalidade . . . 

Carlos Saads, da Flower Shop 
(São Luís) esteve trocando idéias 

com a gente durante a promoção 
"Antecipando a Primavera para Você", 
no Andréa Shopping. 

"É difícil eu perder a linha. Mas, 
quando isso acontece, até o carre- 

tei vai junto" (Fernando Teles Antu- 
nes, do Schalom Hotel). 

"Comida deve sobrar na panela; 
não no prato" (lldon Marques de Sou- 
sa, Lojas Lifianí). 

"A maior velhacaria, hoje, é ser 
honesto" .(João Mattioli, do Fri- 

gorífico Vale do Tocantins). 
"Ingleses, franceses, alemães . . . 
Imperatriz desperta as atenções in- 

ternacionais. Nos últimos dias estive 
com os alemães da ONU, ambos Wolf- 
gang. Foi uma mistura lingüística de 
alemão, inglês e portunhol. Anterior- 
mente, no Posseidon, conversei com 
os jornalistas franceses (da SIGMA), 
monsieur Jean Pierre Morreaux e Thier- 
ry Secretain. Os alemães vieram pelo 
aspecto industrial; os franceses, per- 
guntados por mim se aqui estavam pela 
violência, responderam: "No violence, 
exactly". Ou seja: também. 

E também Marcos Rosa, repórter 
fotográfico da revista "Senhor", 

esteve cá entre nós, coletando dados 
para um trabalho sobre conflitos na 
região. 

Sizino Sebastião dos Santos é o 
gerente do Banco Mercantil de 

São Paulo (Finasa). Substituiu a Nel- 
son Zavam, que foi para a diretoria 
daquele banco paulista. 

Jario Carvalho e Antônio C. 
Aguiar, da IOB, estiveram em Im- 

peratriz fazendo contatos e visitando 
clientes. 

Paulo César da Silva, economista 
rural, está concluindo mestrado 

no Rio de Janeiro. Paulo César já resi- 
diu em Imperatriz. É jornalista fiia- 
télico e proprietário da "Marketing 
Agropecuário — Assessoria e Assis- 
têcnica Técnica", no Rio de Janeiro. 
Esteve conosco, prometendo colaborar 
com o JN. Quer voltar a residir aqui na 
Vila do Frei. 

O industrial Elizeu Alves Herin- 
ger em contatos com a empresa Tall 
Tree Lumber Co., do Canadá. Assun- 

to: exportação de madeira. 
Ántônio Carlos Brito dos Santos, 
da Jeans Tatuapé, diversificando 

seus empreendimentos. Na av. Getú- 
lio Vargas; frente ao Café Uiraruí, o 
jovem empresário instalou a TAGRO- 
SAL-Tatuapé Comércio de Sal Ltda., 
que entra em plena atividade nesta se- 
gunda-feira. Sais e suplementos mine- 
rais, antibióticos, produtos veteriná- 
rios e o primeiro misturador de sal da 
região são encontrados ali. A Tagrosal 
distribui produtos da Incosal, de 
Uberlândia, laboratório que há mais de 
10 anos lidera no setor, no Triângulo 
Mineiro. 

O já tradicional restaurante orien- 
tal Megumi vai mudar. De endere- 

ço. Seu proprietário, Paulo Yusuke 
Wada, adquiriu uma ampla área na rua 
Barão do Rio Branco, entre as ruas 
Ceará e Piauí. A mudança deve ocor- 
rer até o final do ano. 

Jobed G. Correia, da Madeireira 
Tocantins (Brasília), esteve em Im- 

peratriz por alguns dias. O empresário 
foi hóspede do industrial Diomedes 
Luiz da Silva Bernardes, e participou 
de reunião de diretoria da Associa- 
ção Comercial. Levou boas impres- 
sões de nossa cidade, e os contatos pes- 
soais e comerciais foram bastante signi- 
ficativos. Deve retornar mais dia menos 
dia. 

Euclides Santana e Diógenes Pla- 
ton, empresários de Belém, pre- 

tendendo investir alto na região. Esti- 
veram em contato conosco, solicitando 
informações. Diógenes é proprietário da 
Platon Engenharia. 

Repercutindo a entrevista com 
Lourenço Galletti, presidente da 

Associação Comercial e Industrial de 
Açailândia e do Grupo Galleti (indús- 
tria e agropecuária). Realmente, o "pe- 
so de Carajás" pode ser grande demais 
para os ombros daquela cidade. Não é 
preciso muito esforço para se antever 
isso. Agora, o que se faz necessário lem- 
brar é se esta terra, sua região e sua gen- 
te se encontram preparados, ou se têm 
o exato conhecimento das transforma- 
ções que aqui ocorrerão, qual o nível de 
sua participação e se o impacto tecno- 
lógico, o surto desenvolvimentista, não 
contribuirão para o distanciamento da 
maioria da população em relação aos 
benefícios do Projeto Carajás. Isso tem 
de ser visto e discutido. 

(E. SANCHES) 

réríi 

Universidade 

Estimulando - 

Democratizando a Escola 

Jorge Carlos S. Guimarães* 

O processo de democratização que a 
escola brasileira vem experimentando, tradu- 
zido por meio, tanto do aumento quantita- 
tivo do número de estudantes, como pelo 
alargamento da faixa de escolarização no 
lo. e 2o. graus, não esconde a crise interna 
do sistema de ensino, o que pode ser diag- 
nosticado nas diferentes etapas da vida esco- 
lar, desde os percalços iniciais, quando da 
alfabetização, até a dificuldade maior e mais 
aterradora, representada pelo confronto com 
o vestibular. Durante esses períodos, nem o 
estudante é atendido como deveria, nem 
o professor trabalha como gostaria, já que 
se não consegue suplantar carências de varia- 
das espécies. 

Assim sendo, é em prol de um alar- 
gamento do espaço para um entrosamento 
maior aluno-professor-escola-conhecimento, 
que se orientam os projetos do Departamen- 
to de Letras da Unidade de Estudos de Edu- 
cação de Imperatriz, cujos objetivos pro- 
põem novas alternativas para o professor, 
visando atingir esse alvo na companhia 
solidária dos alunos. Além disto, a variedade 
dos autores, permite que um tema, único 
mas amplo, seja abordado nos seus diversos 
ângulos, sem que se renuncie à profundidade 
de cada um deles, porque,desenvolvidos por 
estudiosos do problema. É nesta medida que 
a proposta do Departamento de Letras 
abrange três grandes questões: 

- Encarar o tema relativo ao livro e á 
leitura na escola, verificando-se sua significa- 
ção e alcance na vida do estudante; 

- Desenvolver nos atuais e futuros 
professores de Língua Portuguesa e Litera- 
tura condições para uma formação não "pu- 
rista" ou radical; 

- Enfatizar as relações estreitas entre 
o domínio da leitura e o da redação, discu- 
tindo os problemas pertinentes á expres- 
são escrita diagnosticando suas dificuldades 
e projetando novas possibilidades de ação. 

Reagindo a uma crise que compro- 
mete a Escola e, por conseqüência, o pro- 
fessor e o aluno, este conjunto de projetos 
almeja algo mais do que uma correção 
imediata de rurnojs; este trabalho visa, acima 
de tudo a circunscrever um novo perímetro 
para a leitura e o texto literário, para a gra- 
mática da língua, através de um exame ri- 
goroso dos atuais compêndios gramaticais, 
mostrando a ineficácia dos métodos tradi- 
cionais de ensino, sugerindo um relaciona- 
mento mais participante para o professor 
e o aluno, de modo a tornar autenticamen- 
te democrático o processo por que passa a 
escola brasileira no nosso tempo. 

(*) Jorge Carlos S. Guimarães, licenciado em 
Letras pela Universidade Gama Filho (RJ), 

é professor da Unidade de Estudos e Educação 
de Imperatriz (Universidade Estadual do Mara- 
nhão) 

ríffi 

Coluna Jurídica 

Clemente Luiz Barros* 

"Quem usa de um direito certo, 
não prejudica ninguém". 

JUSTIÇA GRATUITA 

Gostaria de aproveitar o ensejo para 
parabenizar, e por que não agradecer?, a garra, 
a fibra, do emérito jornalista Edmilson Sanches, 
que com rara coragem teve o atrevimento de 
lançar o "Jornal de Negócios", realização de 
um sonho acalentado há muito tempo. 

Estimulado por ele, também me atrevi 
a dar a minha modesta contribuição, inaugu- 
rando esta Coluna, que se não é perfeita, nem 
por isso deixa de me oferecer uma profunda 
satisfação interior, no afã de servir. Sei que não 
vou me arrepender, pois como afirmava Luther 
King: "no fim o que conta mesmo é uma vida 
empenhada". Assim, sinto-me orgulhoso pelo 
convite do Sanches. Orgulhoso como um pai 
que acaba de ganhar um filho. 

A nossa Coluna terá fins comunitários, 
isto é, atenderá consultas, tentando esclare- 
cer questões levantadas pelo cidadão còmum, 
na busca dos seus direitos. 

Como tema vestibular, escolhemos a 
Justiça Gratuita, assunto palpitante, como o 
sinto no cotidiano da profissão que abraço. 

A ignorância tem sido, através dos tem- 
pos, o maior fator do desgaste geral do advo- 
gado, do Promotor e do Juiz, na aplicação da 
lei. 

Para início de conversa, é preciso que se 
ponha lá no fundo da cabeça, que "Justiça não 
cai'do céu por descuido". Tem-se que buscá- 
la através de um pleito facultado por Lei. Tan- 
to é que o art. 75, do Código Civil Brasileiro, 

prescreve; "a todo direito, corresponde uma 
ação que o assegura". 

Como exemplo do grande reflexo da fala- 
da ignorância, registro aqui o fato atual de uma 
notícia vinculada pela imprensa local, respon- 
sabilizando o Juiz Eleitoral pela não aplica-, 
ção do art. 19, da Resolução nP 12.924, de 
08/08/86, do Tribunal Superior Eleitoral. Pas- 
mei diante do "dislate", porque o Juiz não 
pode DECIDIR, a não ser através de uma ação, 
isto é, por via de uma provocação devidamente 
assegurda pelo direito. 

Clamor maior é referente ao título desta 
Coluna: "o pobre não tem vez na Justiça!" 
Ora, isto constitue uma tremenda injustiça. 
A Lei n9 1.060, de 05/02/50, da lavra ainda 
do saudoso Eurico Gaspar Dutra, estabelece 
'normas para a concessão da assistência judiciá- 
ria aos necessitados e mesmo nas Comarcas 
onde não houver assistência judiciária manti- 
da pelo Estado, como é o caso de Imperatriz, 
caberá à O.A.B., por suas Seções Estaduais, 
ou Subseções Municipais, ou ainda pelo Juiz de 
Direito, a indicação de um advogado para pres- 
tar esses serviços inteiramente de graça. Com 
muito orgulho, posso garantir que na Comar- 
ca de Imperatriz a Justiça Gratuita funciona 
muito bem, obrigado. Agora, é preciso buscá- 
la, repito. Pleiteiá-la, porque ela "NÃO CAI DO 
CÉU POR DESCUIDO". 

(*) Clemente Luiz de Barros é advogado. Ex-Juiz de 
Direito. 
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ACII reúne empresários para 

discutir mudança do prefixo de telex 

de Imperatriz 

A Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz - 
ACII — reuniu alguns empresá- 
rios da região para discutir 
com representantes da Embra- 
tel, a mudança do terminal de 
telex de nossa cidade. O pre- 
fixo 091, além de ser exclu- 
sivo ao Estado do Pará, já se 
encontra sobrecarregado, tra- 
zendo sérios transtornos aos 
usuários locais. 

A mudança para o prefixo 
098 representa também a pos- 
sibilidade de expansão de ter- 
minais para os assinantes. To- 
dos sabem da dificuldade de se 
conseguir a instalação de um 
terminal de telex em qual- 
quer empresa que se instale na 
cidade. 

Mesmo reconhecendo as 
vantagens que a mudança cer- 
tamente vei trazer para os 
usuários do sistema, em Impe- 
ratriz, os empresários reunidos 
com representantes da Embra- 
têl, solicitaram que os atuais 
números, com prefixo 091, só 

sejam colocados em disponibi- 
lidade após 90 dias, a fim de 
que as empresas e os usuários 
tenham tempo de cqmunicar 
aos seus fornecedores, clien- 
tes e demais interessados, a 

' mudança efetuada. Esse pra- 
zo de três meses evitaria ainda 
que o sistema de informações 
gerenciais e mercadológicas 
das empresas fosse aces- 
sado. por empresas estranhas, 
que viriam a tomar conheci- 
mento de correspondência, lis- 
tas de preços e outras informa- 
ções confidenciais do atual 
assinante. 

Os empresários solicitaram 
também a implantação de um 
sistema automático de infor- 
mação que fornecesse os novos 
números quando os antigos 
fossem chamados. Essa medida 
evitaria o acúmulo de consul- 
tas, telefonemas e contratem- 
pos de toda ordem, que só in- 
viabilizariam ou retardariam o 
fechamento ou prosseguimen- 
to dos negócios. 

SUDAM pede orçamento 

mais realista 

A Superintendência do De- 
sènvolvimento da Amazônia 
(Sudam) — criada pelo governo 
federal, a exemplo do que ocor- 
reu no Nordeste com a implan- 
tação da Sudene — vem tendo 
dificuldades para atingir seus 
objetivos. Esta é a opinião de 
Eurydes Bertoni, diretor do 
escritório da Sudam em São 
Paulo. "A verdade é que sem- 
pre houve mais projetos que re- 
cursos para a região amazônica. 
Nosso superintendente, Henry 
Kayath, está tentanto obter 
do governo federal um orça- 
mento mais realista para este 
exercício. Enquanto necessita- 
mos de 1,06 bilhão de cruza- 
dos/ano (10 milhões de OTNs) 
para viabilização dos projetos, a 
arrecadação vem sendo de ape- 
nas 20 por cento desse total", 
afirma. 

"É por essa razão que, atual- 
mente, a Sudam só aprova pro- 
jetos que tenfjam recursos ga- 
rantidos", diz. E estamos aguar- 
dando o término dos trabalhos 
de uma comissão interministe- 
rial", acrescenta o diretor, "que 
está estudando a questão dos in- 
centivos e tentando encontrar 
uma saída para o déficit da Su- 
dam". 

Bertoni admite que, além da 
escassez de recursos, há um dé- 
ficit do órgão em relação ás em- 
presas que, embora habilitadas 
a receber os incentivos estipu- 
lados pela legislação Finam, têm 
seus projetos desativados, por- 
que a Sudam não cumpriu seus 
compromissos. Ele adianta, po- 
rém, que a Sudam ainda éa me- 
lhor alternativa para a indução 
do processo de desenvolvimento 

da região e confia numa solução 
para o problema. 

A Sudam tem no Fundo de 
Desenvolvimento da Amazônia 
(Finam) o depositário de recur- 
sos dedutíveis do Imposto de 
Renda das pessoas jurídicas re- 
lativos a incentivos fiscais dire- 
cionados à região amazônica. 
A mecânica dos incentivos é a 
mesma da Sudene. 

A Companhia Vale do Riq 
Cristalino Agropecuária Indús- 
tria e Comércio (do grupo 
Volkswagen), a Sadia Oeste 
S.A. Indústria e Comércio, a 
Construtora Andrade Gutierrez 
e a BCN Agro Pastoril S.A. são 
algumas das empresas que tive- 
ram seus projetos aprovados pe- 
la Sudam. 

(Revista "Balanço Financeiro") 

Pesquisa mostra contrastes entre progresso e 

nivelde vida em Imperatriz 

Empresas de liaperalKZ pedem 

boicotar a Ia. Feira da Indústria 

A publicação DIRIGENTE 
MUNICIPAL, do Grupo Visão, 
publicou em sua edição de fe- 
vereiro último, o resultado de 
uma pesquisa que classifica os 

Empresas de Impertriz e região 
tocantina podem boicotar a la. Feira 
do Comércio e Indústria do Estado 
do Maranhao, a se realizar no pró- 
ximo mês de novembro em São 
Lulfs. O motivo do boicote se daria 
justamente pela localização do even- 
to, que anteriormente estava mar- 
cado, em caráter informal, para Im- 
peratriz, tendo sido transferido para 
a capital do Estado sem maiores es- 
clarecimentos aos empresários locais. 

Embora ainda não esteja definido 
ò local da instalação da Feira, em São 
Luís, devido principalmente a uma 

série , de desvantagens que os locais 
disponíveis oferecem, 'nela serão ins- 
talados 130 estandes, sendo 40 desti- 
nados a microempresas, 60 para pe- 
quenas e médias empresas e 30 para 
empresas estatais e de grande porte. 
Haverá ainda espaço disponível para 
serviços auxiliares, tais como bares, 
restaurantes, segurança, apoio logís- 
tico, entre outros. Existe uma expec- 
tativa por parte dos organizadores, 
da visita de cerca de 25 mil pessoas e 
de que sejam gerados negócios da 
ordem de 10 milhões de cruzados. 

Classif. entre Arrecadação Arrecadação 
as 1.000 municipal federal 

(em mil cruzados) 
842 2.500 4.345 
828 1.915 1.087 
659 3.219 4.532 
844 288 649 

1.000 municípios mais desen- 
volvidos do Brasil, onde Impe- 
ratriz ocupa a melancólica 
842a. posição. 

Apresentaremos, a seguir, ai- 

elétricas 

guns dados comentados dos in- 
dicadores econômico-financei- 
ros, de infra-estrutura de servi- 
ços e os indicadores sociais. 

Imperatriz 
Araguaína 
Marabá 
Bacabal 

Embora seja um dos mais po- 
pulosos municípios do Brasil, 
329.520 habitantes em 1984, 
apresente um total de 18 ins- 
tituições financeiras e um pro- 

28.201 
6.050 
9.104 
8.004 

gresso de fazer inveja aos mu- 
nicípios vizinhos. Imperatriz 
deixa muito a desejar em ter- 
mos de infra-estrutura de ser- 
viços básicos e nos indicadores 

Ligações de Telefones Veículos Leitos 
água hospitalares 

12.597 7.575 8.542 946 
3.730 3.383 4.172 237 
7.162 3.393 3.558 244 
6.918 2.399 2.683 65 

sociais, ocupa, como pode 
ser visto na tabela acima, a 
842a. posição entre os 1.000 
municípios mais desenvolvidos 
do país. 

y " \- 
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O JORNAL DE NEGÓCIOS 

VEIO PARA AJUDAR A 

CONSTRUIR 

ESTA CIDADE 

NÓS TAMBÉM! 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

Tíifeos e conexões - telhas - caixa dhgua-pisos - materiais elétricos 

AV. DORGTVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1292 FONE 721-3157 - 

CASA GLOBO 
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0 DESEMPENHO DOS DANCOS 

COMERCIAIS 

O principal assunto tratado 
pelos articulistas econômicos 
deixou de ser a possível cria- 
ção de uma empresa "holding" 
para controlar o setor públi- 
co, mobilizando os recursos 
que não estejam atrelados ao 
Tesouró Nacional, passando 
a ser agora um problema tam- 
bém da maior importância; o 
financiamento a longo prazo. 
Como criar mecanismos, con- 
sistentes para o financiamento 
de uma economia movida à 
poupança externa? Como mu- 
dar a tendência de operações 
de curto prazo que existe no 
mercado? 

A resposta para estas ques- 
tões parece estar no novo pa- 
pel que. o governo quer que os 
bancos assumam a partir de 
agora. Ou seja, deixarem de ser 
meros repassadores de recursos 
para se tornarem em autênti- 
cos bancos financiadores do 
progresso nacional. 

E, por falar nisso, publica- 
mos a seguir alguns dados so- 
bre o desempenho dos bancos 
comerciais brasileiros que 
atuam na praça de Imperatriz. 
Estes dados foram extraídos 
do encarte "RANKING", da 
revista Balanço Einarfceiro, de 
agosto último. 

Algumas explicações para 
uma melhor compreensão dos 
indicadores: a coluna POSI- 
ÇÃO indica a classificação da 
instituição bancária entre as 
maiores do Brasil; escolhemos 
dois meses, janeiro e abril do 
corrente ano, para que o leitor 
tivesse uma idéia do que ocor- 
reu no desempenho dos ban- 
cos após a decretação do Plano 
Cruzado, mas infelizmente não 
conseguimos dados de abril 
referentes a todos os bancos 
que operam na nossa região. 
Mais tarde, voltaremos ao as- 
sunto, trazendo informações e 
cifras mais atualizadas. 

Em linhas gerais, a adapta- 
ção do sistema bancário nacio- 
nal ás novas regras do jogo foi 
rápida e surpreendente. Algu- 
mas medidas visando aumentar 
a produtividade e a permanên- 
cia dos recursos nos bancos, 
aliadas a umaj redução nos cus- 

tos operacionais, foram toma- 
das de imediato, surtindo efei- 
tos positivos em termos de 
lucratividade. 

Hoje, alguns bancos só acei- 
tam receber pagamentos de 
contas de serviços públicos e 
carnes caso o cliente tenha 
conta corrente na mesma agên- 
cia. É uma forma de o di- 
nheiro ficar por mais tempo 
em caixa, compensando, 
assim, o custo do serviço. 

Os maiores bancos comer- 
ciais por depósitos totais: 

Posição Banco Jan. 86 
1 do Brasil 57.594.193,8 
2 Bradesco 21.069.205,1 
3 Itaú 15.366.795,4 
5 Real 7.657.562,3 
9 Econômico 4.861.621,3 
10 Bamerindus 4.732.973,7 
11 Merc. S.Paulo 3.174.542,3 
22 BNB 1.256.736^2 
25 Merc. Brasil 1.000.042,9 
26 Bandeirantes 968.7887 
27 Banorte 917.231 J 
35 Basa 563.324Í4 
41 Agrobanco 389.756,9 
57 BEM 130.678,'8 

Obs. A Caixa Econômica Federal não está incluída 
vista. 

Depósitos totais (Cz$ mil) 
Abr. 86 

40.571.853.3 
27.614.985J 
12.634.830.4 

6.374.386,1 
2.325.271,6 
1.734.829.1 
1.908.823,5 
1.703.971.2 

180.388,0 
na relação da re- 

Os maiores bancos comerciais por operações de crédito 

Operações (Cz$ mil) 
Posição Banco Jan. 86 Abr. 86 

1 do Brasil 61.103.588,9 
2 Bradesco 17.201.652,4 17.969.390,3 
3 BNB 14.973.951,6 16.872.091,4 
4 Itaú 14.067.168,6 16.681.034,2 
8 Real 0.066.988,9 10.693.694,2 
12 Econômico 6.340.270,8 — 

16 Bamerindus 5.256.732,1 — 

17 Basa 5.078.312,3 6.232.545,8 
22 Merc. S. Paulo 3.050.765,3 — 

30 Banorte 1.629.640,0 2.128.369,9 
35 BEM 1.308.893,2 1.558.368,0 
39 Merc. Brasil 1.183.384,5 2.024.679,8 
41 Bandeirantes 958.319,6 1.408.418,0 
51 Agrobanco 457.121,4 

Os maiores bancos comerciais por patrimônio líquido 

Patrimônio líquido (Cz$ mil) 
Posição Banco Jan. 86 Abr. 86 

1 do Brasil 46.964.606,0 — 
2 Bradesco 13.325.352,6 17.083.351,8 
3 Itaú 7.758.989.9 8.748.409,8 
5 Bamerindus 2.924.344,1 
6 Real 2.780.187.6 3.0/'1.54 b,4 
7 BNB 2.580.449,7 2.961.958,8 
8 Merc. S. Paulo 2.427.234,2 — 
9 Econômico 2.304.120,2 — 

16 Merc. Brasil 874.358,6 1.012.890,2 
20 Banorte 730.100,3 832.600,4 
22 Basa 633.523,7 741.431,1 
25 Bandeirantes 507.805,8 595.237,5 
64 Agrobanco 53.852,7 
65 BEM 52.580,8 49.548,8 

BANCO DO NORDESTE 00 BRASIL 

DIVULGA 

LINHÀS DE 

CRÉDITO 

INDUSTRIAL 

O Banco do Nordeste 
do Brasil-BNB está divulgando 
junto aos seus clientes 
e a todos os empresários 
nordestinos, as suas linhas de 
crédito industrial com 
vistas à implantação, expansão, 
relocalização, modernização 
e fortalecimento dos empreendimentos 
regionais. No quadro 
ao lado, as PRINCIPAIS LINHAS 
DE CRÉDITO INDUSTRIAL DO BNB. 

( *) Nas Operações com Pequenas ou Médias Empresas e com Órgãos e Entidades da Administraçío Direta ou Indireta dos Estados e Municípios. 
(**) Consultar o "folder" do PROINFO. 
Òbs.; Para informaçOes mais completas, consultar a CIN-GERIN I. 

LINHAS FINALIDADE 
ENCARGOS PRAZOS 

JUROS (aa.) REAJ. MONETÁRIO CARÊNCIA AMORTIZAÇÁO 

POC-FINEM 
POC-FINAC 

Financiamento destinado â implantação, expansáo, 
relocalizaçío, modernização e fortalecimento finan- 
ceiro das empresas nacionais. 

5% (inversão fixa/mista) 
6,5% (capital de giro) 
10% (grande empresa) 

OTN 
1 ano (giro) 
3 anos (outros) 

2 anos (giro) 
5 anos (outros) 

FINAME-PME 
Financiamento destinado à aquisição de máquinas e 
equipamentos para as pequenas e méd ias empresas 
nacionais que exerçam atividades industriais. 

3% OTN até 1 ano até 4 anos 

FINAME-LP 
Financiamento destinado à aquisição de máquinas e 
equipamentos para as empresas privadas nacionais, 
publicas/assemelhados. 

8% (não usa petróleo) 
10% (usa petroleo) 
12% (empresa pública) 

OTN até 1 ano até 5 anos 

FINAME-ES Financiamento destinado á aquisição de máquinas e 
equipamentos para empresas nacionais. 

fixados em cada caso OTN fixada em cada caso fixada em cada caso 

PROMICRO 
Financiamento destinado à implantação, expansão, 
modernização e reforço de capital de giro das em- 
presas privadas nacionais. 

3% OTN até 1 ano até 3 anos 

PÓLOS INDS. 
(BID-127-1C/BR) 

Financiamento destinado à importação de equipa- 
mentos para as empresas privadas que exerçam ati- 
vidades industriais no Nordeste. 

12,75% 
(em 1986) Variação Cambial" até 4 anos até 8 anos 

PCIS 
Financiamento destinado à ampliação, relocalização 
e reforço de capital de giro das pequenas e médias 
empresas nacionais, nordestinas e funcionando há 
mais de dois (2) anos. 

12% OTN até 18 meses até 42 meses 

F1NEP-AUSC 
Pré-Investimentòs destinados à elaboração de estu- 
dos, projetos e programas de desenvolvimento de 
empresas nacionais. 

4% a 8% 
85% das OTNs 

(área da SUDENE) 
100% outros casos 

até 2 anos até 3 anos 

F1NEP-ADTEN 
Investimentos destinados à pesquisa e processos de 
apoio ao desenvolvimento tecnológico da empresa 
nacional. 

3% a 7% 
85% das OTNs 

(área da SUDENE) 
100% outros casos 

até 3 anos até 9 anos 

FUNCETUR 
Financiamento destinado á implantação, expansão, 
modernização e reorganização de empresas nacio- 
nais que exerçam atividades turísticas. 

3% a 5% 
85% das OTNs (*) 

100% outros casos até 3 anos até 7 anos 

PROINFO (Usuário) 
Financiamento destinado à consolidação e capaci- 
tação de projetos de automação e modernização 
operacional, técnica e administrativa. 

Empresa Nacional ou 
Adm. Pública 6% 
Institutos ou Centros 
de Ens. Pesquisa 3% 

OTN até 3 anos até 8 anos 

PROINFO (Produtor) 
Financiamento destinado á consolidação e capaci- 
tação tecnológica de empresas nacionr is produto- 
ras de equipamentos de informática e/ou "Software". 

Microempresa 3% 
Peq. e Media 6% 

OTN Microempresa até 1 ano 
Peq. e Media {**) 

Microempresa até 4 anos 
Peq. e Media (**) 
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Microempresários: "Na região, a 

propaganda é mentirosa" 

JN - INFORMÁTICA 

IUNIO DE LIMA DANTAS 

RESERVA DE MERCADO 

O governo brasileiro, desde 1976, 
vem procurando uma forma de con- 
ciliar a produção nacional com os in- 
teresses governamentais. Para tal, um 
grupo de trabalho foi criado, pelo 
Itamarati e o Estado Maior das Forças 
Armadas, para, em conjunto;elaborar 
um programa de controle de produção 
de computadores no'País. 

Esse controle, se refere ás questões 
de segurança ligada à alta tecnologia 
de processamento de dados. O grupo 
de trabalho então criado definiu as 
seguintes prioridades fundamentais; a) 
/àvanço de tecnologia sem dependên- 
cia de importaçõçs; b) dividir a im- 
portância da informática com os gra- 
ves problemas econômicos, sociais do 
País; c) estruturar a própria área. 

Com base nestes princípios, foi en- 
viado um projeto de nQ. 10 de 1984, 
tento sido aprovado em pedido de 
urgência a 3 de outubro de 1984 e 
sancionado pelo então presidente da 
República João Figueredo, 26 dias 
após. 

A SEI (Secretaria Especial de In- 
formática) colocou em prática o pro- 
jeto, denominado Plano Nacional de 
Informática. Além disso, transferiu o 
controle que diz respeito ao Conselho 
de Segurança Nacional para o Cose- 
lho Nacional de Informática (CONIN), 
órgão recém-criado formado por 18 
membros, sendo 10 representando o 
governo e 8 as entidades governamen- 
tais. 

Para o desenvolvimento e pesqui- 
sas, o governo determinou fontes de 
recursos para o Fundo Especial de 
Informática e Automação. Desenvol- 
veu também centros de pesquisas em 
diversas universidades brasileiras, 
criando estímulos para a empresa pri- 
vada investir no setor com mão-de 
obra especializada do próprio País. 

Para exportação, foram criados os 
distritos de exportação de informá- 
tica, onde as multinacionais podem ter 
um gordo mercado interno, grandes 
avanços tecnológicos surpreendendo 
os que se diziam contrários a idéia. 

PONTO DE VISTA 

Tentanto abocanhar uma fatia deste 
imenso bolo, o governo sofre constan- 
tes pressões dos países industrializa- 
dos, principalmente, dos Estados Uni- 
dos, tentando entrar no mercado in- 
terno a qualquer preço, que, creio eu, 
não demorará muito; pois, apesar das 
grandes conquistas tecnológicas do 
Brasil, a área ainda não é suficiente- 
mente independente. Existe uma gama 
de produtos da maioria de matéria pri- 
ma que os fabricantes de computa- 
dores ainda importa. Justamente dos 
insistentes países em questão. Será por 
quanto tempo o governo suportará 
tais pressões? 

Todos nós somos sabedores da im- 
portância deste projeto aue teve até 

então seus aspectos positivos para o 
setor. É bem verdade que suscitou 
grandes polêmicas e, sem dú- 
vida, deve ser revisado pelo Congresso 
Nacional. 

Uma das polêmicas levantadas pelos 
usuários nacionais de todos os segmen- 
tos é o nível de qualidade e seguran- 
ça oferecido pelos produtos que estão 
no mercado, que não é dos mais van- 
tajosos em relação aos similares ofere- 
cidos pelos fabricantes norte-america- 
nos, e que poderiam estarsendo vendi- 
dos livremente no mercado interno, 
com possibilidades de custo ainda 
menor que os existentes. Realmente 
é um problema qlie o usua'rio irá en- 
frentar por um tempo ainda indeter- 
minado. Seja qual for o aspecto posi- 
tivo ou negativo da lei de reserva de 
mercado, colocõ a seguinte pergunta: 
os profissionais da área, será que não 
estão sendo prejudicados? será que o 
Brasil está acompanhando o avanço 
tecnológico dos grandes países indus- 
trializados como deveria? Deixo para 
você tentar meditar sobre esta per- 
gunta, tendo em vista os exemplos 
diários, que todos nós acompanha- 
mos nos meios de comunicações, so- 
bre as grandes conquistas tecnológi- 
cas; isto, no exterior é claro. 

DICAS E DICAS 

A partir da próxima semana, esta 
coluna descreverá os tópicos impor- 
tantes para a aquisição de um equi- 
pamento de processamento de dados. 
São pequenas dicas para o empresá- 
rio leigo, que temendo uma área des- 
conhecida não entra no mercado a 
tempo. 

São informações coletadas de ex- 
perientes empresários que já tiveram 
problemas e sucessos com equipa- 
mentos já instalados. São opiniões 
de programadores e analistas do sis- 
tema envolvidos com diversos tipos de 
implantação dos mais variados siste- 
mas. 

São respostas ás perguntas feitas 
ao colunista por intermédio de cartas 
à redação do jornal, de interessados 

em saber saber mais sobre esta área, que 
muitos creêm ser misteriosa, insegura, 
difícil acima de tudo um grande mves 
timento sem retorno. 

Ta í, uma grande chance de aprovei- 
tar estas opiniões e futuramente saber 
dialogar com os representantes das in- 
dústrias de computação ou até mesmo 
o seu programador. Afirmo de ante- 
mão que para o empresário que tem 
esperanças de adquirir um sistema de 
processamento de dados que não é 
necessário conhecer a fundo a área, é 
necessário sim, saber os recursos que o 
seu computador oferece e aquilo que 
você quer, para poder, com isto, exigir 
do seu programador. Lembre-se: O 
importante é dar o primeiro passo . 

(*) .Ivínio de l ima Dantas é programador sênior, 
Sócio-proprietário da Computer House 

Serviços, Representações e Assessoria Ltda. 

A Associação dos Microempresários de 
Imperatriz (AMIRT) está denunciando 
a falta de assistência do governo aos 
membros da classe em Imperatriz e na 
Região Tocantina. 

Em carta enviada á imprensa local, a 
AMIRT diz-se indignada com a veicula- 
ção de propagandas nas quais as institui- 
ções financeiras governamentais alar- 
deiam seu apoio ao microempresário sem 
que tal apoio exista para o microempre- 
sariado imperatrizense. 

Segundo a carta, após a veiculação 
dessas propagandas, que oferecem subsí- 
dios á iniciativa privada através de em- 
préstimos, dispensa de.impostos e outras 
facilidades, vários microempresários pro- 
curaram as instituições oficiais e consta- 
taram que os incentivos prometidos não 
estavam á disposição. 

O estatuto da rnicroempresa não está 
sendo cumprido,e como todos esperavam 
significativo apoio do presidente Sarney, 
veio a decepção. "Acreditamos que em 
outras regiões isso realmente esteja acon- 
tecendo, porém em Imperatriz e Região 
Tocantina não passa de mera propagan- 
da do governo e não sabemos qual a fi- 
nalidade de tudo isso". 

Dizem ainda que alguns microempre- 
sários foram cadastrados mas "até o mo- 
mento os tais financiamentos não foram 
liberados", e esperam que o governo to- 
me as medidas necessárias para assegurar 
o bom desempenho da rnicroempresa na 
região, pois ela "é a mola propulsora do 

progresso, criando empregos e aumem 
tando o fluxo de capital, conseqüente- 
mente fazendo o desenvolvimento". 

O GERENTE DO BDM EXPLICA 

O gerente do Banco de Desenvolvi- 
mento do Estado do Maranhão-BDM, 
Edgar Aguiar Lima, fez uma ressalva á 
acusação dos microempresários e disse 
que "nós aqui do BDM, pelo menos, te- 
mos trabalhado muito pela rnicroempre- 
sa e de 1982 para cá nós financiamos 
cerca de 300 microempresas. Este ano 
nós já financiamos cerca de 120 micro- 
empresas no valor de Cz$ 15.000.000Í10>. 

'Eu acho que a associação não podia 
dizer isso, pelo menos com o BDM. 
Talvez esse não seja o pensamento dos 
microempresários, talvez seja alguém que 
está esperando financiamento e não foi 
atendido, não porque o banco não queira 
atender, mas porque nós trabalhamos 
com programas e dotações'. 

Através de contrato que fazemos com 
o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social-BNDES, ele nos libe- 
ra uma parcela para ser aplicada em 
microempresas. Então, quando a gente 
usa essa parcela toda, ficamos sem recur- 
sos, porque não recaptamos recursos 
do público para reaplicar. Os recursos 
vêm determinados para cada programa e 
quando termina não temos como atender 
a todos". 

Curso e 

seminário em 

São Paulo 

Roberto Dreyfuss 
Consultores, de São 
Paulo, está oferecendo 
cursos na área de Siste- 
mas de Custos, Coorde- 
nação e Integração com 
a contabilidade geral, no 
dia 18 próximo. No dia 
23, haverá um seminário 
sobre o Mercado de 
Futuros, abrangendo os 
aspectos operacionais e 
tributários. No dia 26 
de setembro o assunto 
discutido será "Consoli- 
dação das Demonstra- 
ções Financeiras". 

Maiores informações 
podem ser obtidas atra- 
vés do telefone (011) 
288-8022 - Ramal 352, 
em São Paulo. 

Prêmio de Imprensa 

O Tribunal de Contas da União promove o 
"Prêmio TCU de Imprensa", destinado a premiar as 
três melhores reportagens sobre as decisões e ativi- 
dades da competência daquele Tribunal. A repor- 
tagem deverá representar, a critério da Comissão 
Julgadora, efetiva contribuição para o melhor en- 
tendimento da ação fiscalizadora do TCU em ma- 
téria financeira e orçamentária. Escrita em língua 
portuguesa, deve ser publicada em periódicos de 
qualquer parte do País, entre 1o. de maio e 17 de 
outubro de 1986. 

Os prêmios serão conferidos ao primeiro, segun- 
do e terceiro lugares, respectivamente, nos valores 
de Cz$ 25 mil, Cz$ 15 mil e Cz$ 10 mil. Os in- 
teressados inscreverão seus trabalhos até 17 de ou 
bro na Assessoria de Imprensa do TCU, (SAIS, lote 
1 - Brasília-DF-CEP 70042), nas inspetonas re- 
gionais de Controle Externo, nos Estados, ou por 
via postal. 

Maiores informações sobre o regulamento po- 
dem ser obtidas em Brasília pelos telefones 223- 
1314 (Carlos Alberto), 223-5314 (Zaglobo Gon- 
çalves) e 223-5364 (Suzana Silber). Nos Estados, 
também as inspetorias Regionais estão aptas a 
esclarecer quaisquer dúvidas a respeito da pro 
moção. 

BREVE EM IMPERATRIZ, 

SÕ VERÃO PRODUTOS INFLÁVEIS 

E PISCINAS DE PLÁSTICO 

AGUARDEM. 

yamaplás 
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O 

A PRAGA 

DAS PROPAGANDAS 

Um' desrespeito absoluto á lei e â 
comunidade imperatrizense, os 
candidatos se fazem donos da ci- 

dade, invadindo escolas, o comércio e 
até mesmo placas de sinalização do 
trânsito, com cartazes e pichações das 
mais diversas, sem ao menos darem 
satisfação aos proprietários ou respon- 
sáveis pelos locais pichados. 

Comumente, os pichadores sofrem 
de heliofobia, ou seja, têm horror â 
luz do sol. São raros aqueles, talvez 
até por efeito da noite sem dormir, . 
que são vistos distraidamente á luz do 
dia no exercício de suas pichações. 
O centro e os bairros da cidade são 
tomados por verdadeiros exércitos de 
pessoas com baldes de cola, cartazes, 
tinta, pincéis, na busca de um espaço 
onde possam colocar os nomes de seus 
candidatos. 

Nessa corrida desenfreada não se re- 
gistra o menor respeito pelos proprie- 
tários, que são surpreendidos pela 
manhã com as paredes de suas casas 
tomadas de cartazes pedindo votos. Os 
candidatos certamente nunca se preo- 
cuparam em saber a opinião das pes- 
soas sobre esse tipo de propaganda e 
muito menos em acatar a resolução do 
TSE, que determina, no seu artigo 18, 
que "A propaganda mediante cartazes 
só se permitirá quando afixados em 
quadros ou painéis destinados exclu- 
sivamente a esse fim e em locais indi- 
cados pelas prefeituras para utiliza- 
ção de todos os partidos em igual- 
dade de condições (Cód. art. 246). 

O JN, preocupado com tanta ar- 
bitrariedade, saiu ás ruas para ouvir 
a opinião pública. O resultado foi 
constrangedor. Cecília Borges, estu- 
dnte do 5o. período de Estudos So- 
ciais na UEMA, classificou tal compor- 
tamento de ridículo e imoral. "0 dire- 
tório acadêmico se reuniu para dis- 
cutir a questão da pichação, visto que 
o muro de nosso colégio está pare- 
cendo um "bloco de sujos" no perío- 
do do carnaval. Não obtivemos ne- 
nhum sucesso, pois a resolução foi 
conversarmos com o vigia, mas este 
não possui nenhuma autonomia, até 
porque muitas vezes esse. tipo de tra- 
balho é realizado á noite, e os candi- 
datos, por! a universidade ser uma ins- 
tituição estadual, se acham em condi- 
ções de bagunçarem", disse ela. Ce- 
cília lamenta, ainda, o fato de os es- 
tudantes não tomarem nenhuma pro- 
vidência, até mesmo para ajudar nas 
decisões do diretório. 

Nos colégios municipais, diretoras 
estão chateadas, mas quando aborda- 
das pela imprensa preferem ficar ca- 
ladas, temendo represálias, já que os 
colégios municipais costumam servir 
de painéis àqueles que estão no poder 
público. Na verdade parece ser uma 

"Os candidatos, por a universidade ser 

ums instituição estadual, se acham em 

condições de bagunçarem. Nosso colé- 

gio está parecendo um "bloco de su- 

jos" em período de carnaval". 

***** 

"Estou profundamente decepcionado 

com o que vem ocorrendo ultimamen- 

te. Parece até que não mando no meu 

estabelecimento. Considero isso uma 

agressão ao comerciante. Eles agem 

como ladrões". 

praga incontrolável a propaganda po- 
lítica. Se você retira um cartaz hoje, 
amanhã terá que retirar dois ou três, 
até ser vencido pelo cansaço, tendo 
que se acostumar com a parede de 
seu estabelecimento comercial to- 
mado de ponta a ponta por cartazes. 

Foi na área comercial que se veri- 
ficou o maior número de pessoas re- 
voltadas. Armando de Ó Loiola, pro- 
prietário da Loiola Decorações, na Av. 
Getúlio Vargas, desabafou: "Estou 
profundamente decepcionado com o 
que vem ocorrendo atualmente, pare- 
ce até que não mando no meu estabe- 
lecimento. No início eu tirava, agora 
as paredes estão tomadas de cartazes. 
Considero isso uma agressão ao co- 
merciante. Acredito que nenhum co- 
merciante autorize essas pessoas a 
fazer tanta sujeira. É ilegal, imoral, 
irresponsável e eles agem como la- 
drões. Não posso sequer mandar pin- 
tar as paredes que eles sujam de novo. 
Terei que conviver com isso até depois 
das eleições". Armando não acredita 
que serão cumpridas as leis do TSE, 
que a depredação comercial, como diz 
ele, vai continuar sem que haja puni- 
ção contra os depredadores. É unâ- 
nime a opinião de que esse tipo de 
propaganda só avacalha, suja e des- 
moraliza a comunidade, culturalmen- 
te. 

Segundo declarações do comercian- 
te Marco Antonio Lins, proprietário 
da Analustre Materiais Elétricos, na 
Av. Getúlio Vargas, "cartazes só dão 
lucro para os donos de gráficas, Nem 
em muro deveria ser permitido esse 
tipo de propaganda. Isso é uma cam- 
panha de sujeira. Deveriam ser puni- 
dos os responsáveis. A cidade está 
imunda, suja. Não há uma preocupa- 
ção dos candidatos de fazer uma cam- 
panha limpa, com propagandas artís- 
ticas, como vem ocorrendo em grande 
parte do Brasil, onde os políticos têm 
um pouco mais de respeito pela co- 
munidade. Não considero ser esta uma 
boa maneira para se conseguir votos. 

W 
\ -r' 

I"A cidade está imunda, suja. 

Isso é uma campanha de sujei- 

ra. Deveriam ser punidos os 

responsáveis". 

★ ★ ★ ★ ★ 
"A política tem que ser feita 

no sentido de defender os 

direitos naturais do ser huma- 

no: saúde, moradia, salário 

etc. A propaganda deve ser 

utilizada no sentido de cons- 

cientização dos direitos e de- 

veres do cidadão brasileiro". 

pelo contrário, aborrece e desrespeita 
a opinião pública, transformando a ci- 
dade num amontoado de sujeita. Esses 
cartazes deveriam ser colocados em 
out-doors, em locais determinados". 

A cidade não sabe a quem recorrer 
para coibir esses abusos. As placas de 
sinalização, que antes ajudavam na 
orientação do trânsito, hoje, em inú- 
meras delas, são vistas caras simpáti- 
cas, sorridentes, nos pedindo votos, 
com promessas de humanizar a cidade. 
No entanto, se como candidatos já se 
sentem com o direito de bagunçar, 
imagine como será depois que forem 
eleitos. A disputa pelos espaços é 
violenta. Coloca-se Carlos em em cima 
de Chico, Chico em cima de Silveira... 
e as paredes se transformam em imen- 
sos blocos de sujeira. 

Na opinião de Maria Aparecida Nas- 
cimento, coordenadora da Unidade de 
Estudos de Educação de Imperatriz, 
diplomada em História pela Universi- 
dade Católica de Goiás, atualmente 
fazendo pós-graduação em História 
do Brasil na PUC de Belo Horizonte, 
"a política tem que ser feita no senti- 
do de defender os direitos naturais do 
ser humano: saúde, moradia, salário 
etc. 

A propaganda deve ser utilizada 
no sentido de conscientização dos 
direitos e deveres do cidadão brasi- 
leiro. É muito triste ver o muro da 
universidade neste estado. Temos a 
maior dificuldade de conservá-lo lim- 
po, para as pessoas se sentirem com o 
direito de poder sujá-lo. Não faz seis 
meses que mandamos pintar. Tenho 
certeza de que a professora Nilse, ex- 
coordenadora, pessoa que se dedicou 
sem medir esforços para que este mu- 
ro fosse erguido, certamente chora- 
ria ao deparar com tanta sujeira. Os 
políticos deveriam ter uma forma 
específica para desenvolver suas cam- 
panhas, para fazer suas propagandas, 
com locais determirtados, preeesta- 
belecidos, respeitando propriedades 
particulares, estaduais, municipais e 
federais, 

Nós da Unidade de Estüdos, 
gostaríamos de ser apoiados por nos- 
sos alunos no que diz respeito á con- 
servação deste espaço. Quem picha, 
suja. Gostaria de pedir aos candida- 
tos que nos ajudem, não pichando 
mais nosso muro^que conservamos a' 
troco de muita dificuldade". 
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Antero Freitas: 

30 anos de Brasil 

Antero Abílio de Freitas, 53 anos, 
imigrante português residente em 
Imperatriz, concedeu entrevista à 
nossa reportagem e falou sobre a sua 
adaptação á nova terra, sobre o desen- 
volvimento da Região Tocantina e so- 
bre o Plano Cruzado. 

Nasceu em Bragança, na província 
de Trás-os-Montes, em Portugal. Filho 
de Maria Fernandes de Freitás e Acá- 
cio da Assunção, que era funciona'rio 
público.. 

A sua saída de Portugal deu-se "por 
motivos políticos, por oposição ao 
governo Salazar". Chegou ao Brasil em 
agosto de 1956, como qualquer outro 
imigrante, e, em qui chegando, teve 
Iodos os problemas que uma pessoa 
que começa a vida tem. Contudo, não 
se deixou embargar pelos problemas: 
"Sempre encontrei trabalho e nem um 
só dia fiquei parado. Se algum sucesso 
eu obtive em minha vida profissional, 
foi conseqüência do trabalho". 

Ao chegar ao Brasil, Antero de Frei- 
tas fixou residência em São Luís, onde 
casou-se com a maranhense Maria 
Lúcia Franco de Freitas, com quem 
teve sete filhos. 

Veio para Imperatriz em 1971, na 
função de primeiro administrador da 
loja Mara Confecções. Encontrou e en- 
frentou dificuldades^até conseguir de- 
finir-se no meio empresarial tocan- 
tino. 

Referindo-se ás diferenças culturais, 
afirmou que há muita afinidade entre 
os costumes maranhenses e os costu- 
mes portugueses e que o impacto 

maior se deu com o clima e a alimen- 
tação. No entanto, com pouco mais de 
uma quinzena, já se encontrava total- 
mente adaptado ao clima maranhense. 

Quanto aos aspectos culturais e eco- 
nômicos de Imperatriz, atribuiu a cau- 
sa do desenvolvimento da região à Ro- 
dovia Belém-Brasília e á iniciativa pri- 
vada. "O poder público pouco contri- 
buiu". Disse que toda cidade em for- 
mação não possuiu tradição cultural, 
mas, com a instauração da BR-010, a 
cultura, bem como a economia da 
Região Tocantina, alcançou o desen- 
volvimento. 

Ressaltou que, em relação ao Bra- 
sil, "só um estadista do porte do pre- 
sidente Sarney teria coragem de mo- 
dificar todos os rumos do País". 
Afirmou, ainda, que, muito mais im- 
portante que o Plano Cruzado, é a in- 
tenção (do presidente Sarney) de fa- 
zer um Brasil melhor. 

Como empresário, na direção da 
River Refrigerantes Ltda., frisou que 
o Plano Cruzado devolveu ao empre- 
sariado e á população a vontade de 
trabalhar que havia desaparecido da 
maior parte do povo brasileiro. "Todo 
plano tem suas falhas, porém, elas 
serão corrigidas com o decorrer do 
tempo". 

Antero de Freitas completou, em 
agosto passado, 30 anos de Brasil, 
quinze deles vividos em Imperatriz. 
Dentre as homenagens que lhe foram 
prestadas, destaca-se o torneio espor- 
tivo que recebeu o seu nome, realizado 
no Juçara Clube. 

Cruzando com 

o perigo 

A falta de sinalização e disciplina no 
trânsito da cidade é um problema en- 
frentado pelo imperatrizense há vários 
anos. A negligência das autoridades, 
municipais ou estaduais, não é novidade. 
Faz parte da rotina de acidentes e mor- 
tes. 

Em rápido percurso pelas ruas da 

cidade e em algumas visitas aos cruza- 
mentos mais perigosos, a reportagem do 
JN conversou com pedestres e ciclistas 
e constatou a insatisfação de todos com 
a situação do trânsito na cidade. 

A inexistência da sinalização e o esta- 
cionamento de veículos em locais impró- 
prios é o que mais tem provocado aci- 
dentes, sobretudo nos cruzamentos da 
Rua Ceará com a Avenida Getúlio Var- 
gas, da Ceará com a Dorgival Pinheiro 
de Sousá, da Bernardo Sayão com a 
Ceará e da Simplício Moreira com a 
Getúlio Vargas. 

Ouvimos também reclamações con- 
tra os "habilitados displicentes", moto- 
ristas portadores da carta de habilita- 
ção que não se comportam adequada- 
mente no trânsito e acabam provocan- 
do acidentes. 

Vilma Pereira Pinto, residente na Ave- 
nida Bernardo Sayão, queixou-se de um 
acidente ocorrido na esquina da rua onde 
mora com a Rua Ceará, no qual foi víti- 
ma seu avô, que saiu com alguns ossos 
quebrados e escoriações pelo corpo. 
Dando sua sugestão, Vilma Pinto nos 
disse que seria bem mais apropriada a 
mão única na Avenida Bernardo Sayão 

e apontou a Rua Fortunato Bandeira 
para o fluxo de veículos no sentido 
oposto. 

A comerciária Nídia da Fonseca, fun- 
cionária de uma drogaria localizada no 
cruzamento da Avenida Dorgival Pinhei- 
ro de Sousa com a Rua Ceará, disse-nos 
que já presenciou muitos acidentes 
naquela esquina. Um deles foi o de uma 
carreta que matou uma ciclista que trafe- 
gava por ali. Contou-nos, também, que 
há uma média de três acidentes diários 
naquele cruzamento. 

Segundo Cássio Gonçalves Silva, bal- 
conista da loja da Farmácia Guimarães 
localizada no ponto de intercessão da 
Rua Ceará com a Avenida Getúlio Var- 
gas, os guardas de trânsito, "além de não 
aparecerem nos dias de segunda-feira, 
trabalham apenas duas horas por dia". 

O vereador Joaquim Saraiva, que resi- 
de no cruzamento das ruas Henrique 
Dias e Ceará, falou-nos sobre a eficiên- 
cia de dois quebra-molas colocados no 
ponto onde se cruzam aquelas ruas. No 
entanto, acredita que a solução mais 
segura seria a instalação de semáforos 
em todos os cruzamentos perigosos da 
cidade. 

É o óbvio. Para disciplinar o trânsi- 
to de uma cidade em cujas ruas circu- 
lam cerca de 8.542 veículos automo- 
tores, além de uma grande quantidade 
de ciclistas, motociclistas e naturalmen- 
te de pedestres, só a imediata instala- 
ção de semáforos evitaria mais acidentes 
e maiores problemas. 
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ANÚNCIOS GRAUS 
O Jornal de Negócios vai colocar à dis- 

posição dos leitores um. espaço dedicado à 
publicação de pequenos amíncios gratuitos 
referentes à procura e oferta de empregos, 
anúncios religiosos, compra e venda de casas, 
terrenos, fazendas ou objetos, 

Para que o seu anuncio seja publicado, 
venha trazê-lo "h nossa redação, na avenida 

Getúlio Vargas, n0 919-A, Sala 01. 

REGULAMENTO 
1 — Os anúncios gratuitos são reservados ex- 
clusivamente para particulares; 
2 — Firmas, autônomos, profissionais li- 
berais e atividades remuneradas deverão usar 
os anúncios pagos. 

EMPREGOS - PROCURAM-SE 

Salviano Lucena Santos, com experiência em 

fotografia (preto e branco) e em programação de 

computador (linguagem BASIC) e em eletrônica 

está procurando emprego. Se você está preci- 

sando de um profissional com a experiência 

acima mencionada, procure-o na rua Beta, 352 - 

Bacuri. 

★ ★ ★ ★ 

Elcimar Silva Assunção é motorista profis- 

sional com experiência em grandes empresas e 

está procurando emprego. Qualquer oferta pode 

ser feita através do Jornal de Negócios. 

★ ★ ★ ★ 

Humberto Wilson da Silva, com experiência 

comprovada de trabalho em cartório, escritório 

de advocacia e em laboratório de prótese den- 

tária, procura emprego. Contato no seu endereço* 

rua Aquiles Lisboa, 186. 

★ ★ ★ ★ 

PRECE MILAGROSA 

''Confio em Deus com todas as minhas forças, 

por isso peço a Deus que ilumine o meu cami- 

nho". 

(Mande publicar e observe o que acontece no 

sétimo dia). 

P.S.C. 

★ ★ ★ ★ 

Vende-se a coleção "A Doutrina Secreta", de 

H. P. Blavatsky, Editora Pensamento, por 

Cz$500,00. Contato através do Jornal de 

Negócios. 

★ ★ ★ ★ 

Vende-se a obra "Curso Prático de Redação e 

Gramática Aplicada", de Vinícius Telles, Editora 

Bolsa Nacional do Livro Ltda., por Cz$500,00. 

Contato através do Jornal de Negócios. 

ORAÇÃO PARA NOSSA 

SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 

Ô Nossa Senhora do Perpétuo Socorro! 
Mostrai que sois verdadeiramente a nossa 
Mãe. Alcançai-me ... (dizer aqui a graça 
desejada) a graça de tirar proveito para glória 

de Deus e salvação de minha alma. 
Faz-se a novena com uma vela. 
Rezar três Ave-Marias. 

(C.O.S.) 

TÊxro- 

NOMÊ* 

eNoeteço:. 
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Antero Freitas: 

30 anos de Brasil 

Antero Abílio de Freitas, 53 anos, 
imigrante português residente em 
Imperatriz, concedeu entrevista à 
nossa reportagem e falou sobre a sua 
adaptação á nova terra, sobre o desen- 
volvimento da Região Tocantina e so- 
bre o Plano Cruzado. 

Nasceu em Bragança, na província 
de Trás-os-Montes, em Portugal. Filho 
de Maria Fernandes de Freitas e Acá- 
cio da Assunção, que era funciona'rio 
público.. 

A sua saída de Portugal deu-se "por 
motivos políticos, por oposição ao 
governo Salazar". Chegou ao Brasil em 
agosto de 1956, como qualquer outro 
imigrante, e, em qui chegando, teve 
^todos os problemas que uma pessoa 
que começa a vida tem. Contudo, não 
se deixou embargar pelos problemas; 
"Sempre encontrei trabalho e nem um 
só dia fiquei parado. Se algum sucesso 
eu obtive em minha vida profissional, 
foi conseqüência do trabalho". 

Ao chegar ao Brasil, Antero de Frei- 
tas fixou residência em São Luís, onde 
casou-se com a maranhense Maria 
Lúcia Franco de Freitas, com quem 
teve sete filhos. 

Veio para Imperatriz em 1971, na 
função de primeiro administrador da 
loja Mara Confecções. Encontrou e en- 
frentou dificuldades;até conseguir de- 
finir-se no meio empresarial tocan- 
tino. 

Referindo-se às diferenças culturais, 
afirmou que há muita afinidade entre 
os costumes maranhenses e os costu- 
mes portugueses e que o impacto 

maior se deu com o clima e a alimen- 
tação. No entanto, com pouco mais de 
uma quinzena, já se encontrava total- 
mente adaptado ao clima maranhense. 

Quanto aos aspectos culturais e eco- 
nômicos de Imperatriz, atribuiu a cau- 
sa do desenvolvimento da região à Ro- 
dovia Belém-Brasília e â iniciativa pri- 
vada. "O poder público pouco contri- 
buiu". Disse que toda cidade em for- 
mação não possuiu tradição cultural, 
mas, com a instauração da BR-010, a 
cultura, bem como a economia da 
Região Tocantina, alcançou o desen- 
volvimento. 

Ressaltou que, em relação ao Bra- 
sil, "só um estadista do porte do pre- 
sidente Sarney teria coragem de mo- 
dificar todos os rumos do País". 
Afirmou, ainda, que, muito mais im- 
portante que o Plano Cruzado, é a in- 
tenção (do presidente Sarney) de fa- 
zer um Brasil melhor. 

Como empresário, na direção da 
River Refrigerantes Ltda., frisou que 
o Plano Cruzado devolveu ao empre- 
sariado e á população a vontade de 
trabalhar que havia desaparecido da 
maior parte do povo brasileiro. "Todo 
plano tem suas falhas, porém, elas 
serão corrigidas com o decorrer do 
tempo". 

Antero de Freitas completou, em 
agosto passado, 30 anos de Brasil, 
quinze deles vividos em Imperatriz. 
Dentre as homenagens que lhe foram 
prestadas, destaca-se o torneio espor- 
tivo que recebeu o seu nome, realizado 
no Juçara Clube. 

Cruzando com 

o perigo 

A falta de sinalização e disciplina no 
trânsito da cidade é um problema en- 
frentado pelo imperatrizense há vários 
anos. A negligência das autoridades, 
municipais ou estaduais, não é novidade. 
Faz parte da rotina de acidentes e mor- 
tes. 

Em rápido percurso pelas ruas da 

cidade e em algumas visitas aos cruza- 
mentos mais perigosos, a reportagem do 
JN conversou com pedestres e ciclistas 
e constatou a insatisfação de todos com 
a situação do trânsito na cidade. 

A inexistência da sinalização e o esta- 
cionamento de veículos em locais impró- 
prios é o que mais tem provocado aci- 
dentes, sobretudo nos cruzamentos da 
Rua Ceará com a Avenida Getúlio Var- 
gas, da Ceará com a Dorgival Pinheiro 
de Sousá, da Bernardo Sayão com a 
Ceará e da Simplício Moreira com a 
Getúlio Vargas. 

Ouvimos também reclamações con- 
tra os "habilitados displicentes", moto- 
ristas portadores da carta de habilita- 
ção que não se comportam adequada- 
mente no trânsito e acabam provocan- 
do acidentes. 

Vilma Pereira Pinto, residente na Ave- 
nida Bernardo Sayão, queixou-se de um 
acidente ocorrido na esquina da rua onde 
mora com a Rua Ceará, no qual foi víti- 
ma seu avô, que saiu com alguns ossos 
quebrados e escoriações pelo corpo. 
Dando sua sugestão, Vilma Pinto nos 
disse que seria bem mais apropriada a 
mão única na Avenida Bernardo Sayão 

e apontou a Rua Fortunato Bandeira 
para o fluxo de veículos no sentido 
oposto. 

A comerciária Nídia da Fonseca, fun- 
cionária de uma drogaria localizada no 
cruzamento da Avenida Dorgival Pinhei- 
ro de Sousa com a Rua Ceará, disse-nos 
que já presenciou muitos acidentes 
naquela esquina. Um deles foi o de uma 
carreta que matou uma ciclista que trafe- 
gava por ali. Contou-nos, também, que 
há uma média de três acidentes diários 
naquele cruzamento. 

Segundo Cássio Gonçalves Silva, bal- 
conista da loja da Farmácia Guimarães 
localizada no ponto de intercessão da 
Rua Ceará com a Avenida Getúlio Var- 
gas, os guardas de trânsito, "além de não 
aparecerem nos dias de segunda-feira, 
trabalham apenas duas horas por dia". 

O vereador Joaquim Saraiva, que resi- 
de no cruzamento das ruas Henrique 
Dias e Ceará, falou-nos sobre a eficiên- 
cia de dois quebra-molas colocados no 
ponto onde se cruzam aquelas ruas. No 
entanto, acredita que a solução mais 
segura seria a instalação de semáforos 
em todos os cruzamentos perigosos da 
cidade. 

É o óbvio. Para disciplinar o trânsi- 
to de uma cidade em cujas ruas circu- 
lam cerca de 8.542 veículos automo- 
tores, além de uma grande quantidade 
de ciclistas, motociclistas e naturalmen- 
te de pedestres, só a imediata instala- 
ção de semáforos evitaria mais acidentes 
e maiores problemas. 
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SAÚDE PUBLICA 

Imperatriz sediará curso de 

pós-graduação em saúde pública 

(Da CRIS-Imperatriz) — Co- 
mo parte das medidas de des- 
centralização das ações de saú- 
de pública no Estado do Mara- 
nhão, estão em curso contatos e 
encaminhamentos com vistas â 
realização, em Imperatriz, de 
curso de especialização em saú- 
de pública, a nível de pós-gra- 
duação. 

A medida tem contado com 
o apoio da CRIS/Comissão 
Regional Interinstitucional de 
Saúde (9a. Região, com sede 
em Imperatriz, porém com área 
de atuação em nove municí- 
pios, de Estreito a Grajaú). Por 

outro lado, tendo sido iniciativa 
do secretário estadual de Saúde, 
Dr. Luiz Gonzaga Martins, tam- 
bém na qualidade de coordena- 
dor da CIS/Comissão Interins- 
titucional de Saúde, a idéia do 
curso tem dele recebido todo o 
estímulo. Empenhado como es- 
tá na concretização de medidas 
que concorram para a plena efe- 
tivação das AIS/Ações Integra- 
das de Saúde, no Estado do Ma- 
ranhão, não poderia deixar de 
até privilegiar a formação de re- 
cursos humanos para a compo- 

sição dos quadros que deverão 
conduzir e executar as ações de 
saúde coletiva. 

O Curso de Saúde Publica — 
que conta com o aval da ENSP/ 
Escola Nacional de Saúde Públi- 
ca (da FIOCRUZ/Fundação Os- 
waldo Cruz, com sede no Rio 
de Janeiro) — deve ser visto 
como parte integrante do con- 
junto de princípios e providên- 
cias das AIS no Maranhão, que 
têm como prioritária a descen- 
tralização administrativa, sob 
a forma de regionalização do 
processo decisório, com a inte- 

riorização e até a municipali- 
zação das ações básicas de 
saúde. 

As tarefas de planejamento 
do esperado curso têm estado a 
cargo do professor José Geraldo 
da Costa, , representante da 
UFMA/Campus-ll junto à 
CRIS/9a. Região de Saúde que, 
inclusive, patrocinou a partici- 
pação do referido professor no 
VII Seminário Nacional de Ava- 
liação dos Cursos de Saúde Pú- 

blica, promovido pela ENSP, 
em junho passado, na cidade do 
Rio de Janeiro. No retorno, o 
professor esteve em Brasília, 
para discussões e entendimentos 
no interesse do curso, tanto jun- 
to ao Ministério da Saúde/Se- 
cretaria Nacional de Ações Bá- 
sicas de Saúde; como Ministério 
da Educação/CENDER; e Uni- 
versidade Nacional de Brasília/ 
Faculdade de Ciências da Saú- 
de. 

O projeto está sendo encara- 
do pelo secretário Estadual de 
Saúde, segundo suas próprias 
palavras, "como uma questão 
de honra", com o empenho de 
sua gestão na pasta. E como não 
poderia deixar de acontecer, a 
CRIS/Imperatriz, por seu coor- 
denador, Dr. Clidenor Simões 
Plácido Filho, está ampliando 
seu apoio institucional, material 
e financeiro á iniciativa. 

O curso — que aceitará can- 
didatos de todo o Estado, em 
critérios a serem proximamente 
divulgados — terá apoio e/ou 

financiamento da própria Se- 
cretaria Estadual de Saúde, das 
AIS/MA, da CRIS/9a. Região, 
assim como da ENSP/FIO- 
CRUZ e do Ministério da Saú- 
de. 

O professor José Geraldo, 
que provavelmente será o coor- 
denador do curso, estará nesta 
semana retornando a São Luís, 
dando continuidade às tarefas 
que lhe vêm sendo cometidas 

pelo -'secretário Gonzaga Mar- 
tins. Solidariamente com a 
unidade de Recursos Humanos 
da Secretaria, desta feita tam- 
bém deverá coparticipar dos 
trabalhos preparativos para a 
pré-conferência estadual sobre 
formação de recursos humanos 
para a área da Saúde Pública. 
A Conferência Nacional será 
em outubro próximo, em Bra- 
sília. 

A MOEMAE 0 JORNAL DE NEGOGIOS 
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Pelas boas palavras, 

pelas boas falas, 

pela boa imagem de Imperatriz, 

um abraço bem "imprensado9 do Jornal 

de Negócios para o pessoal do 

O Progresso 

Jornal de Imperatriz 

Tribuna de Imperatriz 

O Imparcial 

O Estado do Maranhão 

Diário do Norte 

Jornal de Hoje 

Rádio Imperatriz 

TV Educativa 

TV Globo / Difusora 

TV Bandeirantes / Santa Matilde 

TV SBT-Sílvio Santos / Karajás 

TV Manchete / Curimã 
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COM A PALAVRA OS GERENTES DE BANCOS 

Banco do Brasil, Orlando Brito, gerente 
adjunto 

P - Qual foi a reação dos funcioná- 
rios quando souberam da mudança de 
horário? 

R - Normal, nós estamos na linha de 
frente e temos que acatar o que vem lá 
de cima. 

P - Quais as vantagens que o novo 
horário de atendimento traz? 

R - Pessoalmente, acho que para o 
cliente só traz desvantagens, pois estes 
perdem o horário da manhã para virem 
ao banco. Para o banco, não houve 
maiores conseqüências. 

P - O movimento aumentou ou dimi- 
nuiu após a mudança? 

R - O que a gente sente é um maior 
número de clientes, mais pela concen- 
tração do horário, aparentando ter au- 
mentado o movimento. 

P - Qual é a opção de investimento 
mais procurada no momento? 

R - Continuamos com os mesmos pla- 
nos de captação, tanto do "open", 
"over" e também "CDB". Ainda temos 
uma grande procura para eles. 

Banco do Nordeste - Carlos Fernando 
Frazão, gerente. 

P - Qual a sua opinião sobre o novo 
horário bancário? 

R - Esta mudança oferece aspectos 
positivos e negativos. Para o banco, a 
mudança foi positiva, pois houve uma 
melKora no atendimento aos clientes. 
Para os funcionários foi péssimo. O ex- 
pediente para o público começa às 11,30 
e eles têm de almoçar entre 10 horas e 
10,30, ou seja, bastante cedo. 

P - Houve demissão por causa da 
mudança de horário? 

R - Não, porque o Banco do Nordeste 
é uma instituição oficial e não se baseia 
em resoluções que atingem os bancos 
privados. 

P - Quais foram as vantagens? 
R - Para o banco, a primeira vantagem 

foi um melhor atendimento ao público. 
Houve diminuição nos custos operacio- 
nais com a redução do expediente. 

P - Quais as linhas de crédito que o 
BNB está operando? 

R - Empréstimos para o comércio, a 
indústria e agropecuaristas como tem 
sido a finalidade do banco. 

Banco da Amazônia - José Carios da 
Silva, gerente. 

P - Quais as mudanças Ocorridas no 
Basa com o novo horário de atendi- 
mento ao público? 

R - A mudança do horário de aten- 
dimento veio em função do Plano Cru- 
zado. Logicamente houve uma queda 
muito grande na receita dos bancos, um 
horário elástico como o anterior exigia 
maior número de funcionários, então 
os bancos privados fizeram pressão e 
conseguiram a redução e, com isso, a 
diminuição dos custos operacionais e do 
quadro de funcionários. O mesmo não 
vem ocorrendo nos bancos oficiais. 

P - Como ficou a situação dos esta-, 
giários? 

R - Até agora não houve nenhuma in- 
dicação para que não admitíssemos mais 
estagiários e, sempre que sai um, colo- 
camos outro. 

P - E a reação dos funcionários e dos 
clientes? 

R - Não gostaram, principalmente os 
funcionários pois perderam sua hora de 
almoço. 

P - O movimento aumentou? 
R - Continua o mesmo. O que houve 

foi a concentração de clientes nas 5 ho- 
ras de atendimento. 

P - O Basa perdeu clientes com as mu- 
danças econômicas? 

R - Com o pacote econômico, ocorre- 
ram alterações no setor bancário, não 
apenas com relação ao horário de atendi- 
mento ao público mas também com a 
cobrança de taxas. Isso tudo ocasionou 
a fuga de clientes de alguns bancos, con- 
centrando seus movimentos em apenas 
um banco. Movimentando com mais de 
um banco suas despesas seriam maiores. 

P - E a procura por financiamentos 
como está? 

R - Por empréstimos a procura au- 
mentou errt todas as áreas. 

P - Qual a sua opinião pessoal sobre 
as mudanças econômicas? 

R - O Plano Cruzado se fazia necessá- 
rio para o Brasil. Veio em um momento 
oportuno. Não dava mais para agüentar 
uma inflação galopante como a que 
existia. Espero que o governo implante 
agora novas medidas complementares pa- 
ra dar apoio ao plano e assegurar o su- 
cesso total do pacote econômico. 

Caixa Econômica Federal - Joaquim Pin- 
to Filho, gerente. 

P - Como está o horário de trabalho 
na CEF? 

R - Nós ainda trabalhamos 8 horas por 
dia. Somente a partir do dia Io. de ja- 
neiro de 1987 é que passaremos ao re- 
gime de 6 horas, como ocorre nos outros 
bancos. Como o atendimento ao público 
é de 5 horas, está dando para conciliar. 

P — Qual foi a reação dos cientes 
à mudança de horário? 

A opinião de alguns 

bancários 

E os funcionários, como estão 
analisando o novo horário de atendi- 
mento ao público? A nossa reporta- 
gem esteve conversando com alguns 
bancários que externaram as suas 
críticas, não apenas em relação ã 
redução do horário de atendimento 
ao público, mas também com rela- 
ção aos salários, ao corte nas horas ex- 
tras, entre outros assuntos. Passemos 

então aos depoimentos colhidos por 
nossa reportagem: 

"Nós estamos reivindicando se- 
gurança no emprego e que sejam man- 
tidas as vantagens que temos e que es- 

tão sendo ameaçadas, como por 
exemplo as horas extras. Muita gente 
já tem este direito garantido e está 

sendo cortado". 
— "Continuamos a trabalhar co- 

mo antes. Chegamos pela manhã e 
trabalhamos por 2 horas. Voltamos 
para casa, almoçamos e recomeçamos 
ás 11,30 para abrir o expediente ao 
público. Outra reivindicação é a re- 
posição de 26,5 por cento em nossos 
salários. Este aumento estava progra- 
mado para o Io. de março e com o 
pacote não recebemos". 

R - Veja bem. A partir do momento 
que você sai de um horário que em mui- 
tos casos, ia das 8 da manhã até as 6 da 
tarde e de repente perde esta comodi- 
dade, você passa a reclamar. Mas acho 
vital esta mudança. Temos que nos cons- 
cientizar de que serviço bancário é caro 
e que não pode ser oferecido em tempo 
superior ãs atuais 5 horas diárias. 

P - Esta mudança trouxe alguma van- 
tagem para a CEF? 

R - De certa forma trouxe. Veja bem, 
a partir do momento que passamos a 
abrir o expediente ao público ás 11,30/ 
não tem mais aquela de ter que dividir 
caixas na hora do almoço. Atualmente, 
no momento que a agência abre, já pas- 
samos a atender com todos os caixas o 
que tem melhorado substancialmente o 
atendimento ao públiço, 

P - Em termos de investimentos, quais 
foram as mudanças após o Plano Cru- 
zado? 

R - No início houve perda de depósi- 
tos da Caderneta. Mas nos últimos dois 
meses está havendo uma reação positiva 
e os depósitos de poupança estão atin- 
gindo os mesmos índices de antes. 

Bradesco - José Márcio Leal, gerente. 
P - Como ficou o horário dos fun- 

cionários? 
R - Para os funcionários ficou das 11 

ás 17. Já para aqueles mais graduados, 
continua o horário de 8 h. diárias. 

P — Qual foi a reação ao novo ho- 
rário? 

R - A clientela reclamou muito no 
início, principalmente os agropecuaris- 
tas. Hoje todos já estão adaptados. Quan- 
to aos funcionários, posso adiantar que 
já estão adaptados também. 

P - Quais as vantagens decorrentes? 
R - Para o banco, houve redução de 

custos e uma melhora no atendimento 
ao público. 

P - E quanto às demissões? 
R - As que ocorreram foram pedidas 

pelos próprios funcionários. 
P - O movimento aumentou? 
R - Os depósitos ã vista aumentaram. 
P - Você está solidário com o recente 

movimento de greve? 
R - Nós respeitamos, mas nosso pen- 

samento é abrir a agência ocorra o que 
ocorrer. 

P - E se os funcionários aderirem á 
greve? 

R - Nós respeitamos a posição deles, 
apesar de que eles nunca aderiram a mcvi- 

mentos grevistas. Acredito que todos eles 
aparecerão para trabalhar. 

P - Quer dizer que eles estão satisfeitos 
com a atual situação? 

R - Pelo menos eles têm consciência 
do que podem pedir e o que a empresa 
pode oferecer em termos de carreira den- 
tro da instituição. 

P - Como se explica o grande número 
de demissões e admissões no Bradesco? 

R - Há uma rotatividade de gente 
muito grande aqui no banco. Portanto, é 
natural que haja tantas demissões e 
admissões. Mas um bom funcionário ge- 
ralmente faz carreira aqui dentro. 

P - Quer dizer então que ele tem esta- 
bilidade? 

R - É claro, basta ele seguir as exigên- 
cias da empresa. Em 4 ou 5 anos ele po- 
de se tornar um gerente. 

Banco Itaú - Carlos Alberto Farias, ge- 
rente. 

P - Como ficou o trabalho com o novo 
horário de atendimento? 

R - Melhorou para os funcionários que 
agora trabalham apenas um expediente e 
para a gerência que agora tem tempo de 
fazer um plano de trabalho e de se orga- 
nizar melhor internamente para dar um 
bom atendimento ao público. 

P - E a reação dos funcionários e clien- 
tes á mudança? 

R - Dos funcionários não houve rea- 
ção. Quanto aos clientes, tem havido re- 
clamações, mas na hora que eles se cons- 
cientizarem melhor, as reclamações aca- 
bam. 

P - Ocorreu alguma demissão? 
R - O que houve foi'um desligamento 

voluntário de funcionários da rede ban- 
cária Itaú de todo país em função das 
mudanças econômicas. 

P - O movimento aumentou depois do 
pacote? 

R - Se não aumentou, melhorou, por- 
que selecionamos mais os clientes e esta- 
mos dispensando a eles um atendimento 
melhor. O cliente centralizou seu movi- 
mento em um único banco, deixando 
de movimentar dinheiro em muitos ban- 
cos ao mesmo tempo. 

P - Qual tem sido a opção de investi- 
mento mais procurada? 

R - Hoje ainda não existe uma grande 
procura como ocorria antes do Plano 
Cruzado, mas ainda continua sendo as 
letras de câmbio e RDBs. 

P - Você vai aderir ao movimento de 
greve? 

R - Não/ porque tenho um cargo admi- 
nistrativo. Mas tudo que o sindicato con- 
seguir para a classe vai beneficiar a todos 
os bancários, inclusive os gerentes, por- 
tanto embora tenhamos que ficar neu- 
tros, no fundo estamos torcendo para 
que o movimento seja vitorioso. 

Bamerindus, Arnaldo Ribeiro, gerente. 
P - Houve demissões com o novo ho- 

rário de atendimento? 
R - Muito pelo contrário, houve novas 

contratações. 
P - Qual foi a reação dos funcionários? 
R - Ninguém perdeu. Aqui no Bame- 

rindus, o pessoal continua a sair para 
almoçar na hora que mais lhe convier. 
Aqui -se trabalha em democracia. 

P - E dos clientes? 
R - Para o cliente dependè da progra- 

mação de cada um. Esta pergunta deve 
ser feita ao cliente. 

P - O movimento aumentou ou dimi- 
nuiu após a mudança de horário? 

R - Graças a Deus, ele está aumentan- 
do cada vez mais. 

P - Como ficaram as aplicações em 
"open", "overnight" e outras? 

R - Continuam normalmente. 

Banco Real - Sérgio Luís Ribeiro de Oli- 
veira, gerente. 

P - Qual foi a reação dos funcionários 
■do Real á mudança no horário de 
atendimento ao público? 

R - Veja bem, após o Plano Cruzado, 
nós tivemos que reduzir o quadro de fun- 
cionários em função do horário. 

P - E a reação dos-clientes? 
R - Realmente dificultou um pouco. 

Todos estavam acostumados a ser aten- 
didos em dois expedientes e tiveram que 
se adaptar a apenas um. 

P - Quais são as vantagens com a redu- 
ção? 

R - Para o banco foi a redução dos 
custos. Para os clientes não ocorreu ne- 
nhuma vantagem. 

P - O seu movimento aumentou? 
R - Sim. Acredito que não apenas no 

Real mas em todos os outros bancos. 
P - Qual a opção mais procurada em 

termos de investimentos? 
R - Veja bem, hoje em dia o ouro tem 

sido uma boa opção. 

Banco Mercantil de São Paulo, Sizino 
Sebastião dos Santos, gerente. 

P - Como ficou o novo horário de tra- 
balho? 

R - Para os funcionários ficou normal. 
Agora eles passaram a trabalhar as 6 ho- 
ras regulamentares. 

P - Em relação ã clientela, como fi- 
cou? 

R - Ficou um pouco prejudicado, com 
menos tempo para resolver os problemas 
diários. Mas, acredito que a adaptação 
seja rápida. 

P - Qual foi a reação dos funcionários? 
R - Para nós, que seguimos instruções, 

temos de trabalhar de acordo com as 
normas do banco. Não podemos ter qual- 
quer tipo de reação, pois empresa é em- 
presa e temos que nos adaptarmos ao 
governo atuai. 

P - Houve demissão de funcionários 
com a redução do horário? 

R - Não, nenhuma. 
P - Aqui no Mercantil, o movimento 

aumentou ou diminuiu? 
R - Continua normal. Procuramos 

substituir a perda de clientes por um me- 
lhor atendimento. 

P - Em termos de investimentos, qual 
foi a preferência dos clientes após o Pla- 
no Cruzado? 

R - Gastar o dinheiro, optando por 
investimentos imobiliários. 

Banco Econômico - José Reinaldo Fer- 
reira Branco, gerente. 

P - Como ficou o horário de trabalho 
dos funcionários depois da mudança do 
horário de atendimento ao público? 

R - No meu caso, sou comissionado 
e ganho para trabalhar 8 horas por dia, 
portanto não houve mudança, exceto 
com relação ao horário de entrada em 
serviço, agora começamos ás 11 h. 
Para os funcionários, não existe mais 
horas extras. Agora eles só trabalham 
6 horas diárias. 

P - Houve demissão de funcionários? 
R - Sim. Cinco demissões. 
P - Como reagiram as pessoas demi- 

tidas? 
R - Fizemos uma reunião para abor- 

darr ; o problema e depois dela al- 
gumas pessoas saíram por vontade pró- 
pria/ pois já tinham outro emprego em 
vista. 

P — Qual foi a sua reação pessoal 
as mudanças? 

R - Insegurança. Estava em jogo o meu 
emprego. Muitos amigos meus, gerentes, 
ou em posições mais elevadas na hierar- 
quia do banco, perderam seus empregos. 
Como você sabe, muitas agências foram 
fechadas. 

P - As mudanças trazem vantagens 
para os clientes? 

R - Para os clientes não, mas para o 
banco elas permitem a redução dos cus- 
tos operacionais. 

P - Como está o movimento no banco 
agora? 

R - Bem melhor que antes do Plano 
Cruzado. 

P - Em relação a« investimento, 
qual a opção preferida? 

R - Continua sendo a poupança. 
P - As pessoas deixaram de investir 

no "open" e no "over"? 
R - Um pouco, mas ainda temos clien- 

tes que investem. 

Bandeirantes - João Hermógenes de 
França, gerente. 

P — Como ficou o horário de tra- 
balho dos funcionários? 

R - Para nós que temos cargos co- 
missionados, continuamos trabalhando 
8 horas diárias, das 8 ás 18 horas. Os dp- 

maib, entram ás 11h. e saem ás J7h. 
P - Ocorreu alguma demissão por 

causa da mudança de horário? 
R - Graças a Deus, não ocorreu ne- 

nhuma. 
P - Qual foi a reação dos clientes ao 

o novo horário de atendimento? 
R - Estranharam um pouco. Como 

estranham tudo que é novo. 
P - O movimento aumentou ou dimi- 

nuiu depois do novo horário? 
R - Aumentou. Tivemos um cresci- 

mento de 365 por cento até o final de 
junho aqui na região. 

P - Quais são os investimentos mais 
procurados? 

R - Não está havendo muita procura 
para investimentos bancários, os inves- 
timentos preferidos estão sendo gado e 
terra. 

Banco Mercantil do Brasil, Genésio Leal 
Neto, gerente. 

P - Qual foi a reação dos funcionários 
e dos clientes com relação ã mudança 
do horário bancário? • 

R - No nosso caso, não houve reação 
alguma. Já estamos acostumados ao 
novo horário. 

R - Para o banco foi muito bom, pois 
houve redução de custos. Para os clien- 
tes, não vejo vantagem alguma. Nós lida- 
mos com muitos fazendeiros que recla- 
mam bastante, pois antes eles vinham ao 
banco mais pelo período da manhã. Com 
o novo horário eles têm que fazer reti- 
radas no dia anterior porque agora saem 
do banco muito tarde e, na maioria das 
vezes, não dá mais para viajar. 

P - Como ficou o movimento após as 
medidas? 

R - Não houve reflexos. 
P - Qual a opção mais procurada pelos 

seus clientes? 
R - Empréstimos. 
P - Na sua opinião pessoal, esta mu- 

dança foi para melhor, ou não? 
R - Foi para melhor. 
P - Você vai aderir a este movimento 

de greve? 
R - Eu sou neutro. 
P - E os funcionários? 
R - Eu não sei. Só se fica sabendo 

quem adere quando a grave surge. 
P - O sr. é contra ou a favor das reivin- 

dicações dos funcionários? 
R - Em parte sim. Por exemplo, o 

piso de três mil cruzados. Concordo tam- 
bém com a estabilidade, com ela, acaba- 
riam as demissões em massa, o emprego» 
em banco ficaria mais seguro e respeita- 
do. A estabilidade não permitiria situa- 
ções como as demissões em massa ocor- 
ridas depois do Plano Cruzado. 

Banorte - Ivan Santos, gerente. 
P - Como ficou o trabalho após a mu- 

dança do horário de atendimento ao 
público? 

R - Nós temos alguns funcionários que 
trabalham os dois expedientes, são os 
comissionados. Os demais trabalham ape- 
nas 6 horas diárias, para eles a mudança 
foi benéfica. Já para a clientela, a redu- 
ção afetou muito; já que nosso espaço é 
muito pequeno. 

P - Quais as vantagens advindas com a 
mudança? 

R - Reduziu o custo operacional dos 
bancos. Para os clientes não vejo vanta- 
gem alguma. Para quem trabalha com 
mais de um banco, ficou bem mais difí- 
cil. 

P - E o movimento aumentou? 
R - Aqui na, agência do Banorte nun- 

ca houve grande movimentação de pú- 
blico. Nós trabalhamos visando mais à 
qualidade e não à quantidade. Levando 
isso em consideração, ficou no mesmo o 
movimento. 

P - Quais são os investimentos mais 
procurados? 

R - Temos a poupança que caiu um 
pouco após a decretação das medidas 
econômicas mas que já começa a reagir. 
O povo está se conscientizando de que 

poupar é ainda um bom negócio. 
P - Você vai ficar solidário com este 

movimento de greve? 
R - Vamos deixar acontecer para ver. 
P - V. acha justas as reivindicações? 
R - A intenção do governo com as 

medidas econômicas foi muito boa, mas 
na prática não está funcionando como 
devia. Nossos salários, por exemplo, es- 
tão defasados em função do ágio que 
está sendo cobrado em muitos pro- 
dutos. 

Agrobanco - Barros, diretor. 
P - Depois do novo horário de atendi- 

mento ao público, como ficou o horário 
de trabalho dos funcionários e do ge- 
rente? 

R - Bem, como o gerente é um exe- 
cutivo, ele tem o horário livre. O horá- 
rio dele é ele mesmo que faz de acordo 
com as necessidades da clientela. Os fun- 
cionários prestam seus serviços por 6 
horas diárias. Temos também funcio- 
nários que trabalham 8 horas por dia, 
recebendo pelas horas extras. 

P - Ocorreu alguma demissão por 
causa da mudança? 

R - Não. O primeiro compromisso que 

a diretoria do banco tomou, com respal- 
do do Conselho de Administração 
não fazer qualquer demissão motivada 
pelo pacote econômico. Talvez sejamos 
a única instituição bancária privada a não 
ter demitido funcionários. Na primeira 
semana após o pacote, a diretoria do 

Agrobanco gravou uma mensagem em 
video-cassete na qual era transmitido a 
todas as agências que não haveria demis- 
sões. Ao contrário, nós estamos é admi- 
tindo funcionários. 

P - Por que o nome Agrobanco? 
R - Porque ele foi originado de uma 

Associação de Criadores de Gado do Es- 
tado de Goiás. Depois de transformada 
em banco, continuou com o mesmo 
nome. O Presidente controlador é o sr. 
Semor Rodrigues. 

P - Com o novo horário de atendi- 
mento, quais foram as vantagens? 

R - Os clientes tiveram que organizar 
melhor o seu tempo. Para o banco, hou- 

ve redução dos custos operacionais e j me- 
lhora no atendimento. 

P - E as aplicações, como ficaram? 
R - As aplicações ficaram muito redu- 

zidas. Se fizermos uma análise do balan- 
ço da empresa antes do Plano Cruzado, 
constataremos que os lucros oriundos de ati- 
vidades operacionais da empresa era, 
ás vezes, maior do que os lucros das ativi- 
dades principais. Com as mudanças, o 
banco agora passa a ser um verdadeiro 
intermediário financeiro. Os bancos per- 
deram muita receita com o pacote eco- 
nômico do governo. Com o fim da cor- 
reção monetária e a conversão de cru-- 
zeiros para cruzados, o pacote do gover- 
no proporcionou ganhos ao tomador de 
empréstimos, principalmente aqueles 
destinados ao crédito rural, que eram be- 
neficiados com subsídios representados 
pelo pagamento de apenas parte da cor- 
reção monetária. Como os bancos rece- 
bem os depósitos de seus clientes a prazo 
bem mais curto/é perfeitamente visível o 
desequilíbrio, que fez com que os ban- 
cos perdessem na hora da conversão para 
o cruzado. Evidentemente, âpoiamos o 
Plano Cruzado.. Nossa agência já está 
adaptada á nova realidade do País, cons- 
tituindo-se, no momento, na principal 
instituição financeira do centro-oeste. 

BDM - Banco de Desenvolvimento do 
Estado do Maranhão, Edgar de Aguiar 
Lima, gerente. 

P - Como está o horário de trabalho 
dos funcionários? 

R - Ficou o mesmo. Todos nós somos 
comissionados e trabalhamos 8h.; por 
dia. Para o público, temos que obedecer 
ao regulamento de funcionar r apenas du- 
rante um expediente. 

P - Qual foi a reação dos clientes? 
R - Não foi boa, principalmente em 

nosso banco, que não trabalha restrito, 
porque o contato do cliente tem que ser 
feito diretamente comigo que sou o 
gerente, já que nosso trabalho é de in- 

E os clientes? 

As maiores reclamações com res- 
peito ao novo horário de atendimen- 
to bancário tem partido dos clientes. 
Estes foram, sem dúvidas, os mais 
prejudicados com as mudanças decor- 
rentes das novas medidas econômicas 
adotadas pelo governo. Além de ter 
tido o seu horário de atendimento di- 
minuído, teve que desembolsar al- 
guns cruzados para pagar serviços que 
até então eram custeados pelos pró- 
prios bancos. Vejamos algumas rea- 
ções ao novo horário, colhidas por 
nossa reportagem: 

Cliente que mora na rua Corio- 
lano Milhomem, trabalha com publi 

cidade e possui contas no Itaú, Bame- 
rindus e Caixa Econômica Federal. 

— "Às vezes tenho necessidade 
de retirar o dinheiro cedo e não pos- 
so .. . Melhor mesmo seria os dois ex- 
pedientes". 

Cliente moradora na rua Luís 
Domingues: 

— "A mudança não me afetou 
muito. Costumo freqüentar os bancos 
no horário entre 11 e 12 horas". 

Opinião de uma cliente, dona de 
casa: 

— "Não estou achando vantagens 
neste novo horário, pois a gente perde 
o dia todo para ir ao banco". 
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vestimento e financiamento, principal- 
mente para imicroempresas. Por isso, o 
tempo para atendimento não é suficien- 
te. 

P ■ Quais as vantagens que o novo ho- 
rário oferece? 

R - Vantagens só para o banco. Com o 
novo horário podemos colocar os servi- 
ços em ordem antes do atendimento 
ao público. 

P - A procura por investimentos au- 
mentou? 

R - Aumentou tanto que a maior difi- 
culdade hoje está na entrega dos equipa- 
mentos financiadas por parte da indús- 
tria. 

P - Na sua opinião, as medidas econô- 
micas tomadas foi para melhor? 

R - Sim, porque obrigou todo mundo 
a trabalhar, acabando com os especula- 

dores. Hoje todo mundo tem que produ- 
zir realmente. 

P - V. vai aderir a este movimento de 
greve? 

R - Nós temos que estar solidários 
com os colegas. Não podemos fugir da 
luta. ' 

P - Vocês se acham prejudicados em 
termos salariais? 

R - Não. Apesar de o Plano Cruzado 
ter sido injusto com a ciasse bancária, 
pois esperávamos um aumento de 26,5 
por cento para o dia Io. de março,e esta 
reposição é nossa principal reivindica- 
ção. 

Loja de Poupança Bradesco - Lúcia Maria 
de Oliveira, gerente. 

P - Como ficou o trabalho com a mu- 
dança do horário? 

R - Ficou normal. A maioria dos fun- 
cionários que trabalham aqui é de escri- 

turários que só trabalham 6 horas diá- 
rias. Quanto ao meu caso, trabalho nos 
dois expedientes. 

P - Pelo fato de v. ser mulher (dona de 
casa), o novo horário não afetou muito a 
sia vida? 

R - Afetou um pouco, mas o banco 
me liberou para que eu possa ir em casa 
sempre que necessário. 

P - Qual foi a reação dos funcionários 
e clientes I mudança? 

R - Normal dos dois lados. Só traba- 
lhamos com poupança e o cliente não 
reclama muito. 

P - O movimento aumentou após as 
mudanças na economia? 

R - É relativo. No começo foi difícil, 
tínhamos que explicar ao cliente todas as 
mudanças ocorridas. Mas agora, está tu- 
do bem. Foi um plano que deu certo. 

P - Ocorreu alguma demissão em sua 
Loja de Poupança? 

R - Não. Aqui trabalhamos com um 
quadro de funcionários bastante redu- 
zido, estamos, ao contrário, necessitando 
de novos funcionários. 

P - Vocês estão solidários com o mo- 
vimento de greve? 

R - Aqui em Imperatriz é tudo muito 
calmo em termos de greve, mas em ter- 
mos de Brasil é outra coisa. Se o Banco 
do Brasil parar, todos os outros param 
também. 

P - V. acha justas as reivindicações? 
R - Sim. 
P - No seu caso, você tem alguma 

reclamação? 
R - Nós temos muitas, principalmente 

em termos de salários, pois não houve o 
aumento que esperávamos em março. 
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