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Justiça condena Sampaio 

a quatro anos de reclusão 

Presidei do M reon o vice assome 

Por razões não reveladas à im- 
prensa, o presidente do Diretório Muni- 
cipal do PMDE^, em Açailândía, sr Ger- 
sino Ferreira de Paula, mais conhecido 
por Paulista, renunciou ao cargo. 

Após essa tomada de decisão de 
Paulista, o secretário dp partido, Antô- 
nio Ferreira, convocou uma reunião na 
última segunda-feira e na oportunidade 
foi empossado no cargo o vice-presiden- 
te Ismael Lopes Bastos, ficando no seu 
lugar o vereador Manoel Messias. 

^   

PIMENTEL UNE-SE A ONOFRE 

Durante a reunião, um vereador 
anunciou em seu discurso a aproxima- 
ção do prefeito Raimundo Pimentel Fi- 
lho com o deputado federal Onofre Cor- 
rêa, os quais, inclusive, já teriam man- 
tido um encontro. 

Na campanha eleitoral passada, 
Pimentel foi severamente criticado por 
Onofre Corrêa (Pág 3) 

DÍVIDA DO MARANHÃO 

É DE 30 BILHÕES 
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Cafeteira: governando um Estado falido. 

Prefeítora promoverá concurso para escolha 

do hino e símbolo de Açailândía 

Dep as de manter contatos com a 
Câmara de Vereadores, da qual recebeu 
respaldo, o prefeito Raimundo Pimentel 
resolveu promover um concurso público de 
âmbito regional para escolher o hino e o 
símbolo da bandeira do município de 
Açailândía 

Os critérios que serão adotados 
fira o julgamento dos trabalhos a serem 

apresentados pelos participantes do con- 
curso estão sendo elaborados pelos verea- 
dores e, depois de encaminhados ao pre- 
feito, serão levados a público por inter- 
médio da assessoria de comunicação da 
prefeitura. 

O concurso deverá ser aberto nos 
próximos dias, e consta que haverá prê- 
mios para os vencedores. 

A Justiça, em Imperatriz, condenou 
a quatro anos de reclusão o prefeito Rai- 
mundo Telefre Sampaio, atualmente afas- 
tádo do cargo, o qual deverá cumprir a pena 
na Peníntencíária Agrícola de Pedrinhas, 
em São Luís. 

O governador 
Epítácío Cafeteira, 
lamentando a escassez 
de dinheiro nos cofres 
públicos, informou 
que o maior problema 
do Governo é a sua 
dívida externa, que ul- 
trapassou todos os li- 
mites da capacidade 
real de endividamento 
do Estado, e a qual, 
segundo ainda ele, foi 
inteiramente contraí- 
da nos dois últimos 
governos. 

De acordo com 
os cálculos de Epítácío 
Cafeteira, a dívida ex- 
terna do Maranhão é 
da ordem de 30 bi- 
lhões de cruzados, 
com juros mensais de 
10 por cento, ou seja, 
Cz$ 3 bilhões. Após 
fazer essa revelação, o 
governador interro- 
gou: "como podemos 
pagar isso se o gover- 
no leva seis meses pa- 
ra arrecadar o equi- 
valente aos juros de 
um mês"? 

Epitácio Cafe- 
teira assegurou que 
vai conseguir superar 
a crise que domina o 
Estado com a ajuda do 
Governo FederaL 
(Pág. 3) 
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Raimundo Sampaio: situação piorada 

CIDADE TERÁ 

CENTRO DO SESI 

O presidente da Federação das In- 
dústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) 
e diretor regional do Serviço Social da In- 
dústria, Alberto Abdalla, anunciou que 
ainda neste mês serão iniciados os traba- 
lhos de construção do Centro de Ativida- 
des Integradas do SESI, em Açaílândia, 
como também nos municípios de Santa 
Inês e São Lufs. 

Os Centros de Açailândía e Santa 
Inês serão construídos pelo SESI em con- 
vênio com a Companhia Vale do Rio Doce, 
que é a parte interessada na especializa- 
ção de mão-de-obra para o setor indus- 
trial 

Esses centros, além de promover a 
formação da mão-de-obra, desenvolverão 
a formação educacional e cultural da co- 
munidade estudantil e executarão ativida- 
des nas áreas de saúde e lazer. (Pág 5) 

*•/ 

A informação foi prestada à im- 
prensa, no final da tarde de sexta-feira úl- 
tima, pelo juiz da 22 Vara Criminal da Co- 
marca de Imperatriz, dr» Stélio Nunes 
Muniz. Ele foi o autor da sentença finai do 
processo movido pela Procuradoria Públi- 
ca contra o prefeito Sampaio, por desvio 
de verbas públicas, segundo consta no 
processo* 

O juiz Stélio Muniz começou a es- 
tudar o processo na última quinta-feira e 
no dia seguinte deu a sentença final, 
que foi encaminhada aoi Cartório do Ftf- 

rum nofinaij da tarde 
Além de condenar o prefeito a 

quatro anos de reclusão, a sentença impe- 
de Sampao de ocupar cargos públicos du- 
rante cinco anos* 

Consta que a Justiça conseguiu 
provas contra Sampaio quando ouviu o 
depoimento do engenheiro Edson Bolka- 
chi, que segundo as informações teria con- 
fessado ter emitido notas fiscais de servi- 
ços não prestados à prefeitura. 

A decisão da Justiça foi comunica- 
da a Sampaio e ele terá um prazo determi- 
nado, a começar destai segunda-feira, para 
recorrer da sentença no Tribunal de Justi- 
ça do Estado, Se caso ela for mantida, 
Sampaio será levado para a Penintenciâria 
de Pedrinhas para cumprir a pena, 

Petronío reivindica agência 

do BEM para Açaílândia 

O deputado estadual Petrônío dos 
Santos Gonçalves, vem se destacando na 
Assembléia Legislativa, com a sua firme 
atuação em luta dos interesses da região 
tocantina, em especial de Açaílândia. 

Petrônio Gonçalves, entre os tra- 
balhos que vem apresentando na Assem- 
bléia, apresentou e conseguiu a aprovação 
de um requerimento pedindo a transferên- 
cia, para Açaílândia, da agência do Banco 
do Estado do Maranhão que funciona em 
São Paulo. Também ele reivindicou que a 
agência que funciona no Rio de Janeiro, 
seja transferida para a cidade de João Lis- 
boa. 

Em declarações prestada à impren- 
sa, o deputado tocantino disse que "o 
Banco do Estado deve funcionar dentro do 
próprio Estado, servindo à sua comunida- 
de". 

Alberto Abdalla: Centro do SESI para 
Açailândía 

Microempresários da 

região esperas 

recursos do Governe 

Acompanhados do deputado fe 
deral Onofre Corrêa, representante 
dos microempresários da região tocan 
tina estiveram recentemente em Brasilii 
e conseguiram uma audiência "com < 
presidente José Sarney, de quem tive 
ram a promessa de que 15 bilhões d( 
cruzados serão destinados às microem 
presas da região. Esses recursos fazen 
parte do Programa de Socorro às Mi 
croempresas 

Junto ao presidente do Bancc 
do Nordeste, José Ferreira da Silva, « 
comitiva solicitou que seja fixado o tetc 
de 500 mil cruzados para cada mi' 
croempresários, nos empréstimos (pág 
2). 
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Reflorestamento em Açailândia 

0 secretario de Industria,C£ 
Hiercio e Tursimo do Estado, Rober- 
to Macieira, informou, em Sao Luís, 

que esta sendo viabilizado um pro- 
jeto de reflorestamento para Açai- 
landia e outros municípios mara - 
nhenses onde sera intensa a explo- 
ração de madeira pelas sideruirgi - 
cas que estão sendo instaladas pa- 
ra a fabricação de ferro gusa, 

0 projeto de reflorestamento 
serã desenvolvido pela secretaria 
estadual em convênio com a secreta, 
ria de Tecnologia Industrial do M 
nisterio da Industria e Comercio . 
Segundo Macieira, o governo fede - 
ral vai liberar recursos e mão-de- 
obra especializada necessários ao 
projeto, 

0 desmatamento em algumas re 
gioes do Maranhão jã vinha preocu- 
pando pessoas e entidades que se 

Empresários 

voltam a se reunir 

posicionam em defesa da preserva - 
çao do ecossistema, que estava a - 
meaçado pela usians de ferro gusa 

que terão de fabricar carvao mine 
ral em larga escala para poder fun 
cionar. 

Recebemos: 

Açailândia, 30 de março de 1987. 

Ao 
Jornal de Açailândia 
Av. Getúlio Vargas, 911-A 
Imperatriz - Maranhão 

Senhor Editor, 

Em matéria publicada em sua 
edição desta data, 30.03.87, "Geren- 
tes: não hâ coação)' houve erro de inter- 
pretação no Item "Falam os Gerentes" 
onde foi publicado que "considero o 
movimento grevista como uma reivindi- 
cação justa...", quando apenas quis di- 
zer "a reivindicação 6 justa" e não o 
movimento grevista como dá a entender 
a publicação, principalmente quando as 
partes se tornam, inflexíveis e radicais 
nas negociações e deixam de usar o 
diálogo e o bom senso para que o im- 
passe seja contornado e venha a ter um 
acerto final contentatõtio para os nego- 
ciadores. 

Certo de me ter feito entender, 
solicito a V. Sa. que publique este es- 
clarecimento para que fique dara a po- 
sição deste entrevistado relacionada à 
grve dos bancários edodida no pais. 

Saudações, 

Roberval Silton Savi 
Gerente-Banco do Brasil 

Açaílândia(MA) 
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Na semana passada, os empre- 
sários açailandenses voltaram a se 
reunir na sede da Associação Comer^ 
ciai e Industrial de Açailãndia,on 
de foi registrado a presença de um 
grande numero numero de integran — 
tes da classe. 

As altas taxas de juros co - 
bradas pelos bancos, um dos maio - 
res problemas que a classe vem so- 
frendo, foi um dos principais as - 
suntos tratados na reunião. Também 
o racionamento de energia exigido' 
pelo Governo, e que vem prejudican 
do o funcionamento normal das in - 
diístrias e até causando demissões, 
foi outra questão abordada pelos 
empresários• 

Um dos exemplos que podem re 
tratar facilmente as dificuldades 
por que passam os empresários, sao 
os dados fornecidos por gerentes 
de bancos (publicados na edição 
passado deste jornal) que apontam 
a elevada quantia de quase 50 mi- 
lhões de cruzados em dividas venci_ 
das nas instituições financeiras-, 
tendo como maior parte devedora, as 
madeireiras, principais responsaye 
is pela economia do município. 

Durante a reunião, os empre- 
sários trataram, também, da vin- 
da a Açailândia do secretario de 
Industria e Comércio do Estado,dr. 
Roberto de Pãcfua Macieira, possi - 
velmente para tratar de assuntos 
relacionados ã dificil situação da 
classe. 

RzpsizAentantu do A mícAo mp^io^ciAÁoò de ImpeAaViiz, jantmzntz 
com o deputado Oviofatid Covtza, m audimcÁjCi com o p^còZdcntc Joac 
SaAncy, m 23.03.87, onde famn tÂatadoò aMuntoò dCjintcACòAe da cZoaòp 
e da jicjqájxo. Va eòqucAda pana dJjicÁta: Anòelmo, Ctovlò, Mandcntcí, Ade 
man, PncA-ídcntc Sasincy, Deputado Onofiie ConAea, Fnancíòco e o acompaZ17 

Yihawte QJjto Santana. 

Representantes dos microempresá- 
rios da região tocantina estiveram recen- 
temente em Brasília acompanhados do 
deputado Onofre Corrêa, e lá obtiveram a 
promessa do presidente José Sarney de 
que 15 bilhões de cruzados, do Programa 
de Socorro às Microempresas, serão des- 
tinados às microempresas de Imperatriz e 
região. 

Entre outras facilidades, os mi- 
croempresários também solicitaram ao 
presidente do Banco do Nordeste do Bra- 
sil (BNB), José Pereira da Silva, em carta 
assinada conjuntamente com Onofre Cor- 
rêa, que seja fixado o teto de 500 mil cru- 
zados para cada microempresário, nos em- 

préstimos; que seja obedecido o estatuto 
da microempresa quanto à elaboração do 
cadastro; que o banco de repasse abra 
mão de exigências como: ser cliente do 
banco, saldo médio e rciprocidade. 

O presidente da AMIRT, Vanderlef 
Saraiva de Meneses, diz que se daqui a 
trinta dias não for efetivado o Programa 
de Socorro às Microempresas, os mi- 
croempresários da região voltarão a cogi- 
tar a possibilidade da moratória interna. 

Vanderleí Saraiva também concla- 
ma os microempresâríos ainda não filiados 
à AMIRT a fazê-lo na sede provisória da^ 
entidade, na rua Coronel Manoel Bandei-r 
ra, 1926 (CONGELK 

Rei das Tintas 

Tintas automotivas e imobiliá- 
rias, Thinner a grenel, carboreto, lixa e 
complementos automotivos em geral» 

REI DAS TINTAS 
Av. Tácito de Caldas, 179 

AÇAILÂNDIA - Ma 

Microempr e sários 

esperam recursos 

/ 

Re.psL(íA entant&ò do A mícAo empteAÕAÃ.o-i de. ImpeAaX/iiz, 
com o deputado OnofiAe ConAea, em audiencÁa com o pH.eJ>tdente Joòe 
SaAney, em 23.03,S7, onde fawm tAotado* oMuntoA detnteneòAe da cla&òc 
e da legÁM-o. Va e&quenda paAa dVieita: Anòeímo, Ctov-íò, VandetteJ., Ade 
mcui, VfieAÁÁente SaKney, deputado Onofaie CoKxea, Fsiancíòeo e o acompa T 

nhante CÂJio Santana. 

Representantes dos microempresá- 
rios da região tocantina estiveram recen- 
temente em Brasília acompanhados do 
deputado Onofre Corrêa, e lá obtiveram a 
promessa do presidente José Sarney de 
que 15 bilhões de cruzados, do Programa 
de Socorro às Microempresas, serão des- 
tinados às microempresas de Imperatriz e 
região. 

Entre outras facilidades, os mi- 
croempresâríos também solicitaram ao 
presidente do Banco do Nordeste do Bra- 
sil (BNB), José Pereira da Silva, em carta 
assinada conjuntamente com Onofre Cor- 
rêa, que seja fixado o teto de 500 mil cru- 
zados para cada microempresário, nos em- 

préstimos; que seja obedecido o estatuto 
da microempresa quanto à elaboração do 
cadastro; que o banco de repasse abra 
mão de exigências como: ser cliente do 
banco, saldo médio e rciprocidade. 

O presidente da AMIRT, Vanderlei 
Saraiva de Meneses, diz que se daqui a 
trinta dias não for efetivado o Programa 
de Socorro às Microempresas, os mi- 
croempresâríos da região voltarão a cogi- 
tar a possibilidade da moratória interna. 

Vanderlei Saraiva também concla- 
ma os microempresários ainda não filiados 
à AMIRT a fazê-lo na sede provisória da" 
entidade, na rua Coronel Manoel Bandeí-i' 
ra, 1926 (CONGEL). 

Hospital Santa luzia 

Comunica 

Que está atendendo aos segurados do INAMPS com modernas ins- 
talações e equipado com Raio-X 

Drs Gilson SanfAnna, Raimundo da Silva Dias e dr Neto 
Rua São Francisco - esquina com av Santa Luzia 

— — 
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ÉDl a 

Depois de entendimento man 
tido- com membros da direção lo- 
cal do partido, renunciou ao caj: 
go de presidente do Diretdrio Mu 
nicipal do PMDB, em Açailandia , 
o sr. Gersino Ferreira de Paula, 
mais conhecido por Paulista. Os 
motivos que teriam levado Paulis^ 
ta a entregar o cargo nao foram 
revelados ã imprensa. 

Apos Paulista apresentar o^ 
ficialmente a sua renuncia, ime- 
diatamente o secretário da execu 
tiva municipal do partido, Antô- 
nio Ferreira, convocou uma reu - 
niao com membros do diretório e 
filiados do partido, para empos- 
sar o novo presidente. 

A reunião aconteceu na ul- 
tima segunda-feira, pela manhã , 
no prédio da Gamara Municipal. A 
lem de vários peemedebistas, com 
pareceram a reunião o prefeito 
Raimundo Pimentel, vereadores , 
tanto do PMDB como de outros par 
tidos, e o presidente do diretd- 
rio municipal do PFL. 

Foi empossado como novo 
presidente da executiva munici - 
pai do PMDB, o vice-presidente 
Ismael Lopes Bastos. Ocupando a 
vice-presidencia ficou o verea - 
dor Manoel Messias. 

A reunião foi dirigida pe- 
lo secretario do partido, Anto - 
nio Ferreira, que ao declarar em 
possado o novo presidente da a - 
gremiaçao, franqueou a palavra 
aos presentes. Falaram, dentre 
outros, Ismael Lopes, o -prefei- 
to Raimundo Pimentel, vereadores 
Chiquinho, filiado ao PMDB, ve - 
readores, e Antonio Ferreira. 

0 prefeito Raimundo Pimen- 
tel (PTBj#em seu pronunciamento , 
parabenizou o, novo presidente do 
partido e pregou a necessidade 
da união de todos os partidos em 
benefício de Açailandia. Ja o 
vereador Ciro Brãs, durante o 
seu discurso, rebateu as pala - 
vras de um dos oradores que a - 
bordou problemas ainda aconteci- 
dos nas eleições passadas. No 
decorrer dos pronunciamentos foi 
anunciada a aproximação do pre - 
feito Raimundo Pimentel com o dje 
putado federal Onofre Corrêa, os 
quais jâ teriam mantido uma 
reunião. A notícia causou surpre_ 
sa, pois durante a campanha ele_i 
toral passada Onofre foi um dos 
adversários mais duros de Pimen- 
tel, a quem dirigu severas agre£ 
soes em seus discursos de palan- 
que. 

GzS 30 bilMes é a divida do Maranhão 

De acordo com o Governador 
Èpitacio Cafeteira^ a escassez de 
dinheiro nos cofres públicos che - 
gou a tal ponto que "os secret^ - 
rios estão sem condições de viajar 
pelo interior do Estado para avali 
ar a situação e definir suas prio- 
ridades. "Nao vamos trabalhar ape- 
nas nos gabinetes. Os secretários - 
vao ter que percorrer todas as 
frentes de suas secretarias no in- 
terior do Estado para a partir dai 
ter uma noção exata do que deve fci 
zer". Mas para isso, segundo o Go- 
vernador, e necessário que o Gover 
no disponha das condições necessá- 
rias . 

Cafeteira disse também que 
jã realizou duas reuniões com sua 
equipe de governo, alem de despa - 
choss individuais. Nesses encon - 
tros, cada titualr de pasta rela - 
tou o que encontrou e pediu a ori- 
entação do chefe do executivo. "A 
partir de agora os secretários nao 
precisam mais me perguntar o que 
devem fazer ou como devera encarai — 
nhar este ou aquele problema. Eles 
virão ao Governador apresentar so- 
luções, porque e assim que entend£ 
mos que o governo deve funcionar . 
Ao Governador caberá as decisões 
maiores, políticas", disse Cafe - 
teira. 

DIVIDA 

Na opiniçao de Cafeteira, o 
maior problema do Governador e sua 
dívida externa, que ultrapassou to^ 
dos os limites da capacidade real 
de endividamente do Estado. E es- 
sa dívida, conforme revelou, foi 
inteiramente contraída nos dois tíl_ 
timos governos. Os governos Sarne^ 
Pedro Neiva e Nunes Freire não dei^ 
xaram dívidas. Mas o governo Caste^ 
lo endividou violentamente o Esta- 
do e seu sucessor, Luiz Rocha, nao 
pagou um centavo dessa divida e 
contraiu empréstimos em dobro", re 
velou. Pelos cálculos de Cafeteira^ 
a dívida externa do Maranhao e da 
ordem de Cz$ 30 bilhões, cora juros 
mensais de 10 por cento, ou seja 
Cz$ 3 bilhões. "Como podemos pagar 
isso se o Governo leva seis meses 
para arrecadar o equivaj^te aos 
juros de um mes?, indagou«r 

Solicitado a sugfeorir uma 
saída para esse problema éndivida- 
mento estadual, que tem sido a 
tônica de todos os novos governado- 
res, especialmente no Nordeste,Ca- 
feteira disse que a resposta para 
crise generalizada nos Estados e 
uma reforma tributária, que na 
sua opinião^ canalizara mais recur- 
sos para as administrações publi - 
cas, permitindo aos governos esta- 
duais uma maior capacidade de açao. 

^ K 

3r VA 

Repórter 9IA 

Reporteij\"£» 

ASSIM NÃO DA MESMO 

Apesar da situação está "pre- 
ta", o governo continua soltando "en- 
xurradas" de dinheiro com determina- 
das coisas que em nada vai resolver a 
situação econômica do pais. Pelo con- 
trário, vai levá-lo ao caos total, basta 
insistir nas baboseiras que estão fazen- 
do. 

Sõ para citar exemplos, o go- 
verno fez instalar essa tal de constituin- 
te, que no fundo sõ vai mais ainda cola- 
borar para afundar a Nação, pois rios 
de dinheiro estão e serão gastos. 

Se essa constituição que está ai 
não está sendo aplicada e nem respeita- 
da, prá que fazer uma nova? Também 
prã ser. desrespeitada? Então, se for pa- 
ra isso, seria melhor deixar a atual, e 
não investir numa coisa í que vai dar na 
mesma. 

Também os gastos com política 
e mordomias, e outras coisinhas assim, 
vêm correndo frouxo* Já imaginou 
quanto não foi gasto nas últimas elei- 
ções, quando os candidatos do governo 
receberam uma "forte injeção" de cruza- 
dos? 

Prá essas coisas o governo tem 
dinheiro, mas para aumentar o salário 
de seus servidores, como os bancários 
da rede oficial, isso não tem. 

A recompensa que ele dá aos 
trabalhadores são os diários aumentos 
em índices insuportáveis 

Assim não dá mesmo 

da que toma é essa. No fundo/no fundo 
eles< fazem isso não é nada para con- 
tenção de despesa, mas simplesmente 
para "ajeitarem" o seu famoso "trem da 
alegria", ou seja, aqueles da família, o 
amigo, o amigo do amigo, e por af vai. 

E TOME FERRO 

E nesse barco do Govemo Fede- 
ral, muitos governadores estão nave- 
gando. Como exemplo, o sr. Epitácio 
Cafeteira. Todo dia tem aumento de tu- 
do quanto, e ele, em vez de aumentar 
os salários dos servidores, que estão 
com uma mão na frente e outra atrás, 
faz tudo ao contrário, ou seja, baixa 
sensivelmente o já achatado vencimento 
do funcionalismo, reajustado pelo ex- 
governador Luis Rocha. 

Al é querer ver, mesmo, o tra- 
balhador morrer de fome. 

LUTA PELO NOVO ESTADO 

Ganha cada vez corpo a luta 
pela criação de um novo Estado, tendo 
imperatriz como capital. Articulações e 
encontros estão sendo mantidos cons- 
tantemente 

Todos os segmentos da socieda- 
de, na região tocantina, estão se jun- 
tando aos lideres do movimento para 
levar essa almejada divisão territorial à 
realidade* 

Em Imperatriz, no último dia 29, 
novo encontro foi realizado na Câmara 
de Vereadores, com a presença de vá- 
rios políticos com ou sem mandato, ex- 
cessão de Onofre Corresç que mais uma 
vez fugiu a essa iniciativa, até parecen- 
do que é contra a criação do Estado do 
Tocantins ou de Carajás. 

Uma coisinha inoportuna e que 
precisa ser evitada, já começa a surgir 
dentro do movimento. É sobre o nome 
que levaria o possível novo EstadoJ 
Uns, puxando a sardinha para a sua 
brasa, já insistem, embora a princípio 
timidamente, no nome de Estado dai 
Tocantins, enquanto que outros querem 
Estado do Carajás, como está no proje- 
to do deputado Davi Alves Silva. E já 
tem outra parte sugerindo o nome de 
Estado do Maranhão do Sul. 

Acho que essa questão é o mí- 
nimo para se especular e questionar. No 
momento, deve-se pensar única e exclu- 
sivamente na criação do Estado^ que é o 
mais importante. Nome fica prá depois. 
Correto?... 

PAPO FURADO 

Esse negócio de governador 
demitir funcionários sob a alegação de 
.que a folha de pagamento está alta e o 
Estado não pode pagar, e que tem gen- 
te recebendo sem trabalhar, tudo não 
passa mesmo de um papo furado, e ari- 
tigo 

Todo governador, prefeito, ou 
seja lá quem for, quando assume uma 
administração pública, a primeira raadi- 

INSISTENTES 

Apesar da rigorosa ação do 
DNER, através da Policia Rodoviária, a 
maioria dos barraqueíros localizados és 
margens da BR-010, em Açailándia, 
continua insistindo em permanecer no 
local 

Dias atrás, o DNER destruiu di- 
versas barracas, as quais, posterior- 
mente, foram queimadas A ação do ór- 
gão não intimidou os outros feiranteq, 
que continuam no local. E o pior é que a 
área onde foram destruídas as "barra- 
cas/já começa a ser ocupada por novos 
invasores. Algumas pessoas já estende- 
ram até plásticos no chão para vender 
verduras e outros produtos. 

Tá. ficando tudo do jeitinho de 
antes. 

INAUGURADA EM AÇAILÁNDIA A MAIS NOVA LOJA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 
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Tasso Assunção 

SOBRE A MISTIFICAÇÃO 
Cada vez mais as pessoas recor- 

rem a seitas exóticas, âs matérias de 

mistério, aos gurus, instrutores, pais- 

de-santo, astrõlogos e outros dessa es- 

tirpe. Pensam que estão sendo orienta- 

das. 

Mas, em assuntos espirituais, 

bem pensado,um indivíduo só elege e 

segue outro como instrutor, salvador 

ou guru para fugir à responsabilidade 

pela própria vida. 

Efetivamente, é difícil encarar o 

fato de se estar só e sem garantias nes- 

te mundo insano, cruel, belicoso, im- 

previeível. Assim, qualquer mito, ideal 

ou ilusão, consoante as peculíardidades 

de cada um, serve de escape, refúgio, 

consolo. 

É mais fácil se deixar levar pela 

rotina, por um hábito, por um padrão. É 

perigoso arriscar-se. Então, cada um se 

resguarda de futuras perturbações acu- 

mulando provisões ou tentando adivi- 

nhar o futuro. 

A este respeito, é lamentável o fato 
de haver espalhada por toda a parte 

uma legião de pessoas, cultas ou não, 

bem intencionadas ou com propósitos 

visvelmente desonestos, fazendo a pre- 

gação de crendices, distribuindo simpa- 

tias, imbecilizando o povo 
Estranho fenômeno esse do su- 

cesso dos modismos e crendices Essas 

coisas a televisão divulga. E o que a 

televisão divulga o povão abraça. As- 

sim, os astrõlogos, quiromantes, adivi- 

nos, prestidigitadores de engodos  

É sempre bom reavaliar a pró- 

pria situação quando se se julga des- 
contente, diligente, lúcido. Quase sem- 

pre adormecemos. É difícil escapar a es- 

se complexo processo psíquico de fuga 

da realidade. Mas de muletas não se vai 

longe. 

E quando aos mestres lodo 

poderosos, donos da verdade? Ou não 

sabem o que dizem e o que fazem, estão 

perdidos nas próprias conclusões, ou 

intentam enganar seus fiéis seguidores 

Os mestres confortam-se com 

á idéia de possuir díscfpulos e a verda 

de. Ou com os lucros. Os adeptos con- 
fortam-se com a idéia de ter a seguran- 

ça do futuro ou a recompensa vindoura 

 neste mundo ou no além. Usam-se 
mutuamente-   
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Por que devemos ler 

ARISTIDES SAMBAIBA 

Devemos ler para assimilar mais 
firmemente as verdades básicas da vida 
nos princípios sobre os quais elas se er- 
guem. Todo homem de luta deve ser revi- 
gorado pela coragem, pelo equilíbrio, pelo 
repouso e pela restauração de forças que 
üm bom livro fornece 

A maioria das pessoas lê sem pen- 
sar, sem o devido cuidado com a vista, lê 
por preguiça, quase sempre por curiosida- 
de, por superficialídade ou qualquer outro 
motivo fútil Lê jornais em excesso e não 
lê os livros de que realmente necessitam 
Lê assuntos recheados de sensacíonalís- 
mo, porque é habilmente convencida pela 
propaganda 

As pessoas não lêem obras de psi- 
cologia, literatura, saúde, dieta, higiene, 
boas maneiras, porque temem olhar para o 
interior de si mesmas. Jamais lêem livros 
religiosos, de poesia etc., porque supõem 
que tais livros não apresentam valor práti- 
co. Nunca compre livros que não tenham 
valor permanente , livro- que só mereçam 

uma leitura. Nunca leia por futilidade ou 
para passar o tempo. Nunca leia esse tipo 
de literatura chamada de sensacionalísti- 
ca, que pode sujar sua mente.. 

O livro mais significativo para a 

pessoa que precisa vencer ê aquele que lhe 
desperta as grandes qualidades morais e 
mentais. O homem que vence é aquele que 
sabe mais. Sabemos que o apelo do mun- 
do dos negócios é dirigido ao homem que 
sabe o caminho do sucesso. Um líder é 
apenas o homem que sabe e conhece mais 
do que seu colega e emprega melhor seus 
conhecimentos 

Então, devemos ler para podermos 
prever as probabilidades e sairmo-nos bem 
nas emergências^ Para ampliar a nossa 
mente e nos munirmos de conhecimentos 
que não obtívemos durante a instrução 
primária, e mais, para melhor desviramos 
o pensamento dos perigos e das dificulda- 
des inerentes às funções que desempe- 
nhamos 

Devemos ler, ainda, para conquis- 
tar a tranqüilidade, o que se consegue por 
meio da companhia proporcionada por um 
bom livro. Assim pensaremos mais vigoro- 
samente e lutaremos melhor 

Devemos ler por mil e uma razões. 
Se fôssemos escrever todas, teríamos que 
fazer um enorme livro. 

• Aristides Samhaíba, colaborador do JA, é 
- empresário no ramo livreiro. 

ECASIL, ti€JE 
Fernando Fernandes. 

O Brasil está passando por um 
processo dos mais difíceis de sua histó- 
ria recente A Constituinte está entra- 
vada por políticos que não são capazes 
de tomar decisões sérias... Enfim, o 
Pais está um balaio-de-gatos. Não se 
entende mais nada. A economia em re- 
cessão está provocando celeuma e esta- 
mos em via de um blecaute. Moratória, 
concordata, desemprego-•• 

O vento sopra bem forte e o go- 
verno está velejando sem vela. Se esse 
barco não tomar um novo rumo, o que 
será de nós? As taxas de juros flu- 
tuam nas alturas e a barriga do assala- 
riado está minguando As greves estão 

al para confirmar essa situação Não há recurso 
dentro das possibilidades do diálogo- E tome 
greve. 0 momento a única salda é a 

greve. O governo de nosso pais é cons- 
tituído dentro de padrões esquemátícos 

e só cede a negociações através de 
pressões, da. parada de atividades e de 
setores da economia brasileira. 

Alguém perguntou se a greve é 
viável. O fato é que ó o último cartucho 
a ser queimado, Com essa disparada da 
inflação o trabalhador nem pode saber 
quanto ganha, por mais que receba, 
nunca vai rceber um salário real. 

A região tocantina sempre este- 
ve passiva nessas questões. Mas agora 
não dá mais pra ficar parado- Todos são 
atingidos: pecuaristas, agricultores, 
comerciantes, trabalhadores, consumi- 
dores, 

O governo tem que dar um rumo 
certo à economia, tem que arrumar a 
casa, Para isso, precisa fazer o que é 
preciso, o que lhe compete, para que 
seja possível a promoção de novos em- 
pregos, para que o povo posa viver dig- 
namente. 

GRAMATICAL 

Tasso Assunção 

Aziago ou azlago? Aziago (in- 
fausto, agourento) é palavra paroxito- 
na: aziago 

Bagatela ou bacatela? O Voca- 
bulário Ortográfico da Língua Portu- 
guesa registra as duas formas. Bagatela 
é o mesmo que ninharia, insígnifícância, 

Carroceria ou carroçaria? As 
duas formas são corretas Carroçaria é a 
parte do automóvel onde vai a carga. 

Depredar ou depedrar? Embora 
se usem pedras no ato da depredação, 
devemos falar e escrever depredar. 

Estuprar ou estruprar? A forma 
correta é estuprar (deflorar, violar). 

Falar ao telefone ou falar no te- 
lefone? Segundo o professor e gramáti- 
co Napoleâo Mendes de Almeida, falar 
ao telefone é construção de| Índole 
francesa. Quem fala, fala no telefone (a 
alguém).   

Gírá-sol ou girassol? O certo 
é girassol. 

Hipínotizar ou hipnotizar? O 
certo é hipnotizar (fazer cair em hipno- 
se, magnetizar, encantar, fascinar). 

Infligir ou infrigir? Infligir signi- 
fica punir, castigar, aplicar pena; 
infringir significa transgredir, violar (a 
lei). 

Jagunço ou jagunso? A forma 
correta é jagunço (caipira, cangaceiro). 

Lísongeiro ou lisonjeíro? A for- 
ma correta é lísonjeiro, palavra derivada 
delisonja (adulação, louvor, bajulação). 

Mini-saia ou minissaia? O Voca- 
bulário Ortográfico da Língua Portu- 
guesa só registra a forma minissaia, não 
obstante alguns autores a acoimem de 
errônea. 

Nóvel ou novel? Novel (novo, 
principiante) é palavra oxftona: novel. 

Ódio (a ou de?) Ódio não pede a 
preposição de, mas a. contra, entre e pa- 
ra com. Ex,; Ele viveu com ódio á espo- 
sa. Este homem está cheio de ódio con- 
tra todos. Há ódio entre os homens. Ele 
está cheio de ódio para com o irmão. 

Pleito ou preito? Pleito significa, 
demanda, discussão, disputa; preito 
significa respeito, homenagem, pacto. 

Quites ou quite? Quite é adjetivo 
e, como tal, flexiona-se normalmente. 
Ex.: Estou quite com os meus credores. 
Estamos quites com os nossos credores. 

Ratificar ou retificar? Ratificar 
significa confirmar, corroborar; retificar 
significa tornar reto, corrigir, emendar. 

Seção ou sessão? Seção signifi- 
ca divisão, parte de um todo; cesaio é o 
ato de ceder, de tranferência de direitos 
a outra pessoa. 

Tachar ou taxar? Tachar signifi- 
ca censurar, acoimar, qualificar; taxar 
significa estipular o preço, tabelar, lan- 
çar imposto. 

Utilisar ou utilizar? A forma cor- 
reta é utilizar (fazer uso). 

Vadiar ou vadear? Vadiar signi-. 
fica viver ociosamente; vadear significa 
passar a vau, atravessar a vau. 

Xerox ou xérox? O Vocabulário 
Ortográfico da Língua Portuguesa re- 
gistra as duas formas. 

Zeloso (de ou por?) Zeloso (cui- 
dadoso, desvelado, diligente) admite 
essas duas preposições: zeloso do servi- 
ço ou zeloso pelo serviço. 

agronorte PECUÁRIA LTDA. 

O supermercado do fazendeiro 

Produtos veterinários, vacinas, arreios, calçados, 

ferragens, sementes, raçdes, etc. 

Br. Des. Tácito de Caldas, 132 • Fone: 730-1033 - IcallOndla • Ma. 
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PETRÕNIO NA ASSEMBLÉIA 

Dia 31/3, na Assembléia Le 
gislativa c3o Estado, o Deputado 
Estadual Petrônio Gonçalves dos 
Santos, lembrando a data, fez 
importante pronunciamento pedin- 
do a todos que o momento requer' 
muita calma e reflexão diante 
das crises que estão surgindo e 
que os brasileiros precisam con 
fiar na democracia. Continuando^ 
Petrônio pede ao governo medidas 
urgentès e saneadoras do proble- 
ma da falta de recursos das pe - 
quenas e médias empresas que es- 
tão à beira do caos. A demissão 
de funcionários jã i uma realida 
de e muitas empresas estão encer 
rando suaa atividades por falta 
de capital an toda a vasta re - 
gião tocantina, citou o deputado. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

PROIBIDO FICAR DOENTE 

Se ficar doente é" fruto 
dos nossos desejos, então está 
na hora de acabar oom essa "ma - 
nia". Com os preços dos remédios 
e das consultas médicas, o po - 

bre (que é sempre a maioria) e 
que sempre está mais propenso às 
doenças, dificilmente terá condi 
çoes de fazer um tratamento ade- 
quado e campei to. Acontece que 
para esta classe, existe, pelo 
menos teoricamente, os postos de 
atendimentos do governo, que 
estão muito aquém do 

que é previsto, principalmente 
no atendimento moroso e irritan- 
te. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 

LOTEAMENTO SEM ÃGUA 

O loteamento São Francisco, 
em Açailãndia, considerado como 
ura bairro nobre, está sofrendo 1 

dificuldades pela falta d^gua 
potável. Segundo os comentários 
de populares daquele local, o 
problema parece que ê mais polí- 
tico. Pelo que consta, o bairro é 
dotado de encanamentos e poço ar 
tesiano para atender as necessi- 
dades, sé que esta água, de al - 
guns meses para cã, desapareceu 
por completo. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x- 

DEPOIS DA BRIGA, OS 
ABRAÇOS  

Com a chegada do Deputa- 
do Federal Onofre Corrêa a Açai- 
lãndia, ao que tudo indica as ve 
lhas rivalidades foram deixadas- 

de lado para que a "reconcilia - 
ção" pudesse acontecer. O deputa 
do foi recebido por diversos cor 
religionários da sua triunfal — 

campanha. Nestes contatos, não 
deixou de comparecer os seus 
"arqui-inlmigos" do pleito passa 
do. Ccmo se nada tivesse aconte- 
cido, tapinhas nas costas e lar- 
gos sorrisos aconteceram. são 
coisas da política. 

x—x—x—x—x—x—x—x-^jí—x— 

PMDB - NOVO PRESIDENTE 

0 PMDB de Açailãndia, que 
nas eleições passadas estava to- 
do esfacelado pela falta de en - 
trosamento entre seus companhei- 
ros, onde cada un apoiava um de- 
terminado candidato, nesta sema- 
na resolveu se unir para dar a 
posse ao novo presidente do par- 
tido, o Sr. Ismael Lopes Bastos, 
que assume o lugar do então Pre- 
sidente Gersino Ferreira de Pau- 
la (Paulista). A posse foi reali 
zada no salão da Câmara Munici - 
pai com a presença de diversas 
personalidades. Mas nem tudo cor 
reu em calma como era previsto. 
Nota-se que a falta de entendi - 
raento ainda perdura, imesmo porque 
quem ficaria como vice seria o 
Sr. Antonio Ferreira,que ê o 1? 
Secretário . Sé que houve uma 
eleição e elegeram o Vereador Ma 
noel Messias para assumir o lu - 
gar de Vice. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 

VEREADOR CIRO SE DESLIGA 

O Verador Ciro Brãz, que 
fazia parte na posse do novo pre 
sidente do PMDB de Açailãndia,ir 
conformado cera as duras críticas 
que lhe foram dirigidas pelo 19 
Secretario Antonio Ferreira, as 
quais ele rebate como falsas, pe- 
diu seu desligamento de filiado' 

junto ao partido. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

' .ISMAEL QUER A PREFEITURA 

Ismael Lopes Bastos, a pre- 
sidente do PMDB local, sempre , 

deixou bem claro suas intenções 
de sair candidato a Prefeito nes 
te Município. E agora que a von- 
tade aumeíitou mais ainda com es- 
te novo cargo.no qual ele foi 
empossada. Sé que as eleições a- 
inda estão muito distantes para 
qualquer previsão. Acontece que 
dentro do PMDB ainda tem outros 
interessados neste mesmo assunto 
e que se julgam capazes de en - 
frentar. Como ainda tan muita á- 
gua para passar por debaixo da 
ponte, o melhor é aguardar. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

RODOVIÃRIA CORRE RISCO 

Conatantenente fala- se 
na quantidade enorme de constru- 
ções existentes sebre a praça da. 
Rodoviária. No dia 27/3 aoonte - 
ceu um incêndio de grandes pro- 
porções naquele local, onde as" 
chamas consumiram por ■ completo " 
una casa veterianria e um .salão 
de beleza, além de provocar da - 
nos materiais de importância na 
rodoviária. 0 sinistro so não 
teve maiores conseqüências gra — 
ças a intervenção dos populares 
que colaboraram era afastar uns 
casebres proxiiro. 

LICAO DE MODA 
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DIRETOR DO SESI ANUNCIA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO EM ACAILÂNDIA 

Terão inicio, ainda este mes; 

os trabalhos de construção do Cen- 
tro de Atividades Integradas do 
SESI-MA, no município de Açailan - 
dia. A informação e do presidente 
da Federação das Inddstrias do Es- 
tado do Maranhao (Jiema) e dire - 
tor regional do SESI, Alberto Ab - 
dalla, que autorizou o superinten- 
dente da entidade, professor Luiz 
Ory, para fazer uma viagem de su - 
pervisao de rotina nos campos de 
atuaçao do Centro de atividades In 
tegradas de Imperatriz, oportunidlã 
de em que desenvolveu estudos pre- 
liminares para construção da unida 
de de Açailãndia. 

Alem dessa unidade do munici 
pio de Açailãndia, o SESI da iní - 
cio, também nesse mes, ã constru t- 

çao de mais dois centros;, um na. 
cidade de Santa Ines e outro em 
Sao Luís. Os das cidades de Açai - 
lãndia e Santa Ines, o SESI cons - 
troi em convênio com a Companhia 
Vale do Rio Doce (CVRD), que e par 
te interessada na especialização 
de maa-de-obra para o setor indus- 
trial. O que faz construir em Sao 
Luís, mais precisamente na BR-135> 
proximo ã Cervamar, recebe o apoio 
financeiro da Federação das Indiís- 
trais do Estado do Maranhao e da 
Confederação Nacional da Industria 
(CNI). 

A exemplo dos Centros de Ati 
vidades Integradas do SESI das ci- 
dades de Imperatriz e Bacabal, os 
de Açailãndia e Santa Ines, alem 
de promover a formação de mao-d^ - 

,obra para jovens candidatos ao mer 
cado de trabalho, desenvolverão a 
formação educacional e cultural 
das comunidades estudantis desses 
municípios e executarão atividades 
nas ãreas de saúde e lazer. Os ser 
viços assistenciais: desses centro"s 
sao extensivos as crianças que,ne_s 
sas unidades receberão as primei - 
ras orientações pedagógicas. 

META PRIORITÁRIA 

Dos tres centros a serem 
construídos, disse o diretor regio 
nal do SESI, que a meta priorita^ 
ria da-atual diretoria da Fiema e 
entregar a farai^iá industriaria de 
Sao Luís, aquele que, sem sqmbra 
de duvidas, serã um dos mais boni- 
tos do Norte Nordeste♦ 

Projeto e Construção 
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CONSTRUTORA BARROCOS UDA 

Arquitetura - Engenharia - Consultoria 

Rua Paraíba, 949 • Centro, Tel.: (098) 7210622 tmperatriz-MA 

Enfcnharía com caiiniio 
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A FORÇA JOVhM 
LIVRARIA E PAPELARIA SAMBATBA 

RUA LUÍS DOMINGUES, 1718 
PRAÇA BRASIL 

IMPERATRIZ - MARANHAO 
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ADMINISTRADORES 

NSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE AÇAh 

LÃNDIA 

OFICIAIS 

Banco do Brasil S/A 

Gerente: ROBERVAL . suton SawV. 

Rua Bom Jesus, 343 

Telefone: 738-1390, 738-1392 e 738-1395 

Banco do Nordeste 

Gerente: AL9ERY Viana de Oliveira 

Rua Duque de Caxias, 560 

Telefone: 738-1180 

PARTICULARES 

- Banco Bamerindus 

Gerente: José Valdinar SALES 

Rua Donaire, S/N 

Telefone: 738-1355 e 738-1208 

- Banco Brasileiro de Descontos - BRA- 

DESCO 

Gerente: Carlos Benedito ADORNO 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, 1140 

Telefone: 738-1233 e 738-1553 

- Banco Nacional do Norte S/A - BANORTE 

Gerentç: José BARTOLOMEU de Sarros 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, S/N 

Telefone: 738-1120 

- Banco ITAÚ 

Gerente: MANOEL Antçnio Batista 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, S/N 

Telefone: 738-1198 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

- Câmara Municipal de Açailândia 
Presidente: Gervásio Serafim Filho 
Rua São Luís, 
- Prefeitura Municipal de Açailândia 
Rua Pedro Alváres Cabral, 
Telefone: 738-1285 
Prefeito: Raimundo Pimentel Filho 
Secretário-Chefe de Gabinete: Nél- 

cio Pereira Duarte 
SECRETARIAS 

- Fazenda 

Secretario: Manoel Azevedo 

-Educação 

Secretária: Tânia Maria dos Santqs 

- Saúde 

Secretário: Gerson Abreu 

- Obras, Transportes e Urbanismo 

Secretário: Nilson Pereira Duarte 

- Assessoria Jurídica 

Assessor: Roberto Wágner 

Assessoria de Comunicação So- 

cial 

Assessor: William Marinho 

HORÓSCOPO 

ÁRIES 
Negócios: Coisas boas e menos boas, mas espe- 
ra-o uma surpresa agradâvef- 
Saódec Seu nervosismo pode ter graves conse- 
qüências para sua saúde. 
Amor Seu caráter autoritário não suportará a 
contradição. 

TOURO 
Negócios: Este dia vai ajudá-lo nas finanças e 
abrir-lhe-à possibilidades 
Saóde; Poupe suas forças físicas e nervosas e 
tuto irá bem. 
Amor Se seu coração ainda está livre, você fará 
um novo conhecimento. 

GÊMEOS 
Negócios; Boas oportunidades, tome iniciati- 
vas Saúde: Você pode marcar a data para uma 
operação cirúrgica 
Amor Um projeto contribuirá para tomar este 
dia agradável para você. 

CÂNCER 
Negócios; Você encontrará uma solução favorá- 
vel a um problema importante Amor Vida sen- 
timental equilibrada e de acordo com seus dese- 
jos. 

LEÃO 
Negócios; Apoios e satisfações, suas idêais se- 
rão bem recebidas. Saúde; Siga rigorosamente a 
receita de seu médico. 
Amor Tendência a sentir ciúmes mais ou menos 
justificados. 

VIRGEM 
Negócios; Situação que exige de você consciên- 
cia profissional. Saúde; Pmdência, evite princi- 
palmente os esportes violentos. 
Amor Seja compreensivo com os que estão a 
seu lado e precisam de seu afeto. 

LIBRA 
Negócios; Idéias boas a por em prática e solução 
vantajosa Saúde: Você deveria fazer um trata- 
mento de água mineral 

r Críticas e fofocas a temer nesse setor 

ESCORPIÃO 
Negócios; Não espere, entre depressa em con- 
tato com uma pessoa importante Saúde; Um 
sono reparador é necessário para seus nervos 
Amor Encontro favorecido por uma pessoa es- 
trangeira, alegria em família. 

SAGITÁRIO 
Negócios; Suas possibilidades são grandes e 
suas finanças perfeitas Saúde; Para tratar-se, 
use apenas remédios simples, plantas. 
Amor Os choques podem ser evitados se você 
quiser realmente. 

CAPRICÓRNIO 
Negócios; Haja com força e rapidez e pode reali- 
zar um empreendimento Saúde: Suas perturba- 
ções da vista não devem ser negligenciadas. 
Amor Você atrairá todas as simpatias mas não 
fale muito nisso. 

AQUÁRIO 
Négocios; Idéias e iniciativas, organize-se e 
seja persuasivo. Saúde; Tome cuidado com as 
dores cervicais. 
Amor Seja mais compreensivo, não desanime 
nem desconfie 

PEIXES 
Negócios: Você terá de resolver um problema, 
mas conseguirá sem dificuldades Saúde; Riscos 
de perturbações inflamatõrias dos órgãos geni- 
tais 
Amor Não procure mudar sua vida nem reformar 
os outros. 
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FABRICA: JARDIN AMERICA 

Repol - Representações, Produtos de Limpeza^ 
Organização Chiquinho 
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refrigeração 

Assitencia técnica em geladei- 
ras, ar condicionado, recondi- 
cionamento de motores herméti- 
cos, ventiladores, liquidifica 
dores etc. 
Serviços sob a garantia 
Luiz Barbosa Alves 
Posto Autorizado Britania. 
Rua Sao Luís^n? 109 - Açailan- 
dia-MA. 

CASA DE CARNES 

ITUCDBA 

CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGOS 
E COMPLETA SEÇÃO DE FRUTAS 

E VERDURAS 
BLOCO COMERCIAL GALDINO SANTOS 

SALA 07 
AÇAILÂNDIA 

AW Tõ rercas C 

VEM Q TEMINAGLOBO.. 

TEM! 
Av Santa Lvzla, 239 — Pohe | 

Açailândia - Maranhtç 

■ 

UNE 

Livraria e Papelaria Nunes 
Materiais escolares e para escrkJnos 

Rua Dorgival Pinheiro Sarney 

  AçaUãridia   
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Com. de Máq. e Peças de Serrarias Ltdal 
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^ «artigos d, embalagens 

^hica especializada na legião" 

A*. Dorgival Pinheiro de Sousa. 1480 - Fones: 721-1063 e 721.3283 
Imperatriz • Maranhão 
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Secretário da Fazenda; 

acabac CCH A m iT v it) n ttiNficr" 

São Luís - Ao participar, na quar- 
ta-feira, à noite, da sessão plenária da As- 
sociação Comercial do Maranhão,o secre- 
tário da Fazenda do Estado, José Ribamar 
de Sousa, reafirmou o compromisso assu- 
mido em sua posse, de manter uma boa 
convivência com as classes produtoras* Na 
oportunidade,o secretário pediu o apoio 
dos empresários para que os serviços fa- 
zendáríos sejam moralizados, pois, como 
adiantou, em todas as funções existem 
bons e maus profissionais e "nós temos 
que acabar com a figura dos propineiros/' 

Participaram ainda; do encontro» o 
presidente da Associação Comercial, em- 
presário Roberto Reis de Albuquerque; o 
presidente do Clube dos Diretores Lojis- 
tas, empresário! Carlos Gaspar; o presi- 
dente da Junta Comercial, Ruy Abreu, e 
diversos diretores daquela entidade^ Se- 
gundo Roberto Albuquerque, o fato de 
José Ribamar de Sousa ter sido o primeiro 
secretário da atual administração a ser 
convidado pelos empresários para uma 
discussão informal deve-se ao bom rela- 
cionamento mantido com ele desde a sua 
passagem pela Delegacia Regional da Re- 
ceita FederaU Roberto Albuquerque disse 
que espera várias outras visitas do secre- 
tário àquela entidade, para que a convi- 
vência da Secretaria da Fazenda com os 
empresários seja a melhor possível 

O presidente da Associação Co- 
mercial pediu, ainda,, ao secretário da Fa- 
zenda, que transmitisse ao Governador 
Epitâcio Cafeteira o desejo dos empresá- 
rios de uma convivência mais estreita com o 
Governo, pois nas administrações anterio- 
res foram sempre pegos de surpresas com 
decretos baixados de cima para baixo, sem 
nenhuma consulta à classe* O presidente 
do CDL também manifestou-se sobre o as- 
sunto e disse que seria importante a inclu- 
são de empresários nos conselhos da Se- 

cretaria de Fazenda, para que a classe 
produtora pudesse discutir melhor os 
projetos governamentais, sem qualquer 
radicalismo das duas partes 

As mudanças 

José Sousa, após ouvir todas es- 
sas considerações, disse que ê desejo do 
Governador Epitácio Cafeteira manter 
contatos mais freqüentes com todas as 
classes e os empresários não poderiam fi- 
car afastados desse processo, pois formam 
a classe que cria os recursos arrecadados 
pelo Estado* Sousa lembrou que o conví- 
vio de muitos anos com os empresários, 
desde quando estava na Receita Federal, 
não vai mudar, uma vez que respeita a 
classe produtora maranhense 

O secretário disse também que 
pretende destinar um espaço no órgão que 
dirige, aos empresários, a fim de que pos- 
sam participar mais das discussões sobre 
projetos do Governo* Prometeu analisar 
todo o processo de arrecadação, depois de 
ouvir que há distorções nos critérios, até 
mesmo entre empresas; do mesmo ramo* 

Anunciou alguns planos para sua 
administração, como a anistia das multas 
em atraso, para que os empresários não 
sejam penalizadosi Relembrou que o seu 
desejo é desenvolver uma política de cons- 
cientização e nunca de perseguição à clas- 
se produtora, no que diz respeito à co- 
brança de impostos. 

Pediu paciência à classe para que a 
casa seja colocada em ordem e os projetos 
em ação, pois encontrou a Secretaria da 
Fazenda em situação crítica, sem um cru- 
zado em caixa e ainda com saldo negativo^ 
Todas essas distorções, segundo ele, es- 
tão sendo vistas com muita preocupação 
pelo Governador Epitácio Cafeteira, cujo 
objetivo é dar um impulso ao desenvolvi- 
mento do Estado 

u 

n 
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"0 QUE TENS PREPARADO, PARA QUEM SERÁ?" 

Luis Gonçalves da Costas 

e folga". Veja, prezado leitor, que o 
homem rico não falou em Deus uma úni- 
ca vez. 

A derrota do homem é que, 
quanto maior a safra e os lucros emseus 
negócios, mais são os cuidados sobre 
eles» esquece-se de Deus, que é quem dá 
todas as riquezas. 

A Bíblia é muito completa quan- 
do diz: "Ele não soube que eu lhe dei o 
grão, e o vinho, e o óleo e lhe multipli- 
quei a prata e o ouro e que usou para 
baal (deus morto). Portanto, tornar-me- 
ei, e reterei a seu tempo o meu grão, e 
o mèu vinho e arrebatarei minha lã e 
meu linho que lhe deviam cobrir a nu- 
dez". (Oséías 2:8-9;) 

Será que aquele homem rico não 
se lembrou no momento do pobre ne- 
cessitado? Da viúva desprovida de ali- 
mentos? Ou será que não existiam esses 
casos em sua época? Sim, por certo. Po- 

rém nada disso lhe era importante. O 
melhor mesmo para ele foi gastar tudo 
em seu prdprio benefício e ainda mais 
com blasfêmia, quando dizia: "Alma, 
come, bebe, regale-te e folga^ A avareza 
tomou o lugar do amor ao próximo, e a 
pobre alma que era convidada a beber, 
comer, egalar-se e folgar morreu fa- 
minta* Pobre alma! O que lhe oferece- 
ram foi somente conforto terreno, so- 
mente fartura de bens materiais e nada 
mais; as gulodíces deste mundo e os di- 
vertimentos desta vida não são suficien- 
tes para saciar uma alma faminta. 

No auge da glutonaria e da ava- 
reza aquele homem morreu! 

A ocasião da morte de um filho 
de Deus é muito importante para ele, é 
como um dia que chega, é a manhá ver- 
dadeira de sua existência, porém a mor- 
te de um filho do mundo é de tristeza, é 
desesperadora e angustiante, e, embora 
seja dia, torna-se noite, noite de densas 
trevas. 

Prezado leitor, acredito ser co- 
nhecedor de pessoas desse porte, que 
se tornam escravas de seus bens, de 
suas riquezas, enquanto deveriam ser 
senhoras. Todavída, aconselho-te nunca 
proceda de igual modo. Seja senhor de 
suas riquezas e não escravo. Pois disse 
Jesus: "que os que assim fazem são ri- 
cos paa si mesmos e não ricos para 
Deus". 

No Evangelho de Jesus Cristo, 
segundo São Lucas, capitulo 12, versí- 
culos 13 3 21, Jesus contou por parábola 
a história de um certo homem rico, que 
na sua insensatez perdeu sua alma. 

Jesus se encontrava rodeado de 
uma grande multidão De repente, al- 
guém do meio daquela multidão bradou, 
dizendo: "Mestre, diz a meu irmão que 
reparta comigo a herança" Respondeu 
Jesus: "Homem, quem me pôs a mim 
por juiz ou repartidor entre vós?" E 
acrescentou, ainda: "Acautelai-vos e 
guardai-vos da avareza; porque a vida 
de qualquer um não consiste na abun- 
dância do que possue" 

Ao que nos parece, o pai desse 
homem morrerá e deixara uma herança 
aos filhos. E, como sempre acontece, 
em vez de ser a herança uma bênção 
para os filhos, tornara-se uma conten- 
da, uma maldição. E como disse um cer- 
to pregador: "Os que* para sl ajuntam 
tesouros, não somente semeiam gran- 
des males, mas também deixam grandes 
colheitas de contendas, intrigas^ e tris- 
tezas para os filhos". Por outro lado, os 
que são ricos para com Deus, deixam 
verdadeiras heranças de bênçãos para 
seus herdeiros. 

Aproveitando a questão do mo- 
ço que bradou da multidão, Jesus con- 
tou a seguinte parábola: "A herdade 
dum homem tinha produzido com abun- 
dância; e arrazoava ele entre si, dizen- 
do: que farei? Não tenho onde recolher 
os meus frutos. E disse: farei isto: der- 
ríbarei os meus celeiros e edificarei ou- 
tros maiores e ali recolherei todas as 
minhas novidades e os meus bens, e di- 
rei a minha alma: tens em depósitos 
muitos bens para muitos anos, descan- 
sa, come, bebe e folga, Mas Deus lhe 
disse; Louco; esta noite te pedirão a 
tua alma; e o que tens preparado para 
quem será?" 

Jesus proferiu essa parábola, 
simplesmente para reprovar a avareza 
do homem que bradou do meio da mul- 
tidão, pois por trás de tudo isso estava 
o olho cobiçoso. 

O rico da parábola não 4oi acu - 
sado de qualquer crime, nem de explo- 
rar o próximo, nem de não pagar bem 
os trabalhadores, nem de qualquer coi- 
sa ilegalmente adquirida. Tudo estava 
em perfeita ordem. Toda a sua riqueza 
foi Deus quem lhe deu, só que infeliz- 
mente ele não agradecera a Deus por is- 
so, pelo contrário, proferiu palavras de 
blasfêmia, quando dizia a sua alma; 
"Alma, tens em depósito muitos bens, 
para muitos anos, regala-te, come, bebe 

# Lufs Gonçalves da Costa é presbltsro, 
dirigente da Congregação da Assem- 
bléia de Deus da Rua Rio Grande do 
Norte ei- Vice-presidente da União de 
Mocidade da Assembléia de Deus de 
Imperatriz (Umadl) 
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POSTO JACARÉ 

De Leonardo Lourenço de Queiroz 

Ubastecimento, Lavagem, lubrificaqão, 

Troca de Úleo, Ucessòrios, Borracharla, 

Churrascaria e Lanchonete 

Rodovia BR - 010 - Km 1426' Açailândia-MA 
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Can armas de longo alcance^ 
a revista da Editora íbril entra, 
a partir de agora na campanha or 
ganizada pelo Ministério da Jus- 
tiça, no ano passado, contra a 
violência no Pais. A contribui - 
ção da Abril, voluntária, apare- 
cerá em forma de mensagens, con- 
tos, histórias em quadrinhos , 
em oito milhões de exemplares 
de trinta diferentes publicações 
infantis. Assim, trinta milhões 
de leitores serão atingidos pela 
campanha e terão na capa um selo 
oom o lema ''VAMOS VIVER SEM VIO- 
lBnciaÜ O mesmo vem sendo feito 
pelas rádios, e TVs. Então, gen- 
te, vamos participar . 

A Tulipa Presentes está 
cem excelentes novidades em aces 
sérios em geral, trazendo do 
Sul do Pais as mais novas modas 
on bonecas de porcelana e fio - 
res secas, que decoram e errbele- 
zam sua casa. Vá lá conferir. 

Whm 

edilamar 

VARÃO 

A. x. 

tica). 
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Quem utaAci bx.zvemente, 
lançando mací um do 6 6euó Livioò 
ej) e&cAÁJjOA. Livaldo Faegona,que 
já eútã pAovtdencUaando 6 eu quín 
to tivKo, que paomete muito... 

********** 

Está sendo realizado, no 
Paço da Cultura, o Projeto Pia - 
teia, uma série de trinta espeta 
culos apresentados por Nenêm Bra 
gança e Zeca Ibcantirs. Os dois 
cantores e ccmpositores vão mos- 
trar o show Raízes até o dia 2o 
deste mês. 0 jornal de Açailãn - 
dia, oom o apoio de várias em - 
presas, está tentando levá-los. 

para apresentar-se em Aça^L 
lândia. 

********** 

Voltando a suas atividades, 
o gerente do Banco Mercantil do 
Brasil, Genêsio Ribeiro, que vol- 
tará nessa segunda-feira, depois 
de prolongadas fêirias na capi - 
tal pemaitbucana. 

********** 

A empresária Júlia Xiquita 
Bacana está viajando á Capital 

E já. que Impenatuiz e 
uma cidade poelica, onde muitoa 
eòditoaeÁ tentam vive/i poetizan- 
do, oò plchadoneò de muswA tombem 
dão o òeu recado: "Queno te oei- 
jan quando y A pab to fuinho* da I - 
Qfieja de Fatima *e ma*tuAem ao* 
pe* da VIRGEM". 

do Estado, de onde retornará es- 
ta semana e viajará em seguida 
para o Rio, de onde trará novida 
des em modas. 

E pra vocês que gostam de 
ler, foi fundado aqui em Impera- 
triz o Clube de Leitura, que te- 
ve inicio em fevereiro e já con- 
ta ccm mais de 150 livros. Para 
fazer parte do clube basta em - 
prestar dez livros ao clube, qüe 
funcidna an sistana de bibliote- 
ca. 

Encontra-se era FRANKFURT 
(Alemanha), o industrial Ala ir 
Chaves Miranda, participando de 
un congresso onde iverâ 
exposições de madeira, máveis e 
a mais nova tecnologia alemã. A- 
lair passará vinte_dias a convi- 
te do governo alemão, só de bri- 
sa e água fresca. 

A Posseidon Turismo estará 
promovendo uma excursão a São 
Luís na Semana Santa .A turma excur 
sionista sairá dia 16 da Praça 
Brasil ãs oito horas, e retoma- 
rá dia 20. 0 programa é totalmen 
te especial,., cora paradas nos 
maiores pontos turísticos da ci- 
dade, ccm teatro e muita festa. Os 
convites estão sendo vendidos na 
Posseidon Turismo. 

/V * /V /V Vc -k /'c /V 

Falando em turismo, a Pos- 
seidon lida também comi vendas de 
passagens aéreas e rodoviárias , 

excursões nacionais e internacio- 

nais, ccm reservas de hotel para 
todo o Pais. Ta aí pra quem está 
pensando era viajar. 

********** 

Lanche esperto na cidade 
é perto. Lá onde todos se enoon- 
tram. Lá mesmo no Sandrwichs ao 
lado da Praça Brasil. 

* * * * * * * * * * 

E pra vocês que se .amarrara 
on fenômenos naturais, saiba que 
no domingo que passou ocorreu o 
primeiro eclipse total lunar do 
Sol. O eclipes foi visto na Ame- 
rica do Sul, África e Oriente 
Médio. No Brasil, entretanto, o 
fenômeno foi visto apenas _ de 
forma parcial devido à posição 
do Pais, que está nuna área mar- 
ginal à linha central do eclipse 
Mesmo assim, muita gente saiu ãs 
ruas ãs sete da manhã, aqui em 
Imperatriz. Só que não viram na- 
da. Estava totalmente nublado e 
caiu chuva. 

* * * * * * * * * * 

Tal o lance que todo mun- 
do esperava. Está prevista para 
maio a entrada de TV Imperatriz, 
do Sistema Mirante, cera produ - 
ções comerciais e programas fei- 
tos aqui mesmo na cidade.Segundo 
informou o Diretor Geral da Mi - 
rante. Hélio Herênio. 

********** 
E por falar em TV, as novi- 

dades são muitas. A TV Santa Ma- 
tilde entrará no ar- cera a pro - 
gramação da Bandeirantes a par - 
tir, também, de maio. Bcra pra 
nós, que vamos prestigiar mais 
esse sucesso. 

********** 
Está previsto tartbéra para 

vir a Imperatriz, no próximo 
sábado, A BANDA DO PAGODE, que 
fará uma única apresentação no 
Juçara Clube. 

/'> * * * * * * * * * 

Regularizada a situação 
dos bancos, houve um corre-corre 
muito grande nas agências banca- 
rias da nossa cidade, em busca 
do vil metalzinho. 

********** 

Falando em mulher bonita , 
não poderia deixar de falar na 
elegância de Vânia, que está era 
viagem a Anápolis cora o filho Da 
niel. Vânia é nada mais que a es 
posa do empresário Júnior (Antarc 

111 
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Um çioòe eòpeciaí da ga 
tinha MeAty, que eòtá neóAe i-im 
de Aemaná, -òe fatzefi òot, peíoA 
cíubeó da cidade. 

Gerando uma grande moviraen 
tação por parte de vários segmen 
tos sociais da cidade, o tema 
Estado de Carajás ou Maranhão do 
Sul. O nome não vem ao caso. A 
verdade é que desde as últimas e 
leições não viamos na cidade ta- 
manha movimentação era tomo de 
um assunto. 

********** 
Agora, falando on teatro, 

se você souber de alguma infor— 
mação ou notícia a respeito de 
como vaõ (se 4 que realmente es- 
tão indo), as obras do nosso tão 
sonhado, implorado e aguardado 
Teatro Ferreira Guiart, avise-me 
por que realmente não sei nada 
sebre isso. Teatro aqui na cida- 
de é como promessa de político. 

********** 
Voltando ã Mirante, a PM 

está oom uma excelente programa- 
ção. Agora, caro o velho ditado 
diz, tudo que é bcra tem o seu de 
feito, A rádio deveria corrigir^ 
alguns dos seus locutores no sen 
tido de que eles dêem uma chance 
ao ouvinte, falando menos. Nb 
mais, parabéns. 

********** 
A colunista social MARIA 

LBCniA, de O Estado do Mara 
nhão, estará promovendo no próxi- 
mo mês, dia 23, no Posseidon Ho- 
tel, uma grande proiroção, batiza 
da NDITE DO CINEMA. Será um bai 
le totalmente privê, que reunira 
pessoas de requinte, de grandes 
cidades, entre elas, estariam 
atores, estrelas e diretores de 
cinema, jornalistas de grandes ' 
revistas nacionais. Será a pri - 
meira promoção de gênero dedica- 
do ã sociedade maranhense. 

•b-k******** 
No mais... stop e beijo - 

cas. 

PISOS, AZULEJOS,LmJCAS.MIi;TAIS, 

«FERROS, MATERIAIS 

ELÉTRICOS & HIimAULICOS 

k 

De Tudo para sua Construção < 

Pelos Menores Preços 

da Praça. 

Eiitriiit < Dmkflli 

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1621 
FONES: 721-0354 e 721-4995 

TELEX - 098-7149 IMPERATRIZ 



Jornal de Açailându PIEDADE Açailândia-MA , 06 a 12/abril/87 

E 

T k2_ 

1 

• A Associação Gomerciál e In- 
dustrial de Açaiiândia - ACIA, voltou a 
se reunir no último dia 31 p.p para 
discutir os seguintes assuntos: altas ta- 
xas de juros, racionamento de energia 
elétrica, e outros. O maior objetivo da 
reunião foi falar sobre a vinda do 
secretário da Indústria, Comercio e Tu- 
rismo do Estado, dr. Roberto Rádua 
Macieira, que dentro em breve virá visi- 
tar a nossa cidade para dar um incenti- 
vo à classe empresarial e sentir as reais 
necessidades que Açaiiândia vem so- 
frendo em relação à crise econômica 
atual. 

G & N 

• O maior projeto de pesquisa 
florestal da Companhia Vale do Rio Do- 
ce está sendo implantado em Açaiiândia 
através da sua subsidiária Floresta do 
Rio Doce S/A, ocupando inicialmente 
uma área de 400 h , prevendo-se uma 
área maior de 1500h 

G & N 

• Dentro de breves dias a CINAL 
Empreendimentos estará lançando um 
novo empreendimento imobiliário, vi- 
sando a expansão urbana de Açaiiândia^ 
Na próxima edição falarei detalhada- 
mente sobre o assunto. 

G & N 

• Sabemos que no próximo mês 
de junho visitará Açaiiândia o exm- sr. 
Presidente da República, dr. José Sar- 
ney. O presidente virá a Açaiiândia para 
participar das solenidades que darão 
início às obras de construção da Ferrovia 
Norte/Sul, que ligará Açailând aa Brasí- 
lia. A informação foi prestada pelo de- 
putado federal Onofre Corrêa. 

G & N 

• Tomou posse dia 30 p p , às 
10 horas, na Câmara Municipal, o novo 
presidente do Diretório Municipal do 
PMDB, sr Ismael Lopes Bastos. Pre- 
sentes à solenidade o prefeito Raimun- 
do Pimentel e vereadores. 

G & N 

• E agora, Josá? Sabemos ex- 
tra-oficial que várias empresas de alto 
nível, em Açaiiândia, já pediram con- 
cordata. Imaginem o que está sofrendo 
as pequenas empresas... 

G & N 

• O Clube Recreativo de Açai- 
iândia 2001 promoverá um super baile 
no próximo mês de maio {dia 2), que 

— 

^mam, pcuia o bm Auczdido m- 
lOtidòcUiZo HanoeZ P-into, p^op^fitãjvio do PoòòQÁdon Ho- 
toZ, m ÁmpzAa&viz, e de ma ^abnÁ.aa de compe^tóado-ó / 
m Aça^Zdndéa. 

• De Belo Horizonte, onde foi 
fazer um curso de siderurgia, retornan- 
do o nosso amigo dr, Norberto José Lu- 
cas Boerneo, eng9 chefe de implantação 
da Cia Vale do Pindaré, À ele, as nos- 
sas boas vindas 

■ 

Va. MobeAto BoAmo, enge- 
nkzlAo-oh^d de únplantação da 
S^cdeAuAgXca l/a£e do PlndoAt. 

contará com a presença da Miss Mara- 
nhão/87, a bela Viviani Rodrigues. O 
baile terá a animação do grupo musical 
Clic. Reserve já a sua mesa pelo fone 
738-1200, com antecedência, e descole 
o melhor lugar para ver o desfile. 

G & N 

• Ac onha aterrisou, via Ma- 
ter Clínica, d 16 p p , com a bela ga- 
rota Olívia F Sonial Adorno, que veio 
ao mundo cor 4.10Og. Ela é filha do sr. 
Adorno, gerente do Bradesco local 

Mãe e flha passam bem. 

G 8t N 

• Nasceu, também, na Mater 
Clínica, Antonio José Prandini Júnior, 
Ele é um belo e saudável garoto Aos 
papais, os nossos parabéns 

G & N 

• Dia 17, sexta-feira da paixão, 
os grupos de jovens de Açaiiândia leva- 
rão pelas ruas da cidade o retrato da 
vida e morte de Cristo Vale ficar na 
expectativa e assistir a bem montada 
peça 

G & N 

• O jornalista Edmifson San- 
ches, depois de umas merecidas férias, 
retornou Ss suas atividades no Banco 
do Nordeste. Sanches é diretor deste 
jornal. 

G 8e N 

• Na próxima quinta-feira, dia 
9, estará mudando de idade o jornalista 
Coló Filho, O competente profissional é 
Diretor de Redação do nosso JA. 

G & N 

• Para tratar de negócios, este- 
ve visitando Açaiiândia na semana pas- 
sada, o empresário José Corrêa» Ele é 
proprietário da Rei das Tintas - matriz 
em Imperatriz e filial em Açaiiândia e 
da ESCALA, loja de materiais de cons- 
trução recentemente inaugurada em im- 
peratriz 

Reflexão 

Sem o esforço da busca, é im 
possível a alegria do encontro! 

aiv 

Como um sonho 

Maria R. Sousa. 

Eu queria poder fazer o que não fiz, 
Eu queria ser o seu motivo de sorrir, 
Eu que^ía ser o sorriso de uma criança 
que quando chora diz o que sente 
Eu queria que o mundo falasse de 

uma só vez 
o que jamais foi falado, 
Eu queria transformar o mundo em 
uma bolinha de neve para que 
por um instante ele fosse 
limpo das impurezas que nele existem, 
Eu queria juntar tudo isso cmo se fosse 
um sonho e te fazer sorrir feliz .. 
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ostosura 

Fascículo Semanal 
Nas bancas 
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CONTÁBIL E DESPACHANTE 

Registro de firma, INPS, FGTS, 
DECLARAÇÃO, PROCURAÇÃO, CPF, etc. 

Rua Düque de Caxias, 845 
sala 01 

(em frente ao cartorio) 

Acailandia MA. 

EDICÁO dupla 

J 

Nas 
bascas 

O MAIOR GRUPO INDUSTRIAL DA REGIÃO. grupo galletti 

GRAMACOSA G A I S A 
| IWPlill 

irmõo/ Goliettí Udo 
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Comportamento sexual; 

O que pensam os jovens 

O comportamento sexual do jovem 
imperatrízense é o objeto desta reporta- 
gem, colhida nas ruas, na boca dos jovens» 
Você é a favor do sexo antes do casame- 
no? Conversei com muita gente. Todos 
riam na hora de responder às pergutas. 
Talvez por vergonha. Ou por não saber 
mesmo falar sobre sexo. Algumas garotas 
me fizeram prometer que não colocaria os 
nomes delas, "Minha mãe vai ler a repor- 
tagem", "Minha mãe vai saber", argumen- 
tavam. Outras me tacharam de "chata" 
por querer saber da intimidade delas. Mas 
será que as respostas delas não ajudariam 
alguém? 

A maioria das garotas entrevista- 
das disseram que haviam sido educadas 
com a idéia de que o sexo é feio, é "mal", 
ou um assunto que nunca deve ser men- 
cionado# Mas houve quem falasse livre- 
mente, com vontade de viver, E aqui está o 
resultado da reportagem. 

"É claro que sou a favor do sexo 
antes do casamento. A gente tem que se 
conhecer primeiro na cama pra saber se 
vai dar certo. Se no quarto as coisas vão 
bem, se hã satisfação e realização mútua, 
no amor, o resto irá de vento em popa". 
Esta declaração é de uma jovem de 19 anos, 
Leda Matoe. O seu posicionamento conta 
com a adesão da maioria dos rapazes e 
moças entrevistados pela reportagem do 
JA, Essa adesão quase absoluta da juven- 
tude à prática sexual fora do matrimônio 
mostra que o véu e a grinalda brancos 
usados pelas noivas, simbolizando a vir- 
gindade e a pureza física, vai-se tornando 
cada vez mais uma imagem do passado. 
Por mais que os pais, fiéis defensores do 
moralismo, façam apologia da abstinência 
sexual antes do casamento, o liberalismo 
vai crescendo como se fosse um rolo 
compressor 

Os homens não apenas por te- 
rem rrecebido umai educação machista, que 
os motivam a buscar experiências sexuais 
como forma de provarem sua masculínida- 
de -— puxam o coro dos adeptos do sexo 
antes da cerimônia nupcíal "Fazer sexo 
independe de tempo e idade", diz Edimar 
Carvalho» Gilmar, 18 anos, acrescenta que 
"sexo não é tudo, mas é extremamente 
importante. Claro que sou a favor. Não 
pelo puro prazer físico, mas pela sedimen- 
tação do amor", "Não tem nada a ver essa 
coisa do proibido, pecado", ressalta João 
Carlos, 20 anos. E arremata: "Se pode 
depois, por que não antes?" 

Um forte argumento em favor do 
liberalismo é o de que o sexo, antes, é im- 
prescindível ao aprofundamento da rela- 
ção sentimental, no sentido mais amplo, 
entre duas pessoas. "Sexo é essencial à 
conservação do amor", apregoa Léssia, 18 
anos, vendedora, Luciana Peixoto, 19 
anos, argumenta que as pessoas quando 
namoram e não fazem amor "começam a 
ficar nervosas". Depois da prática sexual, 
a relação melhora", assoma Marly, vesti- 
bulanda. "A gente tem mais é que liberar 
tudo mesmo. Sem spxo não é possível", 
declara a auxiliar de escritório Eduarda, 
17 anos. 

Há quem conceba a prática sexual 
antes do casamento como forma de salvar 
o próprio relacionamento. E o caso de 
Luiz Fernando, 20 anos, estudante: "Não 

sei por quanto tempo poderia segurar um 
namoro sem sexo". 

"Acho que hoje em dia é pratica- 
mente impossível encontrar um rapaz que 
assuma um namoro sem isso", pondera 
Carla, balconistaa, 21 anos» "Acho normal 
sexo antes, porque quando ele pinta é 
sempre lindo", acrescenta a estudante 
Silvana, 18 anos. Thomas, 22 anos, acen- 
tua "que namoro sem sexo sô dura se a 
gente transar com outra pessoa. E há que 
se acrescentar que a presença de uma ter- 
ceira pessoa, muito freqüentemente, pro- 
vocar cisões nesse relacionamento com a 
pessoa amada". "Sem sexo, o amor acaba 
dançando", afirma Marília Barbosa. 

Liberdade parece4 ser a palavra de 
ordem desses jovens, que, a prevalecer a 
tendência avassaladora dos números da 
pesquisa em tela, chegarão ao final do sé- 
culo das luzes auferindo a vitória sobre 
mais um tabu "Que medo é esse? que não 
deixa as pessoas viverem suas próprias vi- 
das? Afinal, quem vai sentir as emoções?", 
interroga o universitário Jônatas ante a 
observação de um grupo de amigas que, 
interpeladas a respeito do assunto, revela- 
ram disposição para "falar abertamente" 
sobre a matéria "desde que suas mães não 
tomassem conhecimento". Sob o mesmo 
diapasâo, há que se ressaltar protestos 
como o de Mara, 17 anos, secretária, para 
quem a sociedade não tem o direito de 
exigir "pureza dos jovens. Depende da ca- 
beça de cada um", sentencia, "Quando se 
ama alguém, a gente tem mais é que apro- 
fundar esse relacionamento, independente 
de quaisquer tabus e opiniões. Sexo com 
amor, fofto.fpor amor, não necessita ser le- 
gitimado por papéis e símbolos", 

Mas há quem discorde do "amor 
livre". Poucos, mas entusiasmados, eles 
partem para a ofensiva contra os que já 
navegam nos mares da vanguarda sexual. 
"Eu não teria essa coragem. Sexo antes 
do casamento é feio, ''v e a sociedade exige 
pureza da gente", diz Ivaneíde, secretária# 
"Sexo pode ficar pra depois", arremata 
Cristina, 15 anos, estudante de I5 grau. 
Para Valéria, 18 anos, bancária, "é perfei- 
tamente possível viver sem transar» princi- 
palmente quando não se tem qualquer ex- 
periência a respeito" 

Entende esse grupo da retaguarda 
que os liberais estão confundindo amor 
com sexo# "Amor, no verdadeiro sentido 
da palavra, transcende à simples satisfa- 
ção física proporcionada pelo sexo", ra- 
ciocina Carlos Henrique, 19 anos, estofa- 
dor. "A relação sexual não é tão impor- 
tante. Um grande amor pode sobreviver 
sem maiores inconvenientes sem isso", 
garante Ivanice, 20 anos, balconista, "O 
sexo foi elaborado para o casamento E 
tem o lance de que quando acontece a re- 
lação o carínha cai fora", enfatiza Madale- 
na, auxiliar de escritório# Jane, vendedora 
autônoma, 22 anos, vai além: 'Sexo antes 
só faz atrapalhar» No mínimo, quando se 
transa antes, depois de casar-se perde a 
graça". 

VIRGINDADE 

A película que "lacra" o orifício 
vaginal até as primeiras experiências se- 
xuais da mulher continua determinando o 

nível de liberação de muitos jovens. A 
pesquisa revela que a maioria das meninas 
estão ávidas por "viverem as emoções", 
todavia, ainda perturbadas com o conser- 
vadorismo machista que ainda exige "san- 
gue" na primeira relação. 

"Namorar sem sexo é possível. 
Admiro muito a garota que casa virgem", 
opinai Madalena, 19 anos# "Isso depende 

muito da cabeça de cada um", considera 
Leda Matos, para quem o fato de ser vir- 
gem ou não "nada tem a acrescentar a um 
relacionamento aberto, adulto, que não se 
deixe afetar por questões tão pequenas". 

Praticamente todos os homens ou- 
vidos na enquête esperam com ansiedade 
o tempo em que não terão na virgindade 
um obstáculo às relações que desejam 
manter com as garotas que conhecem, 
"Não tem nada a ver essa superimportân- 
cia do hímem", verbera Carlos Souza, "a- 
final ele só faz é prejudicar o intercurso", 
conclui# "Esse lance de não casar com 
desvirginada ê absolutamente antiquado", 
afirma Fábio 

Mas há quem desconfie dessa 
abertura masculina# "Depois que o cara 
experimenta, ele cai fora", argumenta 
Jacy, recorrendo a confissões de amigos# 
"Eles* querem mais é transar com todo 
mundo# Mas na hora de casar, levar pra 
casa, o carinha só escolhe as 'puras', Cris- 
tina Simões, 18 anos, já namora firme há 
quatro anos e está determinada a conser- 
var a virgindade» "Meu namorado me 
compreende e me respeita. Por enquanto 
dá pra agüentar sem transa. Não dizem 
que o amor pode tudo?" 

A maioria das mulheres jovens 
consultadas desde que as mães não 
saibam estão determinadas a assumir 
o papel liberalizante em relação ao sexo 
antes do casamento# "Conheço muitas ga- 
rotas que casaram virgens e são infelizes", 
afirma Márcia, 16 anos, e estudante. San- 
dra, um ano mais velha, também estudan- 
te, pronuncia-se com sensível bom humor: 
"Agente^ vai viver com um cara a vida in- 
teira, por que não aproveitar antes com os 
outros?" "Sexo é lindo, normal, e se vir- 
gindade fosse imprescindível minha mãe 
não teria transado antes do casamento. E 
olha que ela vive muito bem com o coroa", 
arremata Clara, 16 anos, aluna do 2- grau, 

Das declarações coligidas, infere- 
se que se vai delineando uma nova postura 
em relação à masturbaçâo. Por um lado, 
os homens, diante dos ventos permissivis- 
tas, vão recorrendo menos ao onanísmo 
como instrumento de satisfação sexual, já 
que as chamadas "paqueras", em tese, 
vão se transformando em parceiras de ca- 
ma. Por sua vez, as meninas já assumem 
abertamente a prática da masturbaçâo. "E 
uma coisa muito normal", assevera mag- 
da, 17 anos, colocando a seguir uma face 
interessante dessa prática sob a ótica fe- 
minina: as mulheres sentem prazer físico 
no ato masturbatõrio, mas psicologica- 
mente não se realizam. Em nome da busca 
do "algo mais" elas estão aderindo ao li- 
berar geral. 

AMOR CONSEQÜENTE 

Pela boca da estudante Adriana, 
17 anos, uma mãe anônima sublinhou urna 

frase que mostra em detalhes transparen- 
tes as visões masculina e feminina da se- 
xualidade: "O homem dá amor em troca de 
sexo, a mulher sexo em troca de amor",, 
"Sexo é uma troca", acrescenta a filha. 
Em seu entendimento, a mulher não vai 
deitar-se com um homem pelo simples pra- 
zer do orgasmo, mas, na verdade, em to- 
das elas há o desejo sincero de encontrar 
uma pessoa a quem possam amar e de 
quem desejam receber amor, 

Com base na experiência de deze- 
nas de anos atuando como ginecologista, 
o Dr Augusto Doado Queiroga, defende o 
que ele chama de "amor conseqüente", 
"Se a liberdade que as mulheres buscam 
significa que possam transar com parcei- 
ros diferentes, ao modo masculino, então 
acho isso revoltante# Elas não querem ser 
livres para adotarem o modelo dos ho- 
mens, mas o seu próprio, Nenhum amor é 
livre" 

E em nome desse "amor conse- 
qüente" que as mulheres entrevistadas 
condenaram a busca masculina do sexo 
como um fim em si mesmo. "É mister que 
o sexo seja feito com responsabilidade", 
adverte uma jovem senhora» Edmar, 26 
anos, protagonista de uma "amizade colo- 
rida", pondera que "os dois devem estar 
preparados para assumir situações como 
uma gravidez inesperada". 

Tal relação responsável /com a se- 
xualidade passa, inicialmente, segundo o 
Dr. Boado, pela busca de informações per- 
tinentes ao tema» "Vivemos num mundo 
onde todos praticam sexo, e, por incrível 
que pareça,quase ninguém conhece a fun- 
do suas nuances", enfatiza um professor 
de biologia. Para o médico, essa desinfor- 
mação quase generalizada gera grande 
parte das gestações precoces, doenaçs ve- 
néreas e enfermidades provocadas pelo 
uso indiscriminado de anticonceptivos» Ele 
aconselha que além de procurar um médi- 
co, os jovens deveriam buscar a gama de 
informações atinentes à matéria para, de- 
vidamente conscientes, lançar-se ao mares 
da prática sexual» 

Defensor -do sexo* antes do casa- 
mento  para que haja o necessário 
ajustamento também neste aspecto extre- 
mamente importante da relação marital 
 , o médico só acha que não se deve 
antecipar as coisas. Ele considera precipi- 
tação, por exemplo, ^ Imanter uma vida se- 
xual ativa antes do 18 anos (no caso da 
mulher), quando biologicamente ela ainda 
não atingiu a maturidade, * VA fora isso, não 
vê nenhum inconveniente. "A virgindade 
pertence ao passado. Nos grandes e pe- 
quenos centros, especialmente naqueles, o 
homem casa tranqüilamente com mulheres 
desvirginadas. A felicidade matrimonial ja^^ 
independe-rdesse tabu* Mais; nalgumas si- 
tuações, uma relação matrimonial antes da 
chegada do altar poderia salvar ou evitar a 
sacramentaçâo de um casamento que não 
satisfaria plenamente um ou ambos os 
cônjuges" 
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