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Açailândia, com lícetica 

Com licença, Açailândia, que es- 
tamos apresentando o mais novo filho seu. 

Pedimos licença, e pedimos des- 
culpas também, porque, sabe como é, há 
tantas formas de um jornal se apresentar 
(ou de ser apresentado), que escolhemos 
logo a mais simples: aquela que conversa 
com o leitçr, com a cidade. Podia éer um 
editçrial sisudo, estereotipado; podia ser. 
Podiam ser palavras arrotando mundos e 
fundos, coisas e loisas.v Por exemplo: falar 
da necessidade de um jornal em uma cida- 
de como esta - cheia de perspectivas, rica 
de potencial. Uma cidade em estado "inte- 
ressante", na gestação de seu próprio futu- 
ro. 

************* 

Viu só como a gente podia falar de 
coisas carrancudas? Mais exemplo? Impor- 
tância do jornal nas cidades em desenvol- 
vimento. ■ Influência do jornal na formação 
da cultura. Participação do jornal na vida da 
comunidade. A função social do jornal. O 
papel do jornal na formação da opinião. 
Missão e ideal jornalístico. Viu só? Pode- 
ríamos falar de coisas, digamos, mais "sé- 
rias". Entrptanto, estamos aqui para fazer 
jornalismo — e não para dar aulas. 

************* 

Na verdade, todo mundo sabe pra 
que serve um jornal. Ele tçm mil e uma uti- 
lidades. Serve inclusive pra ler, tomar ciên- 
cia das coisas. Agora isso, ojornal sente 
igualmente para embrulhar peixe, sem con- 
tar com outros usos menos nobres. Trans- 
formado em saquinhos, lá nas mercearias, 
o jornal acomoda direitinho a farinha, o 
açúcar, o feijão, o arroz,... 

************* 

O JORNAL DE AÇAILÂNDIA nas- 
ce com orgulho do próprio nome. Jornal de 
Açailândia. Simples. Igual a nossa gente. O 
Chico da Antônia. Maria do Pedro. Centro 
do Toinho. Pequiá dos Baianos. Jornal de 
Açailândia. 

************* 

O JORNAL DE AÇAILÂNDIA leva- 
rá para você informações, opiniões, lazer, 
conhecimento. O JORNAL DE AÇAILÂN- 
DIA pretende ser uma ponte entre o acon- 
tecimento e a leitura. Mesmo constituindo- 
se de registros impressos, o JORNAL DE 
AÇAILÂNDIA não prendè nem imobiliza o 
fatq, a opinião. Ao contrario, fazendo o re- 
gistro impresso, o jornal 'soltaos'', no meio 
da cidade, junto às pessoas,suscitando 
idéias, outras opiniões, outros registrps. E 
por aí vai. 

************ 

O JORNAL DE AÇAILÂNDIA é sé- 
rio, sem ser sisudo. Estamos colocando 
aqui nossas primeiras palavras. Mas a últi- 
ma, é do leitor. 

************* 

O JORNAL DE AÇAILÂNDIA está 
à disposição. Suàs páginas são como por- 
tas. Abra-as. Pode entrar. 

EDMILSON SANCHES 
Diretor 

COLÉGIOS CORREM 

0 RISCO DE FECHAR 

Donos de estabelecimentos de 
ensino de Açailândia consideram irrisó- 

rio e totalmente fora da realidade o au- 
mento de 35% decretado pelo governo 
nas semestralidades escolares. 

Eles afirmam que com esse au- 
mento as escolas não terão condições 

de funcionar, o que, evidentemente, 
ocasipnará o possível fechamento de 
muitas delas, as quais já vem sofrendo 

dificuldades desde o início do ano pas- 
sado, depois da decrfitação do Plano 
Cruzado. 
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0 FUTURO PASSA 
POR AQUI 

Viaduto so- 
bre o rio' Cajuapara, 
município de Açai- 
lândia, quilômetro 
511 da Estrada de 
Ferro Carajás. Por 
aqui passarão, neste 
ano, 25 milhões de 
toneladas de ferro. 
Para transporta-las, 
um trem-tipo compos- 
tq por três locomoti- 
vas e 160 vagões, 
carregando, de cada 
ve?, 15 mi'nôes e 6H0 
mil quilos de minério. 

********** 

O trem pare- 
ce uma cobra gigan- 
te, não-venenosa. As 
pilastras, no Cajuapa- 
ra, aparam e ampa- 
ram. Eretas, imóveis, 
enormes, as pilastras 
parecem ser colossos 
de Rodes, sustentan- 
do o futuro . . . que 
vai no ventre daquele 
eonorme réptil de fer- 
ro. 

********* 

O futqro já 
está presente. E pas- 
sa por aqui. 

Parabéns, 
Açailândia. 

J 
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A Associação Comercial e Indus- 

trial de Açailândia, através de seu dire- 
tor Bento Scandian, e empresários de 
imperatriz, estiveram em Brasília no úl- 

timo dia 6, mantendo contatos nos di- 
versos ministérios. Banco do Brasil e 
Bando da Amazônia. Uma das reuniões 
mais proveitosas da comitiva foi com o 
Ministro da Agricultura, Iris Rezende, a 
quem solicitaram maior participação 
daquele ministério no desenvolvimento 
de nossa região. 

Dentre as suas explanações, os 
empresários lembraram ao Ministro que 

a região tocantina está em ritmo de 
grande desenvolvimento social, político 
e econômico, que deve ser respaldado 
pela ação apoiadora e participativa do 
Ministério da Agricultura, e que as difi- 
culdades ocasionais, que o País enfren- 

ta, por certo não inviabilizam o atendi- 
mento de suas reivindicações. 

As reivindicações, justas e viá- 
veis, segundo os empresários, se resu- 
mem em: 

1 - preços mínimos condizentes 

para os produtos a serem colhidos - sa- 
fra 86/87 -diante da alteração total dos 

custos de insumos, sementes e mão-de- 
obra. / 

2 - créditos para investimentos 

na aquisição de máquinas e implemen- 
tos agrícolas e matrizes, construção de 
represas, cercas, currais e afins; 

3 - desburocratização efetiva na 
rotina de liberação dos créditos para in- 
vestimento agropecuários; 

. v 
4 - crédito para construção de 

armazéns graneleiros para atendimento 
da produção agrícola da região tocanti- 
na. 



2 Açailândia-MA, 26/janeiro a 02/fcvereiro/87 
JOKXAL Dlü AÇAILÂNWA 

Ga 11 etti: 

"Somos agentes e usuários do 

desenvolvimento de Acailândia 

Integrante de um grupo empresarial 
dos mais bem sucedidos, em Açailândia e Im- 
peratriz, Lourenço Galletti orgulha-se da cabe- 
ça ágil e do pulso firme dos dirigentes desse 
complexo agro-industrial que ostenta o nome 
da família vinda do Sul porque acredita em 
Açailândia e na região tocantina. 

Isso é o que ele demonstra na entre- 
vista concedida ao Jornal de Negócios, de Im- 
peratriz, a qual transcrevemos: 

Repórter - Como se desenvolve a 
função industrial do Grupo Galletti? 

Lourenço Galletti - O Grupo não se 
preocupa somente com as atividades industri- 
ais. Exploramos também a pecuária e, tanto 
em uma como em outra atividade, nossa fun- 
ção empresarial se desenvolve de maneira ra- 
cional, dinamizando a produção, preocupando- 
se com a matéria-prima e, muito importante, 
prestigiando a mão-de-obra. 

R- Você acredita no futuro industrial 
de Açailândia? 

LG - Na verdade, o futuro industrial de 
Açailândia. já é uma realidade. É claro que 

acreditamos no desenvolvimento de Açailân- 
dia - tanto é que estamos aqui, sendo agentes 
e, ao mesmo tempo , usuário desse desenvol- 
vimento. 

R- Quais os benefícios que o Projeto 
Grande Carajás trará para Açailândia? 

LG- São inegáveis os benefícios que 
teremos com a implantação do Projeto Gran- 
des Carajás. Benefícios de ordem econômica, 
de ordem social, alem de muitos outros bene- 
fícios que ainda virão. 

R- O senhor é presidente de um po- 

deroso grupo empresarial e também é presi- 
dente da Associação Comercial e Industrial de 
Açailândia. Como a Associação pode contri- 
buir para que o desenvolvimento de Açailân- 
dia se transcorra de maneira harmônica? 

LG - A Associação Comercia! e In- 
dustrial de Açailândia é uma entidade de 
classe e sua criação é recente. Ainda está se 
estruturando, como organização. Mas, desde 
já, ela se coloca à disposição para discutir, 
analisar e decidir com outros segmentos em 
benefício da cidade e de sua população. 

Linha especial de crédito do BB inclui o MA 

O Maranhão está entre os Estados 

que serão contemplados com linha especial 
de crédito, proveniente de dotações específi- 
cas dos recursos do Banco do Brasil. O Con- 
selho Diretor do banco aprovou a criação da 
linha de crédito para empresas do Maranhão, 
Piauí, Ceará, Pará, Bahia, Pernambuco, Rio 
Grande do Nortç, Rondônia, Sergipe, Paraíba, 
Bahia, Amazonas, Acre e Alagoas. Os territó- 
rios do Amapá, Roraima, e o norte de Minas Ge— 
rais támbérfròérão beneficiados. 

O financiamento se destinará à aqui- 

sição de produtos agrícolas e pecuários a se- 
rem utilizados como matéria prima, tais como, 
arroz, babaçu, algodão, café, cacau, carnaúba, 
castqnha de caju, castanha do pará,, pimenta 
do reino, entre outros. 

A criação da linha de crédito se deve 

à precariedade das condições ambientais da 
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região, que tqm uma economia baseada, prin- 
cipalmente na agricultura e na indústria extra- 
tiya e de transformação e padece de insufi- 

ciência de recursos hídricos e de instabilidade 

climática. 
O Banco do Brasil já está autorizando 

suas agências da região beneficiada a estudar 
propostas. O prazo do financiamento é de um 

ano e o de sua utilização é de noventa dias. 
As propostas que visem à compra de produtos 
cuja plantação foi financiada pelo Banco do 
Brasil terão prioridade. 

kovadiis 3 netos paia prodotão de posa em Icadãndia 

O Conselho hterministerial cio Progra- 

ma Grande Carajás e o CONSIDER aprova- 
ram cinco projetos para a produção de ferro 
gusa em Açailândia. Está previstq a produção 

de 562 mil toneladas da gusa no município 
num prazo médio de dois anos, utilizando o 
minério de Carajás. Para tqnto, serão investi- 
dos 870 milhões de cruzados, o que resultará 

MAIOR GRANELEIRO DO MUNDO 

LEVA 353.834 TONELADAS 

DE MINÉRIO PARA A HOLANDA 

O navio Berge Stahl, apontado 

como o maior graneleiro do mundo, deixou 
o portç da Companhia Vale do Rio Doce no 

último dia 15, com destino ao porto de Ro- 
terdan, na Holanda, levando um carrega- 
mento de 353.834 toneladas de minério de 
ferro, o que, sem dúvida, significa o marco 
de cosolidação do Projeto Grande Carajás. 

O tíeng Stahl, que levará 14 dias 

para chegar ao Porto de Roterdan, possui 
342,08m de comprimento, 63,50m de largu- 

ra e 23 metros de calado. 

Cândido Cotta Pacheco, superin- 
tendente do Porto da Ponta da Madeira, 
em entrevista à imprensa, disse que as di- 

mensões do navio traduzem, evidentemen- 
te, a grandeza do projeto que hoje se en- 
contra em franca expansão. Informou Cotta 
Pacheco que o Berg Stahl (de bandeira /;- 
beriana), com sua capacidade de receber 
374.150 toneladas métricas de minério, 

somente tem condições de atracar na Pon- 
ta da Madeira, entre todos os portos brasi- 
leiros, em decorrência da sua excepcional 
profundidade. 

na criação de 1j040empregos diretçs na indús- 
tria e em torno de 13.000 indiretos (no reflo- 
restqmento e carvoejamento). 

Todas as perspectivas apontam para 

o sucesso dos investimentos feitos em torno 

do Projeto Grande Carajás e pra rápida in- 
dustrialização do Maranhão. A ameaça do ra- 
cionamento da energia de 

Tucuruí é o único ponto negativo, mas 
ainda não se sabe que influências isso poderá 
ter na instalação de novas indústrias ao longo 

da ferrovia de Carajás. Quanto a outros as- 
pectos, a região detémi todos os componen- 
tes básicos necessários para a implementa- 
ção dos projetos em andamento: área para 
construção de grandes indústrias, mão-de- 
obra abundantç e escoamento para a produ- 
ção. 

Tendo em vista a necessidade de 
mão-de-obra para indústrias já instaladas em 
Açailândia e paia as que deverão instalar-se 
em decorrência dos projetos aprovados no 
município, o Departamento Regional do Ma- 
ranhão do Sena/ já realizou na cidade uma 

Pesquisa de Mão-de-obra Industrial no Muni- 
cípio de Açailândia visando a subsidiar a ela- 
boração de programas de formação profissio- 
nal. 

Materiais para 

Construção? 
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construton 

Getúlio Vargas, 1934 
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SEGURANÇA: 

Sem recursos, policia tem 

dificuldades para trabalhar 

Num pequeno corredor, que dá aces- 
so a três acanhadas salas, um aglomerado de 
pessoas espera impacientemente a hora de 
conversar com o 'sr. delegado". Cada homem 
ou mulher tpm sua "bronca" para resolver com 
a "autçridade". Mesmo sabendo que as possi- 
bilidades de seus problemas serem solucio- 
nados são mínimas, eles esperam horas a fio, 
intercalando uma pitqda num cigarro e uma 
conversa de "pé de ouvido". 

Para chegar até o gabinete do dele- 
gado - a primeira das três saletas - eles tçm 
que enfrentar o selecionameno rígido de um 
cidadão, uma especie de "chefe de gabinete". 
Cuidadosamente ele anuncia um por um e aí 
é chegada a hora de expor a "situação" ao 
mandatário da polícia, açailandense. Antes po- 
rém, têm que preencher os requisitos afixados 
na porta de entrada: "É PROIBIDA A EN- 
TRADA DE CALÇÃO OU BERMUDA E CA- 

' A 

Delegado Rosas: combatendo a 
minalidade, apesar das dificuldades. 

cn- 

MISETA". Em meio a tanta gente estava a 
equipe de reportagem do JA que, após uma 
curta espera, conseguiu conversar cerca de 
meia hora com o "sr. delegado". 

" Não tenho compromissos com políticos' 

José Maria Rosas tem 46 anos de 
idade, 24 deles dedicados ài Policia Militar do 
Maranhão. Hoje tem a patente de subtenente. 
Está há 5 meses em Açailândia- antes traba- 
lhava em Anajatuba- e orgulha-se de ter con- 
seguido amenizar o problema da violência a' 
custa** de desarmamentos, levados a efeitos 
principalmente no setor da estação rodoviária 
e na zona do baixo meretrício, locais, segundo 
ele, "de maior incidência de crimes" na zona 
urbana. O delegado Rosas frisou com convic- 
ção que a população já não anda armada co- 
mo antes. Diz a autoridade que no início da 
"operação desarmamento",' "três revólveres 
eram apreendidos por dia. Hoje a média caiu 
para um por semana". 

Trabalhar numa cidade que esbanja 
desenvolvimento e crescimento, e por isso 
mesmo atrai todo tipo de gente não é tarefa 
fácil. Conseguir baixar o índice de violência 
em cinco meses de trabalho, enfrentando ad- 
versidades, é orgulho do delegado Rosas. 
Mas orgulho maior é ter autonomia na função 
que exerce. Para o delegado, a política atua 
em outro campo, "pois não tenho compromis- 
sos com políticos ou empresários". 

'Carênda de policiai! de viaturas e divisão da 
delegada: os incipais problemas". 

* Açailândia é exemplo típico da dife- 
renciação: ao contrário de outras cidades, aqui 
a delegacia é dividida em duas. Nos altos da 
estação rodoviária funciona o gabinete do 
delegado, a permanência e um alojamento 
destinado aos PMs lotados no 39 BPM de Im- 
peratriz, e que para cá são destacados. Longe 
dali, numa casa à margem da BR-010, estão 
os xadrezes, exatamente três, guardados por 

vmtyr/EK 

Violência 

Ministério da Justiça 

* 

apoio; 

JORNAL DE AÇAILÂNDIA 

um único carcereiro. Um cubículo abriga seis 
presos correcionais; a outra cela guarda nove 
detentçs de Justiça, que esperam julgamento. 
O terceiro está vazio. 

A faltq de espaço fisico levou a essa 
divisão. Para suprir esse problema, segundo o 
delegado Rosas, já existe o projeto para a 
construção de uma delegacia à altura das ne- 
cessidades de Açailândia, inclusive com or- 
çamento pronto. Os recursos, não relatou com 
certeza o delegado, serão oriundos do projeto 
Grande Carajás. 

Outros dois problemas afetam a segu- 
rança de Açailândia: a deficiência de policiais 
e viaturas. Para cobrir toda a cidade e dar se- 
gurança a mais de 70 mil pessoas, o delegado 
Rosas dispõe de 10 policiais militares e 3 ci- 
vis, e de uma viatura em estado precário de 
conservação. O contigente é dividido em duas 
equipes que revezam-se num plantão de 24 
horas. 

Segundo o delegado Rosas, para se 
ter razoável sucesso em blits e diligências, se- 
ria necessário o dobro de policiais e mais uma 
viatura. Para solucionar o problema de mate- 
rial humano, o delegado Rosas já recorreu vá- 
rias vezes ao 3Ç Batalhão de Polícia Militar de 

Imperatriz, mas lá não há efetivo disponível. 
Quantç às viaturas, diz o chefe da polícia 
açailandense, que há uma "promessa" da pre- 
feitura local de adquirir mais um carro e pro- 
mover reparos no Toyota que serve hoje a 
delegacia. 

Furto: o crime mais comum 

O que mais preocupa o delegado Ro- 
sas é o grande número de furtos registrados 
em Açailândia. Em média, a delegacia registra 
20 ocorrências diárias e na maioria, os "gatu- 
nos" estão presentes. 

O fator principal para o número alar- 
mante de furtos é o fluxo constante de pes- 
soas das mais diversas regiões do país. Os 
ladrões alojam-se principalmente nos hotéis 
situados na zona do baixo meretrício e após 
fazerem vários "serviços", saem da cidade. 

Já os homicídios diminuíram em con- 
seqüência dos constantes desarmamentos 
efetuados pelos policiais comandados pelo 
delegado Rosas. As mortes mais comuns 
ocorrem por atropelamento, principalmente no 
entroncamento da Belém- Brasília e da Açai- 
lândia-Santa Luzia. 

Itinga: 

"íni" assassina ex-esposa cem dez tacadas 

O inquérito acerca do crime ocorri- 
do no último dia 1h no povoado Itjnga, 
quando o elemento apelidado de "índio" 
matou com 10 facadas sua ex-esposa num 
cabaré da zona do baixo meretrício, foi en- 
viado à Justiça na terça-feira última (dia 20) 
pelo delegado José Rosas. Enquanto o 
processo tramitar nas hostes forenses, o 
criminoso estará aguardando julgamento na 
central de recolhimento da polícia açailan- 
dense. 

Ocnme 

Ariston Ribeiro da Silva, 31 anos, ò 
"índio" foi casado por algum tempo com 
Maria do Carmo Coelho dos Santos, que 
mais tarde se transformaria em sua vítima, 
mais precisamente no dia 1Tde janeiro úl- 
timo. O casamento não ia bem e ocasio- 
nalmente veio a separação, mas as rixas 
continuavam. 

Maria do CArmo - consta que de 
família rica de Itinga - caiu na "vida fácil" e 
a cada relacionamento amoroso de "índio" 
ela procurava intçrferir. No dia 11 de janei- 
ro, por volta de 16hi.. aconteceu o encontro 
final entre os dois. Ao adentrar um cabaré 
no meretrício do Itinga, o assassino depa- 
rou com a ex-esposa bebendo numa mesa 
em companhia de ouras duas mulheres. 

Para livrar-se de uma situação ve- 
xatória, conforme depoimento das teste- 
munhas, "índio" saiu e dirigiu-se a outro 
bar. Quando tomava uma cerveja, entre Ma- 
ria do Carmo e inicia-se uma discussão en- 
tre ambos, seguida por uma luta corporal a 
base de garrafadas. "índio", então, saca de 
uma faca que carregava na cintura e aplica 
10 profundos golpes no corpo da ex-espo- 
sa. 

Enquanto as testemunhas oculares 
olhavam perplexas para o corpo de Maria 
do Carmo estendido sobre uma poça de 

"índio", o frio assassino, é um ho- 
mem dominado pelo medo. 

sangue, "índio" evadia-se do local. Horas 
depois o destacamento policial do Itinga 
conseguia capturá-lo, para em seguida re- 

cambiá-b para Açailândia. 

s 
'índio': um homem com medo 

O frio assassino de Maria do Car- 
mo vive hoje dominado pelo medo, temen- 
do uma possível vingança por parte dos pa- 
rentes da vítima, consta que de família rica 
do Itinga. 

O medo que tomou conta de "ín- 
dio" foi constatado pela reportagem do JA 
quando o mesmo impôs resistência em sair 
da cela para ser fotografado. A central de 
recolhimento, que é guardada por apenas 
um carcereiro e não tem a menor seguran- 
ça, assusta mais ainda á- "índio", que teme 
que os irmãos da vítima possam a n-'Nquer 
momento promover uma invasão • Atá-lo 
lá mesmo. 
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COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO 
José Geraldo posta ' 

' Uma outra maneir^ de colocar o 
assunto seria começar por entitu- 
lá-lo assitn: comunicação e educa- 
ção no contexto do desenvolvimen- 
to econômico. Ou, talvez melhor- 
mente, desta forma: comunicação 

• social, entendia como educação, fa- 
ce ao processo de crescimento/de- 
senvolvimento econômico acelera- 
do... 

São três conceitos que se entrelaçam, que 
se recorrem mutuamente, quando se cuida 
de pensar um assunto tal como a chegada 
- afinal! - de um jornal de Açailândia. Um 
jornal... E de Açailândia. Não apenas sobre 
ou a propósito de... Neste sentido, deve ser 
assumido pelos que fazem a comunidade 
de Açailândia. 
Mas vamos à reflexão que nos importa 
agora. 
Terei que tocar alguns temas intrinseca- 
mente polêmicos. Faço-o em respeito a to- 
dos aqueles que, nesta cidade e proximi- 
dades de influência, pretendem a transpa- 
rência das informações e,responsavelmen- 
tç, o conhecimento correto dos fatos. Por 
isso todos os temas ligados a ou decorren- 
tes de um crescimento explosivo ou desor- 
denado, no desencadear dos fatores eco- 
nômicos e sociais no espaço urbano, de- 
vem ser tratados. Em respeito, repito, às 
gentes que assim se queiram, e por zelo 
pelo nosso futuro comum. Outra observa- 
ção: pretende-se aqui uma provocação à re- 
flexão responsável. Numa conversa apenas 
preliminar, portanto. Discussão que este 
novo meio de comunicação - entre os cida- 
dãos da cidade e de sua região - certamen- 
te propiciará, em desenvolvimento perma- 
nente. 
Toda comunicação ou todo meio de comu- 
nicação, como o é um jornal, é por isso 
mesmo um meio/processo de educação. 
Educação não formal, nem "escolar", na- 
quele sentido pobremente restrito. E isto é 
mais verdade, especialmente, quando um 
jornal se lança em um contexto sócio-eco- 
nômico que sofre (disse sofre mesmo, sem 
metáfora...) uma aceleração desordenada, 
e, aparentemente, sem rumos responsá- 
vel mente assumidos pelo dito fp&der Públi- 
co. 
Açailândia experimenta hoje em dia, nota- 
damente após a concretização da "parada". 
da Ferro-Carajás em Piquiá - com todos os 
múltiplos desdobramentos de possibilida- 
des comerciais e industriais, para a cidade 
e regiãOysem falar nos rebatimentos sociais 
e humanos dos imagináveis empreendi- 
mentos potçnciais nesses setores - experi- 
menta, dizia, um processo urbano, material 
e social, muito semelhante àquele porque 
passou Imperatrjz há, digamos, cerca de 
dez a quinze anos. 
Creio não ser demais nem agressivo suge- 
rir que se procure apreender - anotei apre- 
ender... para, depois, se aprÇpder a lição - 
sobre tudo-o que de problemático ocorreu, 
e ainda remanesce e com efeitos multipli- 
cados, na Imperatriz-pólo-de-região-com- 

Jpmtensões-de-capital.'.T^No(adamentç no 
qtre respeita à ;j generalizada^ falta de in- 
fraestrutura urbana adequada. Tanto em 
termos físicos (saneamento básico, rede de 
energia elétrica, malha viária, ordenamento 
do uso do solo, etc); comç em matéria de 
serviços públicos de natqreza mais sócio- 
cultural; a exemplo dos de Saúde Pública, 
dos escolares, dos espaços/atividades de 
lazer e criação, e similares. 
Por outro lado, temos que encarar com se- 
riedade as conseqüências, para uma cida- 
de, do comportamento marcadamente não 
participativo e freqüentemente predatório 
dos adventícios urbanos... Ao longo destes 
já cinco anos de trabalho nesta/região, em 
várias oportunidades - aulas régulares ou 
fortuitas conferências, grupos de trabalho 
ou encontros de amigos - tenho insistido 

nesta característica de cidades como Impe- 
ratriz: a alta porcentagem dos não nascidos 
nela, e dos recém-chegados... O que, aliado 
aos motivos dominantes que os moveram 
(freqüentemente a cobiça material e/ou fi- 
nanceira, declarada sem rodeios:... "quero 
sair chiando de ganhar dinheiro") condicio- 
na e alimenta um generalizado sentimen- 
to/comportameptç de não-pertencer a na- 
da/ninguém, de não-participação, de não se 
responsabilizar... Desconfio que, nessas 
colocações que tenho feito, nem sempre 
tenho sido adequadamente entendido. Sin- 
to (?) ter de inisistir na tecla, pela relevân- 
cia que entendo existir na compreensão do 
fenômeno; especialmente com vistas às 

múltiplas "providências"; individuais e pú- 
blicas, que seriam convenientes face ao 
prçblema. 
Em conversa recente com o professor VITO 
MILESI, diretor do Campus Universitário II 
da UFMA ( o qual/dizendo de passagem, 
dentro da sua seriedade e simplicidade, as- 
sim humana como docente, costuma não 
se incomodar com a impostura de quem 
até chega a avocar publicamente a função 
que lhe permanece confiada..-, no contexto 1 
dos desatentos, desinformados e^QônKOíP) \ 
que "olham" a Universidade ...cujo compor^ 
tamento e postura muito se prestam como 
exemplo exatamente do fenômeno àcima 
assinalado) enquanto refletíamos sobre o 
perfil sócio-cultural e humano da cidade, 
dizia-me o professor que "o espírito das en- 
tradas e bandeiras ainda permanece no 
Brasil". Ao que aduzi: de forma piorada. 
Tentando esquecer (?) que há muitos que 
até se orgulham disso, expHcófc porque 
desse pioramentp... Exatamenteporque às 
extensões do homem (tomando a coloca- 
ção de Mcluhan) - tçmadas mais eficientes 
e poderosas, pelo desenvolvimento tecno- 
lógico - se vieram somar, exponencialmen- 
te crescidas, suas intenções de cobiça. Daí, 
o que acabamos por testemunhar, numa 
atmosfera de quase-pesadelo, é esse me- 
lancólico quadro de desvatqção dos espa- 
ços naturais, assim como das condições de 
convivência urbana, numa avalanche quase 
sem peias. E, no descuido etico/moral, nos 
flagramos coniventes <... até pe/o silêncio, 
pelo deixa pra lá 
A embriaguês sócio-cultural a que leva, ou 
que compõe, a cobiça econômico-financeira 
- nota que faz o "forte" de frentpseconômi- 
cas como Açailândia de hoje - f^com que 
muitos de nós tomemos consciência das 
desgraças (sem exagero de expressão: das 
desgraças) somente depois que já deixa- 
ram seus estragos, muitas vezes irrepará- 
veis. Nessa rota sangue-suga se catalo- 
gam, r—l dentre ---- ^outrps   ras- 
tros fortes, o fim (final...) de recursos natu- 
rais então feitos não renováveis; as difíceis 
pragas decorrentes dos desequilíbrios eco- 
lógicos; as contaminações animais e hu- 
manas por conseqüência de poluição irres- 
ponsável (e irresponsabilizada) com danos 
fisiológicos' e até genéticos até insuperá- 

veis. E tpmbém, talvez mais gravementç, 
as desagregações sociais, familiais e hu- 
manás; os desencontros e os embatçs mui- 
tas vezes fatais, a institucionalização das 
atitudes e práticas da irresponsabilidade 
pela "coisa pública" (sem que se dê conta 
de seu lado como que suifilcfa^..); a quase 
inexistência de condições para uma convi- 
vência urbana e rural simplesmente amis- 
tosa. E por aí... 
Para não seguir muito longe na listagem 
dos problemas afetos ao simples "cresci- 
mento" - propiciado pelas expressões con- 
cretas de um selvagem meio-capítalismo 
tupiniquim - que por isso mesmo impede 
um multi-realimentador desenvolvimento 
socio-econômico, esperado e possível, fina- 
lizo perguntando (com consciência da pro- 
vocação necessária): por que malhar nos 
mesmos erros e dramas? 
Por que Açailândia se deixar ser algo como 
a Imperatriz que bem poderia não ter sido 
e, infelizmente, ainda o é ? ■ 
Por quê ? 
Não quero ir mais além nas perguntas. 
Nem nas insinuações sobre suas possíveis 
respostas. Apenas gostpria de deixar enfa- 
tizada a perspectiva responsável mente 
construtiyadestas reflexões seriamente pro- 
vocativas. Porque construtivo será sempre 
o se procurar prevenir dos ■ desperdícios. 
Principalmente dos desperdícios humanos. 
Quero também, com a graça deste novo 
jornal - um meio de comunicação que se 
espera novo. e não "a mais", nesta região - 
convidar os cidadãos responsáveis de 
Açailândia para uma divisável longa jorna- 
da de construção urbana e humana, nestas 
terras do Maranhão. 
Oferecendo-se como espaço aberto para a 
comunicação dinâmica de informações e 
comentários sobre acontecimentos, atuais 
e previsíveis, que fazem o próprio processo 
de crescimento da cidade e da região wzi- 
nha a Açailândia - e, daí, fazendo-se opor- 
tunidade para a reflexão sistemática sobre 
tais acontecimentos - o jornal assume, por 
decorrência, uma tremenda tarefa eminen- 
temente educacional, no mais lídimo senti- 
do desta qualificação. 

Desde jâ e com estas linhas, minha solida- 
riedade nesta luta. 

O 

Repórter w 

Repórter 91 \\ 

Repórteif^i 

C. Filho 

ÔNIBUS E ABUSOS 

É simplesmentç inadmissível as ir- 
regularidades que vem cometendo & em- 
presa de ônibus Viaçáo Forte, principal- 
mente no que se refere à linha Açailân- 
dia/lmperatriz. 

Sem falar no péssimo estqdo de 
conservação dos ônibus, há uma total ir- 
responsabilidade da empresa quanto à 
venda de passagens, pois os ônibus viajam 
com excesso de lotação, causando sérios 
problemas aos passageiros. 

Os ônibus estão viajando com o 
dobro de sua lotação, o que além de causar 
desconforto aos passageiros, ainda gera 
brigas por causa de cadeira. 

Recentemente o DNER foi notifi- 
cado sobre esse grave problema, mas de 
acordo com informação de um fiscal do ór- 
gão, que estava de plantão na rodoviária de 
Imperatriz, o mesmo não pode "fazer nada", 
alegando que o problema é da alçada do 
setor de fiscalização ligado à SETOR - Se- 
cretaria de Transportes e Obras Públicas 
do Estado, pois a linha feita pela Viação 
Forte é intermunicipal e não interestadual. 

Desta forma, acredita-se que ja- 
mais o problema será resolvido, pois a SE- 
TOR dificilmentç tomará providências, co- 
mo deixou patente um fiscal do órgão, que 
ao receber a denúncia da mesma pessoa 
que procurou o DNER, mostrou todo o seu 
desinteresse pelo problema. 

Acredita-se que se o problema fosse 
da competência do DNER, como o é, caso 
se referisse a linhas intçrestaduais, seria 
imediatamente resolvido,pois o chefe do 
DNER em Imperatriz, dr. Deodatç, com a 
sua seriedade e responsabilidade, não iria 
deixar que isso acontecesse. 

Infelizmentç, o caso está afeto à 
SETOR, um órgão inoperante, e que man- 
tém aquele posto de fiscalização na rodo- 
viária somente visando a ouüos fins, deixan- 
do, dessa forma, o povo a mercê da irres- 
ponsabilidade da Viação Forte. 

CIDADE PROBLEMA 

Caso não haja um maior interesse 
tqnto por partç do governo municipal como 
também do estadual e do federaU Açailân- 
dia- será (ou já é?) uma cidade problemáti- 
ca, assim como ainda hoje é Imperatriz. 

Açailândia está crescendo de for- 
ma assustadora e o poder público não vem 
acompanhando o seu desenvolvimento, fi- 
cando, portantç, uma cidade sem qualquer 
infra-estrutura. Mais tarde, o problema será 
difícil de resolver, e daí teremos uma cida- 
de, próspera, rica, mas com o mesmo (e 
trjste) visual que aí está 

Será preciso muito empenho e 
por que não? responsabilidade do po- 
der público, para que se reverta esse real,' 
mas triste quadro... 

CURSO/LEGALIZAÇÃO 

Uma das pessoas que vem se es- 
forçando em busca dá legalização do Curso 
de Direito em Imperatriz, ministrado pela 
UFK1A,é o jovem Maurído Garcia. 

Ao "Repórter JA", Maurício Garcia 
disse que já manteve vários contatos nesse 
sentido como engenheiro Fernando Samey, 
presidente da CEMAR e filho do presidente 
José Samey. 

Na semana passada, Fernando 
Sarney esteve em Imperatrjz e na oportuni- 
dade Maurício Garcia voltou a pedir ó seu 
empenho junto às autoridades competçntes 
visando à legalização do curso, o qual não 
é reconhecido pelo MEC e devido a isso a 
primeira turma de bacharéis formada no 
Campus 11. não pôde se registrar na Ordem 
dos Advogados do Brasil, seção do Mara- 
nhão. 

SIDERÚRGICA/FUNCIONAMEN- 
TO 

Informações extra-oficiais dão con- 
ta de que está previsto para o primeiro 
semestre deste ano, o começo da produção 
de ferro gusa do Projeto Grande Carajás, 
por parte de três siderúrgica sendo duas 
no município de Açailândia e umai no muni- 
cípio de Marabá-Pará. , 

As empresas instaladas em Açai- 
lândia são a Viana Siderúrgica e a Siderúr- 
gica Vale do Pindaré, enquanto que a de 
Marabá é a Companhia Siderúrgica, ligada 
ao grupo Itaminas. 

Constp que a previsão inicial de 
produção é de 55 mil toneladas/ano. 

Revela-se ainda que em 88 deve- 
rão ser concluídos outros projetos de gusa. 
Para o Maranhão viriam a Gusa Nordeste, 
a Siderúrgica Servenge, a Itaminas Side- 
rúrgica de Carajás e a Margusa. 

************* 

FERROVIA DO GRÃO 

Está previsto para maio o começo 
da construção da "Ferrovia do Grão", que 
ligará o Sudeste do país ao Norte, cortando 
todo o Centro-Oeste. 

A ferrovia terá 1.300 quilômetros, 
ligando Anápolis-Go a Imperatriz, que fica 
no Sul do Maranhão. 

SAMPAIO PODE VOLTAR 

Estão correndo insistentes comen- 
tários em Imperatriz sobre a possível volta 
de Raimundo Sampaio à Prefeitura de 
Açailândia, o que, caso ocorra, poderá gerar 
uma agitação jamais vistq na política de 
Açailândia, pois acredita-se que a reper- 
cussão será maior do que a ocorrida com a 
cassação do mandato de Sampaio. 

Vamos esperar prá conferir.... 

DONO DE FAZENDA 

O coronel Silva Jr., se nada fez pa- 
ra combater a violênvia em nosso Estado, 
pelo menos conseguiu dar um importante 
passo (em benefício próprio) durante o 
tempo em que se encontra à frente da Se- 
cretaria de Segurança: adquiriu uma fazen- 
da às margens da estrada Santa Luzia- 
Açailândia, no povoado de Buriticupu. 

Silva Jr. deixa o cargo dia 15 de 
março, quando o novo governo assume, e 
deverá ir morar na própria fazenda, onde 
poderá, inclusive, instalar uma cerâmica. 

A propósito, informa-sè que o se- 
cretário pretende fundar a "Associação dos 
Amigos de Luiz Rocha". Não se sabe ainda 
se o governador irá aceitar esta/'grande" 
idéia... 

José Geraldo da Costa é administrador Público (FGV/HBAP), pesquisador social, educador, técnico/professor da UFMAyCampus II e membro da CRIS - Comissão Regional Interlnsiituclonal de Saúde Pública da 9' RegiSo/MA. 
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É PRECISO 

INFORMAR 

Tasso Assunção 

Está aqui o Jornal de Açailândia. E, 
em se tratando de jornal, a primeira ques- 
tão que surge é acerca do próprio jornal: de 
direita ou esquerda? Moderado ou radical? 
Conivente ou intransigente? Um jornal de 
verdade nãd toma partido. Mas jamais po- 
derá ser neutro, porque deve ter uma con- 
tundente e marcante tendência: a tendên- 
cia jornalística. 

******** 

Não se formam doutores através 
de jornais. Mas pode-se formar pessoas in- 
formadas, com mais capacidade para ava- 
liar e julgar. É claro, depende do jornal. 
Mas depende muito mais da inteligência do 
leitor, que é quem deve exigir que o jornal 
realmente seja útil. E que informe. 

*******>••*: 

É preciso informar. Porque o pro- 
blema político brasileiro é mais educacional 
do que político. Falta informação, formação, 
engajamentp. 

******* 

A população não se educa (politi- 
camente) talvez por falta de oportunidade. 
E, des iformada, cometç dislates. Troca o 
votç por um chaveiro, por uma camisa com 
uma inscrição e até por uma cortesia. Ser 
recebido no gabinete de sua excelência o 
senhor vereador, o senhor prefeito, o se- 
nhor deputpdo, mesmo que seja um facíno- 
ra notório, é uma honra que deve ser 
paga com o voto. 

E continua a falta de oportunidade. 

************ 

Democracia é equilíbrio de forças. 
Em uma sociedade de classes com inte- 
resses contrários, se um partido só é con- 
templado com a esmagadora maioria dos 
votos é porque alguma coisa está errada. 
Se ele tem todas as concessões, será um 
ditador. Estamos correndo o risco de ter 
saído de uma ditadura ilegítima : 

e desembocado em outra 
pelo voto. 

legitimada 

************ 

É preciso informar. Porque o povão 
votou indiscriminadamente, valendo-se dos 
mesmos critérios que adota na compra de 
sabonetes: a propaganda na televisão. Já 
foi dito, alhures, que os bons candidatos 
não se elegem, não porque sejam desco- 
nhecidos, mas porque não fazem muito ba- 
rulho. 

******* 

O brasileiro não sabe votar. Era 
essa a desculpa da ditadura dos generais. 
É verdade. Se o brasileiro soubesse votar, 
nenhum general jamais teria sido presiden- 
te e alguns governadores jamais teriam si- 
do nem sequer candidatos. 

É preciso informar. Porque ainda 
não se sabe votar. Mas é votando 
  e informando-se   que 
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Junio de Lima Dantas 

se aprende. 

Açailândia tem algo em comum com 
a INFORMÁTICA, que é o seu grande e real 
crescimento. E a INFORMÁTICA tem uma 
afinidade muito grande com a INFORMAÇÃO. 
Seria, então, unia grande injustiça deixar de 
unir a INFORMÁTICA e a INFORMAÇÃO à 
Açailândia. Concordam? Foi baseada nesta 
análise que cheguei à conclusão de que seria 
importahtissimo colaborar com uma coluna de 
INFORMÁTICA, num importante veículo de 
INFORMÇÃO, com a grande cidade de Açai- 
lândia. 

Resta agora dar os PARABÉNS aos 
idealizadores deste empreendimentç, agrade- 
cer o convite e dizer que dedicarei este espa- 

ço integralmente à lutp pelo desenvolvimento 
cada vez maior da INFORMÁTICA em nossa 
região. 

INFORMÁTICA NO BRASIL E NO MUNDO 

A cada minuto, em alguma parte do 

planeta, tem um cientista descobrindo uma 
maneira de aperfeiçoar um computador. To- 
dos os dias surge no mercado uma nova in- 
venção. São novas linguagens, modernissi- 

mos computadores, atualizados livros, versá- 
teis e dinâmicos programas aplicados às mais 
diversas áreas, e, acima de tudo, à constante 
formação de mão-de-obra especializada. 

No Brasil, não há uma só atividade 
que não esteja utilizando os serviços de com- 
putação. Segundo dados da SEI -Secretaria 
Especial de Informátoca (órgão ligado ao con- 
trole e desenvolvimento da área), estão ins- 
talados em todo o território nacional aproxi- 
madamente 170 mil máquinas, com mais de 
500 mil técnicos trabalhando diretamente no 
setor. Uma expansão tão acelerada que o go- 

verno foi obrigado a criar uma série de medi- 
das, como a reserva de mercado e o próprio 
Ministério de Informátipa. 

A INFORMÁTICA EM IMPERATRIZ 

Imperatriz já tem um mercado bastan- 
te desenvolvido. Temos conhecimentq de 

aproximadamente cem máquinas instaladas, 
absorvendo mais de 250 técnicos. Um dado 
otimista para uma cidade que há dois anos 

apresentava números que não ultrapassavam 
5 por cento em relação aos atuais. 

São empresas das mais diferentes 
atividades. Por exemplo: autopeças, móveis e 
eletrodomésticos, materiais de construção, 

hospitais, confecções, fábricas, escritórios 
contábeis etc. Utilizando sistemas variados de 
controles administrativos, como: controle de 
estoque, contabilidade, faturamento, contas a 
pagar e a receber, crediário, livro de preços, 

estatísticas etc. 

A INFORMÁTICA EM AÇAILÂNDIA 

Açailândia não poderia deixar de bri- 
lhar com os seus computadores. Muitas em- 

presas já estão aderindo aos sistemas de 

computação e outras já o implantaram. Cita- 
mos como exemplo a CIKEL, indústria de ma- 
deira, que, com um grande esforço de seu 
contador-geral, Doraci Fernandes, que inicial- 
mente executou o processamento com firmas 

especializadas em prestação de serviços do 
Sul do País e Imperatriz. Depois, confiante no 

funcionamento do computador, implantçu o 
sistema na própria empresa, tendo sido a CI- 
KEL, a primeira empresa de Açailândia a utili- 

zar sistemas de computação. 

Parabéns, Doraci; parabéns CIKEL. 
Segundo o seu operador, Ezequias, a 

ÇIKEL opera hoje com um modermo computa- 
dor compatível com os IBMs, com a execução 
dos sistemas dê contabilidade e controle de 
cobranças, além de outros em fase de implan- 
tação. 

A SUNIL (Irmãos Galletti), também do 
setor, opera com um computador da mesma 
linha do da CIKEL. 

Sentipdo a necessidade de integra- 
rem-se no ramo da informática, outros gran- 
des empresários de Açailândia já iniciaram a 
caça aos computadores para a implantação 
de sistemas em suas empresas. 

São eles os industriais Claúdio Morais 
e João Sech (Posto Paulistão). O intermediá- 

rio das negociações de compra e desenvolvi- 

mento dos sistçmas é o dinâmico contador 
José Alcerte de Souza, da ORTEC Contabili- 
dade, que já estuda a implantação de todos 
os sistemas de controle administrativos da 
empresa. 

Voltaremos na próxima semana. Aos 
leitores, pedimos que escrevam-nos. E para- 
béns, uma vez mais, à cidade, pelo jornal sé- 
rio que tem. 

* Junlo de Lima Dantas é programador-sênior, sócio- 
proprletârio da Computer House Representações e Assessorla e 
colaborador do JA. 
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Estp coluna não tem grandes pre- 
tensões. Não pretende se arvorar em mes- 
tre ou profundar questões gramaticais. A ter- 
se-á a expor algumas particularidades orto- 
gráficas, a fazer algumas observações sin- 
téticas, a dirimir pequenas dificuldades 
gramaticais que se nos apresentam diaria 
mente. Não obstante, não há dúvida de que 
consistirá em proveitoso estudo do idioma 
nacional. 

Afirmar (a ou para?) Quem afirma, 
afirma alguma coisa a alguém: O rapaz 
afirmou ao amigo que amava Cristina. 

Cassar ou Caçar? Cassar significa 
anular, invalidar, suspender (licença ou di- 
reitos concedidos); caçar significa procurar, 
buscar, perseguir. 

Debrucei na janela ou debrucei-me 
na janela? Debruçar, no sentido de pôr-se 
de bruços, curvar-se, inclinar-se é pronomi- 
nal. Diga-se, pois: Debrucei-me na janela. 

Em frente (a ou de?) Podemos 
construir tanto com a como com de: Moro 
em frente ao cinema (ou em frente do ci- 
nema). 

Facinar ou fascinar? O . certo 
é fascinar (encantpr, deslumbrar, enlevar). 

Goela ou guela? Grafa-se goela 
(garganta). 

Histérico ou estéril? Histérico é o 
que padece de histçria; estéril é o que é 
árido, improdutivo, infecundo. 

hsertç ou incerto? Inserto significa 
inserido, introduzido , intercalado; incerto 
significa indeterminado, impreciso, duvido- 
so. 

Jenipapo ou genipapo? Grafa-se 
jenipapo (fruto de jenipapeiro). 

Labareda ou làvareda? As duas 
grafips são corretas, mas a segunda é ar- 
caica. 

Misto ou Mixto? O certo é misto 
mesclado, misturado, resultante de mistu- 

ra). 
Nalgas ou nádegas? As duas for- 

mas são corretas, mas a primeira é obsole- 
ta. , . - 

Obediente (a ou com?) Obediente 
(submisso, dócil, o que obedece) só aceita 
a preposição a: garota obediente aos pais. 

Proceder o tratamento ou proceder 
ao tratamento? Proceder (executar, realizar, 
levar a efeito) é transitivo indireto: proceder 
ao tratamento. 

Quilograma ou kilograma ? Grafa- 
se quilograma (peso de mil gramas). 

Rezar (a ou para?) Rezar (dirigir 
preces) rege a preposição a: Ela reza a 
Nossa Senhora. 

Soletrar ou assoletrar? O certo 
é soletrar (soletrear, deletrear, ler pronun- 
ciando as letras em separado e juntando-as 
em sílabas). 

Tersol ou terço! ? Tersol é o mesmo 
que manutérgio (toalha com que o sacerdo- 
te limpa as mãos durante a missa); terço! é 
o nome do pequeno tumor que dá na borda 
das pálpebras. Não existe a forma tressol. 

Usual (de ou entre?) Usual (habi- 
tual, freqüente, comum) pede a preposição 
entre: A mentira é usual entre os homens. 

Vage ou vagem? Tanto podemos 
escrever vage como vagem (fruto das le- 
guminosas, invólucro do feijão verde), mas 
a primeira forma é desusada. 

Xiar ou chiar? Grafa-se chiar (ron- 
car, assoviar, emitir chio). 

Zinir ou zunir? -4s duas formas são 
corretas. 



•lOKIVAL DE AÇAILÂNDIA 

m ■-*s 

- as? 
r m sí & 

•v: 

D :v:-' 
íí?W 
ÍÍÍÍ 

í m 

.wv.-:- 

•V>>NV 

UM I 

MAD 

•v.v,*;.; 

t 

ííív 

sv. 

Síííí 

íiíís 

S 
sis 

TANTE FAPEL DA 

E SER MATÉRIA-PRIMA 

M R<\PEL IMPORTANTE. 

ORNAL DE AÇAILÂNDIA 

SEJA BEM-VINDO 

CUMPRA O SEU PAPEL! 

I 

811 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA KEILA S/A 

MADEIRAS PARA EXPORTAÇÃO 

• MADEIRAS SERRADAS E APARELHADAS INDÚSTRIA: RUA 21 DE MARÇO. 333 

• PEÇAS ESPECIAIS • DORMENTES • TACOS TELS: 738-1212 • 738-1229 
• PORTAIS • ASSOALHOS • 738-1271 AÇAILANDIA • MA 

ESCRITÓRIO: RUA LEONCIO PIRES DOURADO. 1002-A TELS: 721-0948 • 721-0513 

IMPERATRIZ • MARANHAO 
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Bancários de Imperatriz debatem sobre 

medidas econômicas do governo 

No último dia 13, terça-feira, os ban- 
cários de imperatriz realizaram a primeira reu- 
nião deste ano. Além de algumas questçes in- 
ternas do Sindicatç, a classe debatçu sobre o 
Gatilho, o Pacto Social e o Abono Salarial, 
que estão sendo objetçs de muitqs discus- 
sões, principalmente por parte da classe tra- 
balhadora do País. 

A. Delegacia Sindical de Imperatriz, 
em nota distribuída à imprensa, diz que "na 
Campanha Salarial do ano passado não tive- 

m 
m 

?. 
■:.V 

Uílio Oliveira, delegado em imperatriz 
do Sindicato dos Bancários do Maranhão. 

mos forças suficientes para conquistarmos o 
que reivindicamos: Reposição das perdas - 
26,5% e o piso salarial de Cz$ 3.000,00", 
acrescentando ainda que "lutamos contra o 
governo da Nova República que jogou duro 
contra o movimento sindical, colocando ver- 
dadeiro aparato militar contra os trabalhadores 
como se nós tivéssemos declarado guerra". 

Na nota, a Delegacia Sindical revela 
que há a necessidade de> organização e mobi- 
lização para a classe ir à luta eeme fortaleci- 
mento .do movimento sindical e em busca de 
um abono como reposição das perdas nos 
seus salários, para o mês de março vindouro. 

Definindo de forma negativa o Pacto 
Social e o Abono Salarial, os quais classifica 
de um "novo engodo", o sindicatç afirma que 
a mobilização é a única alternativa para ga- 
rantir um mínimo do que lhe interessa, ou se- 
ja, recuperação das perdas salariais; salário 
mínimo digno; estabilidade no emprego; redu- 
ção da jornada de trabalho para 40 horas se- 
manais; liberdade e autonomia sindical; direito 
inestrjto de greve; reforma agrária sob con- 
trole dos trabalhadores; manutenção do con- 
gelamento de preços e o fim da remessa de 
dinheiro para pagamento da dívida externa. 
Por isso, esclarece o sindicatç, "estivemos 
reunidos no sentido de dá início à organização 
para mobilização, e o segundo passo é discu- 
tir o quantç realmente vamos reivindicar para 
reposição ou como abono para o mês de mar- 
Ço • 

Durante o encontro, os bancários de- 
cidiram pela realização de reuniões e debates 
constantes na Séde da Delegacia Sindical; fa- 
zer um encontro de bancários para tirar um 
plano de ação a ser apresentado em São Luís 
na Séde do Sindicato; contactar com o Depar- 
tamento Nacional dos Bancários da CUT, com 
a CONTEC e com outros sindicatos a fim de 
£e realizar um encontro nacional, e, finalmen- 
te, preparar um curso de formação sindical 
nos dias 14 e 15 de fevereiro. 
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IRMÃOS GALLETTI 

irmoo/ Golletti Ltdo 
GALLETTI AGRO INDUSTRIAL S.A 

INDUSTRIA: Rua Benjamin Constant S/N' 
TEL: (DDD 098) 738-1144 

INDÚSTRIA: Rua Benjamin Constant, S/N' 
TEL: (DDD 098) 738-1225 

AÇAILANDIA - MA 
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Colégios poderão fechar 

-\ 

Silney Budal 

{ESCOCAÍ 

f 

Proprietários de colégios em Açai- 
lândia alegam que o aumento autorizado 
pelo governo Federal nas semestralidades 
escolares é simplesmente irrisório e total- 
mente fora da realidade no que tange as 
necessidades básicas para um funciona- 
mento regular destes estabelecimentos de 
ensino. Sabe-se que a grande maioria dos 
estudantes são da rede fi particular onde 
sempre ■ houver melhores condições e, 
que os colégios públicos aqui existentes é 
em número bastqntç reduzido, deixando 
muito a desejar pelas qualidades de estru- 
tura, conservação e o baixo aproveitamen- 
to, consequentemente não dando a mínima 
condição de absorver '* esta grande massa 

estudantij. Já no ano passado, a duras pe- 
nas, estes eatabelecimentos conseguiram 
terminar o ano letiyo ficando na esperança 
de que no próximo ano o governo olhasse1 

com maior carinho para , esta classe 
tão necessária*! ao desenvolvimento da 
Nação. Mas infelizmente isto não aconte- 
ceu. O aumento autorizado foi de 35% 
mais 15% para a livre negociação entre 
colégio e aluno, perfazendo o total de 50%, 
o que está muito aquém das necessidades, 
havendo o risco de muitos destes estabe- 
lecimentos terem de encerrar suas ativida- 
des por não terem meios de manter o nível 
mínimo indispensável para ^aproveitamento 
da capacidade do estudante. 

SEU ANÚNCIO MERECE UM LUGAR DE DESTAQUE 
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UTILIZE NOSSOS SERVIÇOS: 

• LOGOMARCAS 
• LOGOTIPOS 
• "SLOGANS" 
• DESENHOS 
• PUBLICIDADE 
• JORNAL DE AÇAILÁNDIA 

•lORNAL DE AÇAILÁNDIA 

Em Açailândia: Rua Duque de Caxias, 875 - centro 

Em Imperatriz: Av. Getúlio Vargas, 919-A - centro 
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ADMINISTRADORES 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE AÇAh 

LÀNDIA 

OFICIAIS 

- Banco do Brasil S/A 

Gerente: ROBERVAL Silton Savi 

Rua Bom Jesus, 343 

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

- Banco do Nordeste 

Gerente: ALDERY 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 

Gerente: José BARTOLOMEU de Sarros 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, S/N 

Telefone: 738-1120 

- Banco ITAÚ 

Gerente: MANOEL Antonio 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 

Secretário: Manoel Azevedo 

-Educação 

Secretária: Tânia Maria dos Santos 

- Saúde 

Secretário: Gerson Abreu 

- Obras, Transportes e Urbanismo 

Secretário: Nilson Pereira Duarte 

- Assessoria Jurídica 

Assessor: Roberto Wâgner 

- Assessoria de Comunicação So- 

cial 

Assessor: William Marinho 

HOROSCOPO 

ARIES 
Cuidado para não comprometer 

sua boa reputação em virtude de compor- 
tamentos exagerados e exóticos. Parta pa 
ra atitudes construtivas, que só podem aju- 
dar no crescimento espiritual. 

TOURO 
Planeje as atividades do sábado 

-e siga a lista', na ordem que pré-determinou. 
Só faça aquilo que tem vontade e não en- 
tre numa de agrádar os outros. 

GÊMEOS 
A beleza estará em primeiro lugar 

na vida dos geminianos durante o sóharín 
Vista-se com gosto e elegância e não terá 
do que se arrepender. 

CÂNCER 
Os cancerianos estarão altamente 

lúcidos durante este dia. Não faça pro- 
messas difíceis de cumprir e siga uma linha 
de comportamento reta, tente se desviar por 
atalhos. 

LEÃO 
Os leoninos estarão cheios de 

energia e ânimo, dispostos a enfrentar 
qualquer barra pesada que aparecer pela 
frente. 

VIRGEM 
Livre-se de sentimentos de inferio- 

ridade, e não se acanhe na hora de dizer o 
que realmente pensa ou sente. Equilibre 
melhor a alimentação. 

LIBRA 
Não repouse sobre as conquistas 

já realizadas e parta para outras, procuran- 
do, sempre, novos horizontes onde colocar 
desejos profundos. 

ESCORPIÃO 
Se acontçcer alguma situação de 

emergência, reaja com calma e tranqüilida- 
de, pois nada pior doquei tumulto na alma 
para resolver situações. 

SAGITÁRIO 
Seu instinto de sobrevivência lhe 

ensinará a se sair bem de todas as situa- 
ções. Procure adaptar-se melhor ao am- 
biente em que vive. Não cometa exageros. 

CAPRICÓRNIO 
A tarde, você ficará entusiasmado 

com uma situação nova, que lhe trará boas 
perspectivas futuras. Em relação ao amor, 
tudo está maravilhoso. 

AQUÁRIO 
Relaxe bastante e esqueça as ten- 

sões que enfrentou durante a semana que 
passou. O astral está ótimo, cheio de boas 
novidades para quem nasceu sob o signo 
de Aquário. 

PEIXES 
Aproveite a folga do sábado'» para 

aprimorar conhecimento e dedicar-se mais 
à leitura de jornais, revistas e livros. 

$ 00 ^ 

* 
associação comercial e 

INDUSTRIAL DE AÇAILÂNDIA 

associando-se ao desenvolvimento da região. 
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UM PRESENTE DE FUTURO. 

ASSOCÍACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ 
Av. Getulio Vargas, 1250 - C*. Postal 111 - Tel.: (098) 721-0301 - Telex 912438 

Imperatriz - MA 


