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CURSO DE DIREITO: 

Operário Padrão 

de Imperatriz 

concorreu ao 

título nacional 
O piauiense José Ribamar Perei- 

ra Emídio, 35 anos, funcionário da 
Tocauto ■ Tocantins Auto Ltda, 
Operário Padrão do Estado do Ma- 
ranhão de 1986, voltou, dia 29 úl- 
timo, de viagem ao Rio de Janeiro e 
Brasília, onde participou da progra- 
mação promovida pelo SESI - Servi- 
ço Social da indústria e o Jornal 
"O GLOBO", para a escolha do 
"Operário Padrão Nacional", que 
ocorreu no dia 23 de outubro pas- 
sado, no Rio de Janeiro. O ganha- 
dor do título foi o paulista Antô- 
nio Inácio Rodrigues. 

Brasil derruba 2 milhões 

de árvores por dia 

Dois milhões de árvores são derrubadas 
no Brasil a cada dia, o equivalente a 23 por 
cento de todo o desflorestamento do plane- 
ta. Ao contrário dos países desenvolvidos, 
mais de 90 por cento das árvores derruba- 
das no Brasil não são aproveitadas comercial- 
mente. Perdem-se em queimadas e as áreas 
desmaiadas não recebem reflorestamen to. 

Clínica Psiquiátrica 

de Imperatriz é pioneira 

no Estado.(Págína 11) 

Cerâmica São Vicen- 

te Férrer: os 20 anos da 

primeira indústria de 

transformação de Impe- 

ratriz. 

(Página 4) 

INDICADORES 

ECONÔMICOS 

Salário Mínimo - Cz$ 804,00 
Maior Valor de Referência - Cz$ 
328,38 
OTN - Cz$ 106,40 
Dólti. cv-mp.a: Ci-íj; 14,02 
Dólar - venda: Cz$ 14,09 
Conversão: cruzeiros X cruzados 
Dia 03: 3.004,25 
Dia 04; 3.017,77 
Dia 05:3.031,35 
Dia 06: 3.044,99 
Dia 07:3.058,69 
Dia 08:3.072,45 

Bacharéis ,OAB e Universidade 

brigam na Justiça Federral 

Alegando que não foram formalmente 
convidados para a reunião e que o assunto 
não mereceu a devida reserva, bacharéis 
saídos do Curso de Direito da Universi- 
dade Federal do Maranhão em Imperatriz 
não se fizeram presentes ao encontro 
proposto pela diretoria da Ordem dos 
Advogados, seção do Maranhão, dia 21 
de outubro último, no auditório do Fó- 
rum local, prepisãmente para uma ex- 
posição e posterior discussão de assuntos 
que dizem respeito ao Curso e á inscrição 
dos bacharéis na OAB/MA. 

Igualmente não convidados formal- 
mente^ compareceriam â reunião juizes de 
Direito, professores da Universidade, 

advogados e imprensa. A exposição de 
motivos foi feita, documentos foram 
apresentados e uma longa discussão foi 
travada na busca de uma solução do pro- 
blema que ora dificulta a inscrição pro- 
fissional daqueles que concluíram o cur-í 
so de Direito no Campus 2 da UFMA. Su- 
gestões foram feitas e promessas de provi- 
dências também foram ouvidas. 

Basicamente, a Ordem dos Advogados 
não aceita as inscrições solicitadas por- 
que o Curso ainda não está reconhecido 
pelo MEC. Por lei federal, somente depois 
de feito esse reconhecimento é que a esco- 
la expedirá o diploma, e a Ordem só faz 
a inscrição depois da prova do encami- 

nhamento desse documento para fim de 
registro. 

Sem entrar no nvérito da discussão orai 
travada em torno do assunto, o JN publi- 
ca, em primeira mêio, documentos relati 
vos ao caso: correspiondências trocadas en- 
tre a Universidade d a OAB e as informa- 
ções prestadas pela, Ordem dos Advogados 
à Justiça Federal r elativamente ao manda- 
do de segurança in terposto pelos bacharéis 
.contra a Ordem, cujo processo vai tam- 
bém publicado, ao lado de outro manda- 
do de segurança - contra a Universidade 
Federal do Marcinhão - impetrado pelos 
bacharéis imperaixizenses. (CADERNO 3) 

Repórter do " JN" vence Festival 

Artista de Imperatriz expõe na Capital 

Vencedores do volibol recebem medalhas 

José Bonifácio César Ribeiro, in- 
tegrante do quadro de repórteres do 
JORNAL DE NEGÓCIOS, foi o 
vencedor do I FABER ■ Festiva! 
Aberto do Balneário Estância do 
Recreio, realizado nos dias 17, 18 
e 19 de outubro. Vinte e quatro 
músicas participaram das elimina- 
tórias do Festiva! e, ao finai, um 
júri composto de onze pessoas 
(jornalistas, músicos, escritores, ra- 
dialistas, profissionais liberais, co- 
merciários, entre outros), premiou 
quatro artistas: José Bonifácio Cé- 
sar Ribeiro, o Zeca Tocantins, 28 
anos, lo- lugar com a música "De- 
pois do Tiroteio"; Erasmo Rocha 
Torres (Erasmo Dibei), 22 anos, 
2o. lugar com a música "Aletia"; 
Carlinhos Veloz, pernambucano, 
3o. lugar com a música "Nordes- 
te Inocente"; e Francisco Dimas, 

Maranhão é o 

segundo em 

analfabetismo 

A coordenadora-adjunta da Fun- 
dação Educar (ex-Mobrai), Luiza 
Amélia Lago Costa, revelou em ou- 
tubro passado que "O Maranhão 
é o segundo Estado em índice de 
analfabetismo". Segundo Luiza 
Amélia, 49,3 por cento da popula- 
ção do Estado nunca freqüentou 
uma escola. 

Para erradicar o analfabetis- 
mo no Maranhão, a Fundação Edu- 
car está desenvolvendo dois pro- 
gramas educacionais (educação bási- 
ca e educação integrada), que já 
atendem a mais de trinta mil alu- 
nos em 43 municípios. O objetivo 
do órgão é ampliar o atendimento 
dos dois programas, que deverão 
abranger todo o Estado a partir 
de 1987. 

A coordenadora da Fundação 
Educar, em imperatriz, Ana Luiza 
Rocha, declarou ao JN que existem 
no município, nas zonas rural e ur- 
bana, 1.600 alunos matriculados, 
sendo atendidos por 128 professo- 
ras, em mais de 70 salas de aula. 
No entanto, Ana Luiza afirma que 
ainda "há muita carência de esco- 
las" na região. 

Gasolina brasileira 

é a mais barata 

O Brasil é o país da América La- 
tina onde a gasolina é vendida mais 
barato (Cz$ 6,10), seguido pela Cos- 
ta Rica (6,22), Argentina (7,16), 
Honduras (7,17), Panamá (7,86), 
Haiti (8,23), Uruguai (9J51), Gua- 
temala (10,60) e Paraguai (11,52). 

28 anos, prêmio de "Melhor In- 
térprete" com a música "Acalan- 
to". (Matérias completas sobre o 
festiva! estão na página 16). 

ARTISTA DE IMPERATRIZ 
EXPÕE NA CAPITAL 

Foi aberta na semana passada, 
em São Luís, a exposição "Raízes", 
do artesão, escultor e pintor Acioie 
Bastos. A mostra vai até o dia 11 
de novembro e compõe-se de 100 
peças, trabalhadas em raízes, tron- 
cos e cascas de madeiras, além de 
pedras e outros materiais. O JOR- 
NAL DE NEGÓCIOS e a Distribui- 
dora Credii são os patrocinadores 
da exposição. 

A arte e a pessoa de Acioie Bas- 
tos, já conhecidas em diversas par- 
tes do País, são temas de artigos 

assinados por Zeca Tocantins e 
Edmilson Sanches. (Páginas 7 e 13). 

VENCEDORES DO VOLEIBOL 
RECEBEM MEDALHAS 

A equipe de voleibol Escola For- 
taleza, modalidade juvenil masculi- 
no, recebe nesta semana as meda- 
lhas ofertadas pelo JORNAL DE 
NEGÓCIOS, pela classificação em 
primeiro lugar nos VIII JEIs ■ Jogos 
Escolares de imperatriz. A equipe 
campeã, patrocinada pelo "JN", é 
formada pelos atletas: Aldrin Olivei- 
ra Brito, WHmar Rodrigues da Sil- 
va, Ênio Jorge Lima da Silva, Alan 
Denizarde M. Marques, Ivanilso 
Queiroz Amaral, Júlio César San- 
ches, Edson Lima da Silva, Marcos 
de Sousa Silva e Manoel Diomilson 
Coelho (técnico). 

Sunab prepara nova tabela 

O delegado regional da Sunab 
no Maranhão, Oséas de Sousa 

Martins Fiiho, divulgou recente- 
mente que o órgão arrecadou, des- 
de o início do Piano Cruzado, três 
milhões sessenta e oito mii cruza- 
dos através de muitas cobradas em 
1.245 autuações contra infratores 
do congelamento de preços. 

Oséas de Sousa divulgou, ainda, 
que a Sunab está procedendo a um 
levantamento dos preços praticados 
até 28 de fevereiro nas empresas 
que atuam no ramo de brinquedos 
visando á elaboração de uma ta- 
bela, para evitar que se repita no 
Nata! o aumento de preços verifi- 
cado por volta do Dia da Criança. 

Cerveja: muita 

sede no mercado 

imperatriz tem, atualmente, 2 mii bares e consome 
cerca de 20 mii caixas de cerveja por mês. Mas, apesar 
desses números, o abastecimento de cervejas vem ge- 
rando insatisfações tanto do lado dos distribuidores 
quanto da parte dos varejistas. Os primeiros lamentam 
a cota insuficiente que lhes é destinada petas indústrias, 
com sensível redução da lucratividade. Os varejistas, por 
sua vez, reclamam do não atendimento integrai de seus 
pedidos e do pagahnento de ágio por caixas de cervejas 
colocadas na cidade através de distribuidores não autç- 
rizados. Não há previsão para a normalização do abaste- 
cimento e a falta de cerveja vai-se refletir nas festas de 
fim de ano e no carnaval, quando a busca do produto é 
maior. 

Muita água vai rolar e, por isso mesmo, o mercado 
continuará com sede —de cerveja. (Página 3) 

Correios já têm formulários 

para justificativa eleitoral 

Üs Correios de imperatriz já estão aceitando requisi- 
ções de justificativa eleitoral. Segundo informou o agen- 
te postai dos Correios em imperatriz, Amauri de Aze- 
vedo Neri, os eleitores que se encontram fora de seu do- 
micílio eleitoral deverão procurar uma agência dos Cor- 
reios local para preencher o Aerograma de Justificativa 
Eleitoral, que custa sete cruzados e estará à disposição 
dos interessados até o dia 15 de novembro às 17 horas. 

Banco do . 

Nordeste 

abre inscrições 

para concurso 

A\ agência tocai do Banco do 
Non deste do Brasil (BNB) está re- 
cebi indo, a partir desta segunda- 
fein 3, 3, inscrições para candidatos 
ao preenchimento de vagas de Bol- 
sist a Nível Médio (BNM). 

'O concurso é dirigido exclusi- 
vamente para estudantes que este- 
jam cursando o Io. Ano do 2o. 
Grau, corri profissionalização com- 
patível com a atividade bancária 
(Contabilidade, Administração, etc) 
e (jue não tenham nota inferior a 6 
(snis) nas disciplinas Português e 
Matemática. Uma seleção prévia 
realizada pelos colégios Fortaleza, 
Eòenézer, Graça Aranha, Bernardo 
Sciyão e Escola Técnica indicou 172 
alunos que preencheram as condi- 
ções para inscrição. 

O salário (bolsa) mensal é de 
Cz$ 1.114,00, com direito a assis- 
tência médica e a cartão -refeição. 
/As inscrições serão feitas no perío- 
do da manhã (das 8 às 10 horas), na 
avenida Getúlio Vargas, 1933, e ter- 
minam na próxima sexta-feira, 7. 

Os candidatos devem apresentar, 
no ato da inscrição, duas fotos 
3x4. As provas ■ Português e Mate- 
mática - serão realizadas no dia 30 
de novembro. 

tambores 

(p«a 13) 

O hábito 
do lor. (Página 15) 

FABER 
- o «ostiwal 
da aaudada. 
(Página 16) 

A luta por um rogime damocrático. 
(Página 10) 

(Féo.") 

JN Literatura 
(pág.15) 

(Página 14) 
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Foi . amor a primeira 
vista 

ípág 13) 
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De quem é 

a vocação? 

Tasso Assunção * 

Ouvi de certo político, em uma 
reunião a que compareci faz alguns 
dias, a afirmação de que "a vocação 
de nossa região í; a. Veterinária e. a 
Agronomia". Segundo ele, o curso 
de Direito não deveria ter sido insti- 
tuído em Imperatitiz, porque não es- 
tá de acordo com aquela "vocação*. 

Erros de radoc írüo, todo o mun- 
do os comete. Mai s o argumento de 
sua excelência me suscitou algumas 
questões. A incliruvção profissional 
é do lugar ou do iindivíduo? Seria 
democrática a implantação de um 
curso de Veterinárii i ou Agronomia 
em uma região, senu juévia consul- 
ta aos possíveis camídatos ao ves- 
tibular, sò porque nessa região 
predominam as ativi dades agrope- 
cuárias e agricultura tis? Quais cri- 
térios deveriam ser a dotados para 
a instituição de um c urso superior 
(ou de outro qualquer) em deter- 
minado lugar? 

ooó 

4 

Primeiro: o homem não ri um 
ser especializada Não deve e não 
pode ser submetido à especifici- 
dade da atividade econômica pre- 
dominante no lugar onde vive. 
Segundo: a decisão sobre que cmrso 
deverá ser instituído em determina- 
da cidade não deve ser dada exclusi- 
vamente pelo senhor governador ou 
o senhor prefeito, baseando-sei na 
suposta vocação regional, porque is- 
so seria o cúmulo da petulân.ãa. 
Terceiro; nada mais coerente que os 
próprios interessados em estmíar 
escolham que faculdade querem 
cursar. Mesmo que sejam apemas 
10, 20 ou 30, que sejam convoca- 
dos a opinar acerca de que curuo 
deverá ser implantado na ddaiie 
onde vivem. 

Vocação é a propensão natur al 
do indivíduo para determinadla 
arte ou ciênda. "A vocação da 
região" é, portanto, um despautério 
Pelo óbvio exposto adma. Mas dir- 
rio: a universidade deverá atendeir 
às necessidades econômicas da loca- 
lidade onde for implantada. Certo? 
Errada A universidade deverá aten- 
der às necessidades vocacionais dos 
estudantes que a ela terão acesso. 

Desta vez não dirão: extinguir-se- 
ão os engenheiros, os químicos, os 
médicos. Não. Quanto lugar existe 
bem provido de engenheiros, quími- 
cos, farmacêuticos, médicos, sem 
que nunca os tenha formado^ A ne- 
cessidade do profissional em uma 
localidade faz com que ele ali es- 
teja. E não se deve fazer que ele dali 
seja sem haver necessidade. Impera- 
triz 'é o melhor exemplo. Temos 
mais de 200 médicos. Engenheiros, 
odontologos, farmacêuticos, quími- 
cos, psiquiatras e quantos profissio- 
nais forem necessários. Temos as 
respectivas faculdades? Não. 
Portanto, esqueçamos a "vocação 
da região" (expressão batida e po- 
bre). Nós precisamos é de profis- 
sionais competentes, que amem o 
que fazem. 

* Tasso Assunção é da equipe de reda- 
ção do JN. 
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Não era ovo 

Conta-se que uma pesquisadora 
do IBGE fora entrevistar os mora- 
dores de um isolado casebre naque- 
la região onde predominavam a 
seca e a probreza extrema. Rece- 
beu-a o dono da casa, rodeado da 
mulher e de mais de dez filhos. 

A educação do sertão — que não 
se vai com a pobreza - fez com que 
fosse cedido, à recém-chegada, o 
único tamborete da casa. O homem 
de cócoras, ia falando^ A certa altu- 
ra, porém, a pesquisadora, meio 
constrangida, notou que os genitais 
do chefe da família pendiam-lhe 
através dos buracos da calça rota. 
Foi aí que um dos filhos observou: 
" — Papai, seus testículos estão de 
fora". 

O sertanejo recompôs-se como 
pôde, pediu desculpas, mas a pes- 
quisadora disse que compreendia e 
elogiou-o pela boa educação dos 
filhos e por ensinar o "nome cor- 
reto" dos órgãos sexuais, apesar de 
toda a pobreza em que se encon- 
travam, a distância da cidade etc. 
etc. 

Mai a pesquisadora terminara de 
falar, o sertanejo chamou-a assim 

de lado e confidenciou: "-Senho- 
ra, eu ensinej pra eles que isso aqui 
eram TESTÍCULOS porque, se dis- 
sesse que era OVO eles COMiAMÍ 

VERGONHA NA CARA 

Essa anedota malcontada vem a 
propósito de uma pesquisa realizada 
pelo IBGE em 1974 e que foi man- 
tida em segredo durante 11 anos, 
até ser descoberta e divulgada, há 
dois anos, peta revista ISTO E, de 
São Pauto e cujo assunto foi objeto 
de artigo ("O Cardápio da Fome"), 
que publiquei na edição passada do 
JORNAL DE NEGÓCIOS. 

A pesquisa do IBGE, chamada 
de Estudo Nacional de Despesa 
Familiar (ENDEF), acompanhou 
mediu e pesou a comida de 55 
mi! famílias em todo o pais. Para is- 
so, investiram-se 20 milhões de dó- 
lares e o trabalho de 1.200 pesqui- 
sadores. Esses pesquisadores pre- 
senciaram fome, desespero e mi- 
séria nos diversos Estados brasilei- 
ros. Viram, impotentes, crianças 
morreram de fome sob suas vistas. 
Viram — e registraram em seus re- 

O mês de outubro é o mês de 
Drummond. O mineiro de Itabira 
completou 84 anos e a literatura 
brasfleira faz festa. Carlos Drum- 
mond de Andrade, GAÚCHE na 
vida, é soberbo, desembaraçado, no 
fazer literário. Ao Drummond poe- 
ta, Drummond contista, cronista, 
critico, tradutor, e sobretudo ao 
Drummond Drummond, escritor 
federal, meu apreço municipal - 
que, bem sei, dele não tomará ciên- 
cia. 

De Drumond, alta onda literá- 
ria, que já nos deu uma LIÇÃO DE 
COISAS extraio e trancrevo, mais 
adiante, uma lição de poesia. Sen- 
timentos alertas, poetas e literatos 
municipais, que fazer poesia não é 
só ennleirar versos, perfilar es- 
trofes, horizontalizando palavras 
e verticalizando frases: tem-se de or- 
denar os sentidos, ordenhar a ins- 
piração, educar a escrita (ou, ao 
menos, a mensagem), criar com for- 
ça criadora, criativa, com expres- 
são poética. Em poesia, o caos é 
causa -- não conseqüência. O poeta, 
o escritor, tem de pesquisar, ler, in- 
clusive o dicionário. (''Escrevo com 
o dicionário. Sem dicionário, não 
posso escrever - como escritor", 
disse Gilberto Amado, ensaísta, ro- 
mancista, diplomata e memorialista, 
membro da Academia Brasileira de 
Letras, falecido em 1969). Convi- 

Lição de poesia 

vência e leitura são hábitos, ou me- 
lhor, são exigências que devem ser 
impostas ao homem de letras por 
EI£ mesmo. Alguns poetas, em 
Imperatriz, estão navegando em 
mares poéticos insípidos, inodo- 
ros e incolores. Alguns poetas, nes- 
ta cidade, estão navegando em 
mares poéticos ao sabor de ondas 
de inspirações súbitas e efêmeras, 
ao sabor - vale a sinonímia - de 
inspirações repentinas e passagei- 
ras. Essas ondas pouco ou nada dei- 
xam nas praias literárias e suas 
águas-versos molham os corpos mas 
não embebem nem refrescam a al- 
ma dos banhístas-leítorca. Os poe- 
mas daí surgidos, sem consistência, 
evaporam-se ao menor sopro do 
vento crítico, da apreciação sem 
muito compromisso, do estudo 
mais superficial. 

Mas voltemos a Carlos Drum- 
mond de Andrade e sua lição (que 
muito poeta por aí deve considerá- 
la como um "dever de casa" dos 
tempos do primário). Com a pala- 
vra, o poeta: "Entendo que poesia é 
negócio de grande responsa raridade, 
e não considero honesto rotular-se 
de poeta quem apenas verseje por 
dor-de-cotovelo, falta de dinheiro 

„ou momentânea tomada de contato 
com as forças líricas do mundo, 
sem se entregar aos trabalhos cotidia- 
nos e secietcs dq téaãca, da leitura, da 

contemplação e mesmoda ação Até os 
poetas se armam, e um poeta desar- 
mado é, mesmo , um ser à mercê 
de inspirações fáceis, dódl às modas 
e compromissos". E Drummond, re- 
passando um pouco a qualidade do 
que é escrito à responsabilidade do 
leitor, parece querer concluir, deso- 
lado: Infelizmente, exige-se pouco 
do nosso poeta: menos do que se re- 
clama ao pintor, ao músico, ao ro- 
mancista... Mas iríamos longe nesta 
conversa..." 

E é para não encompridá-la que 
tfiontq aos poetas de Imperatriz, a 
CONTEMPLAÇÃO (com inspira- 
ção), a IMAGINAÇÃO (com força 
criativa) e a REALIZAÇÃO (com 
vigor de expressão), — três pontos 
de parada obrigatória antes da corri- 
da à exibição do texto literário. No 
mais, parabéns ao poeta Drumonnd 
São 84 anos, com a descompromis- 
sada responsabilidade de ser o 
maior poeta vivo do País. E a quem 
saudámos, retornando-lhe seus pró- 
prios versos: 

O último dia do ano 
não é o último dia do tempo. 
O último dia do tempo 
não é o último dia de tudo. 
Recebe com simplicidade este pre- 
sente do acaso. 
Mereceste viver mais um ano. 

E. SANCHES 
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Dez Encantos 
Jurivé de Macedo (*) 

I - NOMES - Se a minha prezada leitora 
está em dificuldade para escolher o nome de seu 
filhinho ou do afilhadínho que ganhou, coloco- 
lhe à disposição os meus préstunos de catados 
de nomes em listas eleitorais e outros alfarrá- 
bios cartorários. 

Vamos à primeira colheita da safra: - Fi- 
dolino, - Doneve Telma, - Almivar, - Odaila, 
Hing Borgue, - Edio, - Jivago, - Juvenésio, - 
Leondino, — Flaudbdo, - Ãdeondes, - Ama- 
deua, - Catia, - Jacneta, - Ãuciliadora Lau- 
dos, - Itelvíno, - Aygo Hudson, - Ogarima, - 
Amaide, - Assembley Abutrab, - Ela lima - 
Eufemea, Caloceto, - Uinguison - Sinforoso. 

iatórios — pessoas que, não tendo o 
que comer, alimentavam-se (e ainda 
se alimentam) de folhas, cascas, la- 
vagens de animais, telhas e tijolos 
(no duroi), carvão, barro, sabão, ra- 
tos, e, até mesmo fezes humanas. 

Tão vergonhosa quanto essa 
constatação IN LOCO foi o silêncio 
compreensivelmente covarde a que 
tiveram de se submeter todos os 
envolvidos na pesquisa. Uma ver- 
gonha nacional que o jogo de envol- 
vidos na pesquisa. Uma vergonha 
nacional que o jogo de interesses 
escusos e a safadeza política tenta- 
ram esconder, mas que também foi 
descoberta para juntar-se a tantas 
outras obscenidades verdes-amareias 
- entre elas, a politicagem, a cor- 
rupção (palavra vulgar e ações 
idem), o aliciamento dos órgãos de 
comunicação (por compra ou des- 
vio de verbas), o abuso do poder 
econômico, a gestão temerária de 
bancos e empresas ("colarinhos 
brancos"), o pouco caso com a (in) 
segurança pública. 

Ou, tudo isso, a falta de vergo- 
nha na cara. Como queiram. 

E. SANCHES 

H - NOMES (DE NOVO): - Segundo re- 
gistro do PIS, até o ano de 1981 os nomes mais 
numerosos nos cadastros oficiais eram estes: 
12.887 João dos Santos, - 12.486, José Pereira 
da Silva,- - 11.987 José Antonio da Silva, - 
11.664 José Carlos da Silva, - 11.434 João Ba- 
tista da Silva, - 10.718 José Francisco da Sil- 
va, - 10.366 Maria José da Silva, - 9.674 José 
da Silva, - 9.659 Maria Aparecida da Silva. 

Está mais do que claro que o PIS não ca- 
dastrou os José de Ribamar aqui do Maranhão. 

III - VOTO: Comício em Porto Franco e o 
candidato afirmando: 

- Eu só tenho dois votos, o de Deus e o do 
povo. 

E lá da galera veio o aparte do ouvinte: 
- Pois já só tem um, que Deus não é eleitor 

no Maranhão. 

IV - TRADIÇÃO: — Os céus da cidade cor- 
tados por um ultraleve que estampa sob as asas 
o nome do senatoriável Lobão. 

O que confirma a versão popular de que Lo- 
bão gosta de deixar o seu eleitorado de cara pra 
dma. 

V - CIDADE: - Balsas é hoje uma cidade 
bem zeladinha e metida numa zona de grandes 
áreas cultivadas e cortadas por estradas de as- 
falto. 

Uma pena que cada cidade do Maranhão ain- 
da não tenha tido a sorte de ter um filho go- 
vernador e plantador de arroz. 

VI - CRISE: - Vejo no jornal o aviso da 
Loja Maçônica sobre o adiamento da chamba- 
rizada programada para o final de semana. 

Antigamente dizia-se que consolo de pobre 
era uma ossada na panela. O osso deu a volta 
por cima e hoje não pinta nem em festa de rico. 

x-x-x-x 

VII - DESCONFIÕMETRO: - Chego a um 
comitê eleitoral e fico sabendo da última jo- 
gada eleitoral: os candidatos que "financiam" 
cabos eleitorais estão agora contratando os ser- 
viços de investigadores para o rastreamento do 
"correligionário , conferindo as safanagens des- 
te. 

É o diabo passando o cão pra trás. 

VIII - PETIÇÃO: - Tem aquela do advoga- 
do que encaminhou o requerimento à "SEXIO- 
NAL (com X mesmo) DA ORDEM DOS ADE- 
VOGADOS (com E mesmo) e recebeu o petitó- 
rio de volta com o despacho: - Volte a requerer 
quando aprender escrever SECCIONAL e AD- 
VOGADO. 

IX - TÁ NO JORNAL: - "Hippies drogam- 
se em praça pública". 

Em favor destes é bom que se digam que pe- 
lo menos eles têm a coragem de assumir o vi- 
do. Não pisam na bola como uns e outros que 
querem tirar onda de anjo bom. 

X - RELEMBRANDO: - Delegacia de po- 
lícia, escrivão e presa conversando: 

- Como é o nome desse homem preso com 
você? 

- Pedro... 
- PEDRO de quê ? 
- Não sei. 
- Você não é a mulher dele ? 
- Mulher, esposa, amante, puta, amiga, bo- 

ta ai o que o senhor quiser 
- Mas como expüca que você sendo mulher 

dele não sabe nem o nome que ele tem ? 
- Olhaqui autoridade, esse negócio de no- 

me nãó interessa, eu me ligo é nele e não no no- 
me dele, sacou ? 

• Jurivê de Macedo é jornalista e advogado. 

Registro 
Edmilson Sanches, diretor do JORNAL DE 

NEGÓCIOS, recebeu: 
CONVITES 
Da Coordenadora da Unidade de Estudos 

de Educação de Imperatriz ^Universidade 
Estadual do Maranhão, profa MariaAparecida 
do Nascimento, para as comemorações de 
aniversário da Unidade (09 /TO). 

Da Boutique Point 33, para o coquetel de 
inauguração de suas instalações (15 /TO). 

Do diretor-presidente da Tucanu's Promo- 
ções, Connor Faria, para o show "Night in 
Samba", com Luiz Ayrão e sua Banda, rea- 
lizado no Clube Recreativo Tocantins 
(18710). 

Das sras. Vera Pontes, Christine Cinaglia 
Lopes, Beatriz Melo e da colunista social 
Maria Leônia, para a exposição de arte "De 
Geração em Geração", realizada no Hotel 
Posseidon (22 /TO). 

Do jornalista Hélder Peixoto (Tucanu's 
Promoções), para almoço com a Imprensa no 
Heliu's Bar, oferecido pela empresa aérea 
Brasil Central (ex-VOTEC). 

Do médico e empresário Antônio Alexan- 
dre Poinha, para visita às instalações da 
indústria Telezon Ind Com. Eletromecânica 
Ltda. 

Do empresário Francisco Francisco Bor- 
ges, para a comemoração de seu 53° ani- 
versário, na Loja Maçonica "Uniáo e Fra- 
ternidade de Imperatriz". 
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Abastecimento de cerveja sem 

previsão para normalização 

A falta de produtos advinda com o 
Plano Cruzado está atingindo, tam- 
bém, o comércio de cervejas em Im- 
peratriz e regiSo. E o desapareci- 
mento da cerveja dos bares da cida- 
de está causando insatisfações. De 
um lado, varejistas, que reclamam 
da distribuição irregular e até da co- 
brança de ágio no interior; de outro, 
distribuidores, que falam de aumen- 
to do consumo, problemas nas fá- 
bricas e invasác do mespado por dis- 
tribuidores de outras praças. Os 
consumidores se dividem entre os 
que substituem a cerveja por outras 
bebidas e os que nSo aceitam a 
substituição. Na verdade, o proble- 
ma teve origem na queda de 10 por 
cento ao ano verificada no consumo 
desde 1981. Com isso, as fábricas 
pararam de investir em expansáo. 
No entanto, o consumo voltou a 
crescer nos últimos meses do ano 
passado e superou a demanda após 
o plano de estabflizaçJo da econo- 
mia. Como os projetos de expansáo 
demoram, no mínimo, dois anos, o 
problema vai continuar. A reporta- 
gem do JN entrevistou distribuido- 
res e varejistas. 

Clélio Silveira Filho, gerente de vendas 
da Recd-Revendedora de Bebidas Coelho 
Ltda (Brahma): 

JN — Por que náo foi garantida uma 
cota para atender ao consumo de cerveja 
em Imperatriz? 

CS - Nós estamos trabalhando com 
uma cota superior à cjie nós tínhamos an- 
tes. Cerca de 100 por cento a 150 por 
cento a mais do que vendíamos normal- 
mente; só que o mercado precisa, agora, 
de pelo menos 400 por cento a mais, e 
isso é praticamente impossível. 

JN - Qual era a cota antes desse au- 
mento de consumo? 

CS — Era o suficiente para abastecer os 
1.500- bares que existiam até o final de 
1985. Para sabermos o número exato fica 
difícil, porque trabalhos com dúzias, mas 
era o suficiente para abastecer o mercado 
de Imperatriz. 

JN - Qual é a cota atual? 
CS - Não podemos dizer por uma 

questão de segredo comercial, de concor- 
rência, mas aqui em Imperatriz a cota foi 
aumentada. 

JN - Quais os critérios de distribuição 
da Recol? 

CS - São os normais de um comércio 
de cerveja Nós temos os livros de rota, 
que indicam o roteiro do vendedor. Ele 
sai diariamente atendendo os dientes sem 
distinção, contanto que tenha cerveja 
Nós temos um total de 24 livros de rota e 
1.800 pontos de distribuição em Impèra- 
triz, segundo um levantamento que fize- 
mos há menos de 30 dias. Todos os pontos 
constam do livro de rota. Cada vendedor 
faz sua distribuição seqüencialmente. Cada 
livro de rota contém mais ou maios 70 a 80 
pontos e nós tentamos levar a todos eles 
um pouco & cerveja 

JN - Como ficaram os dubes e as ca- 
sas noturnas com essa falta de cerveja? 

CS — Nós tínhamos, de certa forma 
o dever moral de continuar atendendo às 
casas que trabalhavam com a gente com 
exclusividade. Elas nos apoiaram quando 
estávamos predsando e agora é a nossa 
vez de ajudá-las, embora não possamos 
fornecer a quantidade suficiente para 
abastecer essas casas. Mas nós tentamos 

dar o que é possível. 
JN - Há um limite na quantidade de 

caixas entregue para cada varejista? 
CS — Nós não temos uma quantidade 

preestabeledda para cada um. Depende 
da quantidade que chegar para nós, mas 
cada varejista recebe, no máximo, três 
caixas de cada vez. 

JN — Qual é a periodicidade da distri- 
buição? 

CS — A distribuição está sendo feita 
quase mensalmente. Nós passamos em um 
bar hoje e só voltamos lá depois de passar- 
mos em todos os outros bares do roteiro, 
embora isso possa demorar um mês. Nos- 
sa vontade é fazer a entrega duas vezes 
por semana, mas isso não está sendo pos- 
sível. 

JN — A Brahma está ampliando suas 
instalações? 

CS — Talvez a cervejaria esteja pensan- 
do que essas medidas do Governo não se- 
rão duradouras e que talvez por isso não 
valha a pena investir em expansão. Mas eu 
não sei se existe ou não um projeto a esse 
respeito. 

JN — O que você diz de comentários so- 
bre a cobrança de ágjo na venda de cerve- 
ja? 

CS — Eu sou suspeito para falar sobre 
isso, mas garanto uma coisa: nós não co- 
bramos ágio de espécie alguma. Nossos 
vendedores são orientados para cobrarem 
o preço exato. Nós fiscalizamos 
diariamente, e convidamos qualquer clien- 
te que .tenha pago um centavo a mais em • 
uma caixa de cerveja a vir até aqui de-, 
nunciar que nós puniremos o respon- 
sável. O que está ocorrendo é que os 
clientes não sabem que está entrando 
muita cerveja de fora e por isso, às ve- 
zes, pagam mais caro. 

Isac Barbosa, gerente da Distribui- 
dora de Bebidas Vieira Ltda (Ceima); 

JN — Como está a distribuição de cer- 
veja Cerma em Imperatriz? 

IB — Depois do Plano Cruzado houve 
uma procura muito grande e a fábrica já 
tinha compromissos de fornecimento com 
outros Estados. Eram éasçs Çstados que 
garantiam a produçãp da fábrica, pois os 
maranhenses não estavam acostumados 
com a cerveja Cerma Como dizem, santo 
de casa não faz müagres. Mas com a falta 
das outras marcas, eles começaram a to- 
mar Cerma, e, com isso, o que tínhamos 
em estoque saiu rapidamente, além de 
termos passado a receber apenas 2.000 
caixas de cerveja por mês. 

JN — Como é feita a distribuição da 
Cerma? 

IB — Nós continuamos fornecendo a 
mesma cota para os clientes que já com- 
pravam nosso produto antes, porque nós 
temos um compromisso moral com 
eles. 

JN — Cone comentários sobre a co- 
brança deágio... 

IB — É um problema muito sério, mas 
está acontecendo. Está vindo cerveja do 
Ceará, do Piauí nos ônibus, e algumas 
pessoas preferem pagar mais caro e ter a 
cerveja a não ter de jeito nenhum. Como 
os consumidores não sabem disso, cul- 
pam os distribuidores de estarem cobran- 
do ágio na entrega da cerveja. 

Joaquim Pereira Bastos, chefe de es- 
critório da Distribuidora Antárctica: 

JN — Por que não foi garantida uma 
cota de cerveja para abastecer Impera- 
triz? 

JP — Porque a falta é nacional e a pro- 
dução da Antárctica não está sendo sufi- 
ciente para abastecer o mercado. Aqui em 
Imperatriz, nós temos 2.000 clientes do- 
nos de bares. A nossa cota não dá para 
atendê-los e não temos condições de au- 
mentá-la devido a Antárctica ter fechado 
algumas de suas filiais para ampliar as ins- 
talações ou mesmo para limpeza. Por isso 
houve uma queda no abastecimento. A 
cota que recebemos varia muito de um 
mês para outro e tanto pode aumentar 
como diminuir. No mês passado recebe- 
mos apenas 9.000 caixas de cerveja e só 
foi suficiente para atender à cidade. Não 
pudemos mandar para o interior. Este 
mês deveremos receber um pouco mais... 
talvez umas 13.000 caixas. 

JN — Há um limite de caixas para cada 
bar? 

JP — Não temos uma cota fixa. A dis- 
tribuição é feita de acordo com a quanti- 
dade que recebemos, mas nós procura- 
mos passar em todos os bares e deixar 
pelos menos uma caixa para cada. 

JN — E quanto aos grandes varejistas, 
como os donos de casas noturnas?"' 

JP - Nós estamos tentando atender a 
todos, mas não dá para deixar muitas 
caixas... então eles têm que se virar para 
substituir a cerveja. 

JN — Hcuve prejuízo de lucratividade 
em função dessa falta? 

JP - Sim, porque estamos vendendo 
pouca bebida. Se tivéssemos bebida pa- 
ra, vender .normalmente, acredito que te- 
ríamos um lucro maior. 

JN — E quanto à cobrança de ágio?...* 
JP - 0 que tenho observado é que tem 

chegado muita cerveja de fora, principal- 
mente de Timon (MA), em ônibus. Não 
podemos fazer nada porque não temos 
produtos para vender. Quando tivermos, 
tomaremos providências. Uma distribui- 
dora não pode vender na área de outra 
distribuidora 

Moacir Carlos da Fonseca, proprietá- 
rio da Pizzaria La Mônica. 

JN - Desde quando está faltando cer- 
veja? 

.. MF - Há uns seis meses. Realmente es- 
tá faltando, mas não resta dúvida de que 
o consumo aumentoa 

JN — Como o sr. está reagindo a essa 
falta de cerveja? 

MF — No dia que tem, eu vendo; quan- 
do não tem, vendo doses (bebidas quen- 
tes) ou refrigerantes. Mastenhoperdido 
clientes, porque têm pessoas que só to- 
mam cerveja Se não tem, elas preferem 
não tomar nada Mas o consumo de ou- 
tras bebidas aumentou muito em fun- 
ção da falta de cerveja. 

JN — O sr. está pagando ágio para con- 
seguir cerveja? 

MF - Não. 
JN — Está faltando outras bebidas? 
MF — Não. Só cerveja 
Entre outros entrevistados, Manoel 

Pinto Araújo, o Armando, gerente do 
Frigobar, esclarece que a falta de cerve- 
ja em lata é decorrência da escassez 
de vasilhames. Acrescenta que o 
tabelamento de preços reduziu a lucra- 
tividade, o que desestimulou o comér- 
cio. Com isso. a distribuidora da cerve- 
ja Skol em Imperatriz teve que fechar as 
portas. A cota da Skol para Imperatriz 
está em apenas 1.000 caixas, e adistribui-- 
ção é feita por um caminhão que visita a 
cidade duas vezes por mês. 

Um discurso nas entrelinhas 
Evidentemente, para o indivíduo que é 

candidato, existem inúmeras vantagens em 
ser eleito. Só para ele, pois para o povo nem 
sempre há. Não, não sou eu quem diz isso. 
São eles (os candidatos) quem demons- 
tram, que dizem através de seus "feitos", 
seus "gestos". O que eles fazem na época 
das campanhas é piada, estórias "engraça- 
das", como esta: 

Era uma vez, alguns candidatos a depu- 
tado, governador etc. etc. Eles eram bon- 
■,irh~s r popuigras. Ora, até desciam do 
palanque e andavam no meio do povo, 
abraçando alguns, apertando a mão de ou- 
tros, distribuindo sorrisos, simpatias. O 
mais importante...Ah! o mais emocionante 
eram os discursos. Estes, sim, vale a pena 
ouvir. Palavras de esperanças (perdidas), 
progresso e otimismo (exagerado). 

Parté de um discurso: "Quando eu for 

eleito, farei dessa cidade, desse Estado, um 
verdadeiro canteiro de obras (fic- 
tícias), jamais faltará trabalho para o pai de 
família e, consequentemente, o pão (pau) 
de cada dia. O progresso virá para essa re- 
gião como a chuva que cai no deserto em 
plena estação de seca. A chuva que descerá 
daquele céu para molhar suas plantações. E 
obviamente daremos a semente necessária 
para uma boa safra (espero só pra ver). 

Vocês têm água encanada? — Não. Energia 
elétrica? — Não. Assistência médica? — 
Não. —Segurança? —Não. Pois eu (jamais) 
darei isso a vocês (idiotas). — Muito bem! 
Bravo! Os impostos quê vocês pagam serão 
todos revertidos em benefício desta terra 
(minhas fazendas). Um coitado pergunta: 
E o problema da casa própria, o senhor vai 
resolvê-lo? "Claro (que náo). — Bravo1 

Bravo! Daqui a no máximo dois anos trans- 
formarei este Estado num verdadeiro (bu- 
raco de dívidas) depósito de alimentos. 
Jamais faltará alimentação para (meus) 
seus filhos. As professoras ganharão o 
suficiente para (viver com fome) o sustento. 
Os recursos e riquezas desta terra, extraí- 
dos do solo e do trabalho de todos, ficarão 
aqui mesmo (no meu bolso). — Bravo! 
Bravo!" 

Senhores candidatos, o desenvolvimento 
de uma nação, de uma cultura, de um povo; 
a organização de uma sociedade morali- 
zada, o brasileiro está lhes dizendo, não se 
faz com promessas e negligência, e sim 
com trabalho. Trabalhem! O povo está 
olhando. 

Imperatriz, 30 de outubro de 1986 
Cássío Gonçalves 

Idéias para a 

prática pedagógica - III 

Prática em 

Ciências: 

um laboratório 

mao 
É convarn se 

ouvir o professor 
de Ciência dizer 
que por falta de 
um laboratório e/ 
ou de instrumen- 
tos em sua escola, 
suas aulas vão mal 
e, daí e por de- 
corrência, seus 
alunos pouco se 
interessam e pou- 
co ou nada apren- 
den... íb oue. 
er "Tincípio, po- 
dem estar cheios 
"e razão. 

as, vejamos e 
recordemos alpu- 
mas coisas sim- 
ples. Para 
alguma prática de 
Pidogia \nimal, 
por exemplo, te- 
mos "à mão" (pa- 
ra não dizer, "Pd 
nòs'w mesmos..;) 
nosso próprio 
corpo. Óbvio, 
não? Muito bem, 
que não seja tão 
óbvio assim. Te- 
ríamos, então, o 'bichano' 
que vive na escola, ou na 
casa de um dos muitos que 
estão freqüentando a escola... 

Já falando em Biologia Ve- 
getal, teríamos o jardim, ou 
as árvores por perto. Mas... 
muito bem (ou mal); não as 
há. C que é muito freqüente, 
infelizmente. Pois, que seja: 
teremos então o "mato" em 
nossa volta, que comumente 
compõe o paisagismo escolar 
público. Mesmo deixando pa- 
ra outra oportunidade algum 
comentário sobre o que pode 
significar essa "prática educa- 
tiva' (a do cultivo do mato na 
escola...) de qualquer forma, 
sua existência poderia servir 
de campo para eventual exer- 
cício ou aplicação de conhe- 
cimentos e procedimentos de 
Fiologia Vegetal. Ou não? 

Como instrumentos, nesse 
campo, na falta dos "oficiais" 
teríamos facas, canivetes, es- 
tiletes, lâminas, tesouras, al- 
finetes, grampos,... Isto, em 
lugar de pinças e instrumen- 
tos especializados, sonhados 
reclamados, sabidamente 
miase nunca tidos... Até faz 
parecer que sempre se Fies 
invoca - como impedimen- 
to para se fazer/praticar ciên- 
cia, posto que inexistentes — 
exatamente para isto: para na- 
da se fazer em educação cien- 
tífica. Com o que, PÀPI-PAS- 
SU, tanitém se testemunha 
("ensina-se", portanto) mais 
um mal exemplo pedagógico 
em ciência. Pois esta se faz, 
fundamentalmente, com a 
"cabeça"... e com A VIDA 
(não obstante também sejam 
conhecidos os esforços da 
ciência da morte...). Cabeça 
e vida, os dois em simbiose 
dialética: refletir sistemática 
e ordenadamente sobre as 
práticas e os fenômenos da vi- 
da existente. Isto seria — ou 
será - FAZER CIÊNCIA. No 
caso "ensiná-la", praticando-a 

Com esta postura pedagó- 
gica — e os procedimentos 
imagináveis decorrentes de 
uma criatividade necessária — 
ao se FAZER o "ensino de 
ciências", sempre se terá um 
laboratório à mão. Aliás e a 
bem da verdade, vários. Mul- 
tivariados e dinâmicos. Au- 
tênticos e sempre atuais. Por- 
que vivos, 'besmos os ditos 
manimados; que não o são 
bem assim (pedras, rochas e 
familiares...). 

No entanto, não obstante. 

José Geraldo 
da Costg * 

tantas evidências educativas 
e potencialmente científi- 
cas, que transbordam de 
nosso dia-a-dia, aqui vai 
uma possível sugestão: um 
laboratório móvel, itineran- 
te, de efeito daí multiplica- 
dor pela ampliação dos usuí- 
rios potenciais. Ou alguns 
KITS (por que não dizer 
'conjuntos'?) conforme os re- 
cursos disponíveis do sistema 
escolar considerado. Um con- 
junto do material básico/mí- 
nimo (por favor, sem sofisti- 
cação ainda 1): proveta, grau, 
pipeta, cuba, funil, pinça,... 
em uma caixa-estqjo rústica e 
resistente. 

É o que está acontecendo, 
sem mistérios nem alardes, e 
sem choradeiras, para um 
conjunto de 37 escolas em 
Blumenau (SC). Simples, 
não? Se não se pode -ter um 
"laboratório completo e atua- 
lizado" '-em cada- escola (no 
seu sentido restrito e especí- 
fico; pois, no amplo pince- 
lado acima, todas o têm) que 
se tenha apenas um ou dois 
ou três. E se os faça girar, iti- 
nerar de acordo com progra- 
mação que articula/sintonize, 
evidentemente, a execução 
dos conteúdos curriculares 
particulares de cada escola; o 
que se poderia fazer através 
de uma "unidade central de 
ensino de ciências". Que tam- 
bém, e evidentemente, não 
precisaria ser - nem o deveria 
— um "órgão" a mais em edu- 
cação... Constituída pelos ou 
por alguns dos próprios pro- 
fessores manipula dores desses 
laboratórios, em articulação 
com seus colegas das escolas 
do sistema. Tal unidade cen- 
tral, assim entendida, poderia 
estar posicionada tanto por 
vinculação, digamos, ao ór- 
gão de supervisão (ou orien- 
tação esc d ar) da Secretaria 
Municipal de Educação ou 
'onde' os próprios professo- 
res de ciência melhor enten- 
dessem, desde que para efe- 
tivamente funcionar, com efi- 
cácia e responsabilidade com- 
provável. Aí está a idéia 

Para não vdtar a falar/in- 
sistir na oportunidade - e, 
quase diria, conveniência pe- 
dagógica — de que os profes- 
sores, COM SEUS ALUNOS, 
montem suas salas-de-ciência. 
Como o fazem, por exemplo, 
em escolas no interior da Ba- 
hia (Ribeira do Pombal para 
conferir) e por outros rincões 
destes brasis. Aquelas "anti- 
gas" figuras geométricas ou 
objetos sólidos, que a gente 
fazia com papelão de caixas 
de sapato; ou com sobras de 
madeira da serraria.. Um ter- 
rário, com pedras, insetos e 
pequenos animais "catados" 
perto da escola ou em casa... 
Um herbário, de 'construção" 
semelhante... Que falta para 
fazer? Se terra, pedras, inse- 
tos... os temos por aí de gra- 
ça? Que falta? Por favor, 
NÃO me respondam. Pensem 
e reflitam seriamente, come 
EDUCADORES. Confiram 
idéias. Mobilizem a participa- 
ção próxima e possível (não a 
idealizável e longíngua). Sem 
alardes nem choradeiras. 

E SE respondam. 
E pratiquem. Que educa- 

ção é prática. Experiência 
E, daí, ciência. 

• José Geral do da Costa é Ad- 
ministrador Público (FGV/EBAP) 
pesquisador social, educador, téc- 
nico/professor da UFMA/Campus 
II, membro e assessor de plane- 
jamento da CRIS - Comissão 
Regional Interinstitucional de 
Saúde da 9a Região/MA 
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ADMINISTRADORES 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE IMPERATRIZ 

OFICIAIS 
• Banco do Brasil S.A. (BB) 

Gerente; JURANDIR Francisco Pinhei- 
ro Ramires 
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 
1935-Centro 
Telefones: (098) 721-2382 - 721-2411 - 
Gerência: 721-2412 

• Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
(BNB) 
Gerente; Carlos Fernando FRA2ÃO 
Endereço: Avenida Getúlio Vàrgas 
1933-Centro 
Telefones; (098) 721-2366 - 721-2371 - 
Gerência: 721-4057 

• Banco da Amazônia S.A. (BASA) 
Gerente: JOSÉ CARLOS da Silva 
Endereça AvenidaGetúlio Vargas, 404- 
Centro 
Telefones: (098) 721-2417 - 721-2422 - 
Gerência; 721-2381 

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 
2120-A— Centro 
Telefones: 721-0533 - 721-4218 - 721- 
4712 

• Banco Nacional- do Norte S.A. 
(BANORTE) 
Gerente: IVAN Tiburtino dos Santos 
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 
1623 - Centro 

• Bradesco Nordeste S.A. — Crédito 
Imobiliário 
Gerente: LÚCIA Maria de Oliveira 
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 566 
- Centro 
Telefone: (098) 721-2519 - Gerência: 
721-2520 

— Na próxima edição o Jornal de 
Negócios incluirá os bancos do município 
de Açailândia. 

• Caixa Econômica Federal (CEF) 
Gerente: JOAQUIM Pinto Filho 
Endereço: Praça Brasil, S/n — Centro 
Telefones: (098) 721-2350 - 721-2329 - 
Gerência: 721-2360 

• Banco do Estado do Maranhão S.A. 
(BEM) 
Gerente: HELY Santos Silva 
Endereço; Avenida Getúlio Vargas, 
1019-Centro 
Telefones: (098) 721-2690 - 721-2689 - 
Gerência: 721-2734 

• Banco de Desenvolvimento do Estado 
do Maranhão S.A. (BDM) 
Gerentel EDGAR de Aguiar Lima 
Endereço? Avenida' PoigivaL-PínheirO■■•v;- 
de Sousa, 1550- Centro 
Telefones: (098) 721-4252 

• Companhia Progresso do Maranhão 
(CPM) - Crédito, Financiamento e In- 
vestimento 
Gerente: CARLOS ALVES DE Oliveira 
Neto 
Endereço: Avenida Dorgival Pinheiro 
de Sousa, 1990 - Centro 
Telefone: 721-1892 

PARTICULARES 
• Banco Brasileiro de Descontos S.A. 

(BRADESCO) 
Gerente: José MÁRCIO Leal 
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, - 
1333-Centro 
Telefones: (098) 721-3811 - 721-2312 - 
721-2322 

• Banco Itaú S.A. 
Gerente: CARLOS Antônio de Faria 
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 
1180-Centro 
Telefones: (098) 721-3275 - 721-3849 

• Banco Bamerindus do Brasil S.A. 
Gerente: ARNALDO Ribeiro de Sousa 
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 
1940-Centro 
Telefone: (088) 721-4343 Gerência: 
ramal 5 

• Banco ReaiS. A. 
Gerente: SÉRGIO Luís de Oliveira 
Endereço: Avenida Dorgival Pinheiro 
de Sousa, 607 - Centro 
Telefones: (098) 721-2150 - 721-2160 - 
721-2165 - Gerência: 721-2130 

• Banco Econômico S.A. 
Gerente: LUÍS ALBERTO Sousa Vilas 
Boas 
Endereço; Avenida Getúlio Vargas, 
1125-Centro 
Telefone: (098) 721-3672 - Gerência: 
ramal 63 

• Banco Mercantil de São Paulo S.A. 
(FINASA) 
Gerente: SIZINO Sebastião dos Santos 
Endereço: Avenida Getúlio Vargas. 
1896-Centro 
Telefones: (098) 721-3549 - 721-0661 - 
Gerência; 721-3546 

• Banco Bandeirantes S.A. 
Gerente: Antônio Ângelo BALBO 
Endereço; Avenida Getúlio Vargas, 
1462-Centro 
Telefones: (098) 721-3750 - 721-3720 - 
721-3717 

• Banco Mercantii do Brasil S.A. (PMB) 
• Gerente: GENÉSIO Ribeiro Leal Neto 

Endereço: Rua Ceará, 701 - Centro 
Telefone: (098) 721-3050 

• Agrobanco - Banco Comercial S.A. 
Gerente: GELICIO Garcia de Morais 

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 
MUNICIPAL 

— PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IMPERATRIZ 

Rua Rui Barbosa, 201 - Centro 
Telefone: 721-2005 
Prefeito: José de Ribamar Fi- 
quene 
Secretário-chefe de gabinete; 
Paulo Roberto Malta 
Telefone: 721-0368 Ramal: 5 

SECRETARIAS 
— Abastecimento e Preço 

Secretário: Suetônio Bezerra de 
Moura 
Prefeitura Municipal — Ramal 18 

— Administração 
Secretário: Alberto Noleto Dias 
Prefeitura Municipal — Ramal 5 

— Agricultura 
Secretário: Nilton José Freire Neves 
Rua Coronel Manoel Bandeira s/n — 
Telefone: 721-4740 

— Cultura 
Secretário: Jorge Alberto Cordeiro 
Fiquene 
Rua Urbano Santos — Paço da Cultura 
José Sarney 

— Desportos e Lazer 
Secretária: Mary Araújo de Pinho 
Rua Y, s/n (Centro Esportivo Barjor.a 
Lobão) — Telefone; 721-3179. 

— Educação 
Gscretária: Angélica Fiquene Sobri- 
nho 
Rua Urbano Santos, s/n — Telefone: 
721-1060 

— Fazenda 
Secretária; M aria Evangelista de Sou- 
sa 
Prefeitura Municipal — Ramal 11 

-- Indústria, Comércio e Turismo 
Secretário: Gildásio Gildo dos Santos 
Prefeitura Municipal — Ramal 8 

— Negócios e Assuntos Jurídicos 
Secretário: José Guimarães Filho 
Prefeitura Municipal — Ramal 2 

— Obras, Transportes Urbanismo 
Secretário: Miguel Fiquene Filho 
Prefeitura Municipal — Ramal 24 
— Planejamento 

Secretário: José Ribamar Garros 
Rua Coronel Manoel Bandeira 
1665-Telefone: 721-1044. 

— Saúde 
Secretário: Arnaldo de Alencar da 
Costa e Silva 
Rua Simplício Moreira, 1166 — Tele- 
fone: 721-0094 

— Trabalho e Ação Social 
Secretária: Maria Teresa dos Santos 
Simões 
Rua Pernambuco, 813 — Telefone 721- 
0891 

— Companhia Municipal de Água e 
Esgoto 
Presidente: Raimundo Pereira Brin- 
guel 
Prefeitura Municipal — Telefone: 721- 
1624- Ramal 5 

- Assessoria de Comunicação So- 
cial. Assessor: Marcelo Rodrigues Car- 
doso. Prefeitura Municipal - Telefone: 
721-2009 - rama! 12 

Cerâmica São Vicente Férrer: 

20 anos de pioneirismo 

Completou 29 anos de ativi- 
dades a mais antiga cerâmica 
de Imperatriz. Fundada no dia 
21 de outubro de 1966, a Ce- 
râmica São Vicente Férrer nas- 
ceu graças ao gênio empreen- 
dedor do pernambucano Se- 
bastião Régis de Albuquerque 
54 anos, que veio para Impe- 
ratriz ao encontro de seu ir- 
mão, o médico Antônio Régis 
de A buquerque, que já residia 
aqui. 

Movido pela promessa de 
que o solo desta região era 
propício a investimentos na pe- 
cuária e na indústria de cerâ- 
mica, Sebastião Régis deixou, 
em São Vicente Férrer, sua 
cidade natal, uma grande plan- 
tação de bananas sob a res- 
ponsabilidade de outro irmão, 
Fernando Régis de Albuquer- 
que (já falecido), para vir in- 
vestir na Região Tocantina. 

Como todo pioneiro, enfren- 
tou dificuldades. Apesar de o 
solo ter correspondido às ex- 
pectativas, oferecendo exce- 
lente matéria-prima, a popula- 
ção, que até então desconhe- 
cia o tijolo vazado, se reqava a 
comprá-lo, alegando que sei u, 
necessário preencher os furos 
rom r*tn^to, encarecendo as 
construções. Mas com o tempo 
e a experiência provando o 
contrário, a cerâmica ganhou 
credibilidade, e, já na década 
de 70, foi ampliada, visando 
atender à demanda, que cres- 
cia rapidamente. 

Com o aumento da produ- 
ção. surgiram as primeiras di- 
ficuldades na extração do 
batro. As minas ficavam cada 
dia mais distantes, aumentan- 
do, assim, o custo de produ- 
ção, devido a dificuldade de 
transportar o barro até o de- 
pósito. Atualmente, a Cerâmi- 
ca São Vicente Férrer explora a 
sua matéria-prima 

de 26.880 m2. Essa área tem 
capacidade para fornecer 
aproximadamente 100.000 to- 
neladas de barro, que serão ex- 
traídas durante quatro anos. 
Diariamente são retiradas 400 
toneladas, mas a extração só é 
possível durante quatro meses, 
de juího a outubro, na época 
do verão.Após o início das 
chuvas, a cerâmica funciona 
com o material depositado nos 
meses anteriores. 

Durante o verão, quando a 
produção atinge o ápice, a 
cerâmica processa, em média, 
140 toneladas de barro por dia. 
Com a chegada db inverno, 
esse número pode ser reduzi- 
do em até 50%, devido às 
chuvas e ao mercado, que se- 
retrai em função disso. A firma 
fabrica tijolos e telhas colo- 
niais tipo plan e francesa. Estas 
últimas são produzidas na re- 
gião exclusivamente pela Ce- 
râmica São Vicente Férrer, que 
exporta aproximadamente 
60% de sua produção apra os 
Estados de Goiás e Pará, es- 
pecialmente para as cidades 
de Augustinópolis (GO) e Ron- 
don do Pará (PA), tendo feito 
ocasionalmente algumas ven- 
das para os Estados da Paraíba 
e para as cidades de Porto 
Velho e Macapá. 

A Cerâmica São Vicente Fér- 
rer emprega, em média, 60 pes- 
soas, mas a sua produção tem 
sofrido uma certa redução, em 
virtude da falta de mão-de- 
obra. Segundo a esposa de Se- 
bastião Régis Albuquerque, d. 
Vitória Augusta Travassos de 
Albuquerque, responsável pe- 
lo setor administrativo da in- 
dústria, está nos nos planos da 
administração conseguir fun- 
cionários do Piauí para a nor- 
malização do quadro de pes- 
soal. A deficiência maior de 
pessoal está no setor de for- 

nos, mas a carência de mão- 
de-obra também já se faz notar 
em outros setores. 

INVESTIMENTOS NA 
AGRICULTURA 

Sebastião Régis trouxe larga 
experiência no cultivo de ba- 
naneiras de suas plantações 
em São Vicente Férrer, de onde 
exporta bananas para São Luís 
e Belém do Pará. Ele plantou 
no vizinho povoado de Lagoa 
Verde, na Fazenda Muiraquitã, 
com a finalidade de fazer ex- 
perimentação, 10.000 pés de 
banana, os quais já estão pro- 
duzindo. 

As bananeiras trazidas pelo 
empresário Vicentino são de 
duas espécies ainda pouco co- 
nhecidas em Imperatriz: paeo- 
va e missouri. A primeira é im- 
portada para cá do Estado de 
Pernambuco: a segunda é uma 
espécie importado dos Esta- 
dos Unidos e ainda com pou- 
cas mudas no Brasil. Está em 
fase de estudos. O projeto "pa- 
cova-missouri" poderá ser fi- 
nanciado pelo Banco do Brasil, 
encorajando a plantação de 
mais 40.000 pés. 

Está sendo feito um projeto 
de irrigação, com a assistência 
do engenheiro hidráulico De- 
mócrito de Souza Faria, espe- 
cializado em Israel, e, tendo-se 
em vista o resultado do plantio 
experimental, tudo leva a crer 
que no prazo de um ano tere- 
mos em Imperatriz mais um 
empreendimento inovador, 
desta feita na área de produção 
de alimentos. 

Plantando sob um critério de 
técnicas modernas (adubaçâo, 
conservação do solo, controle 
vegetativó, irrigação etc.) o 
pioneiro Sebastião Régis pro- 
vavelmente prestará mais uma 
boa contribuição para o desen- 
vo^imentc tocantino. 
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José Ribamár Pereira 

Emídio, nosso funcionário, 14 anos 

de dedicação à marca Volkswagen e 

seus clientes, acaba de ser eleito 

"Operário Padrão do Estado do Ma- 

ranhão, 1986". 

f O C AUTO - TOCANTINS ftui»irofl. 

REVENDEDOR AUTORIZADO VOLKSWAOCN 
• PEÇAS 
• SERVIÇOS XCI 6 

E ACESSÓRIOS 1 

PC TIRADENTES. 1375 IMPERATRIZ - MARANHAO 

LIVSWAUCri 

"11! 
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JN Medicina 

Planejamento 

familiar 

Dr. Paulo Guimarães 

O planejamento familiar é direito, é 
obrigação da pessoa em vida fértiL 
Deve ser exercido com consciência e 
convicção. Quando se diz "controle 
de natalidade", se vê claramente uma 
medida compulsória invasora dos re- 
quintes da intimidade de cada famí- 
lia. Citamos o exemplo da China e da 
índia onde é regulamentado o núme- 
ro de filhos por família urbana e rural 
com penas de proibição de usufruir 
os benefícios do ensino pago e assis- 
tência médica gratuita. 

Desde os mais remotos tempos o 
homem se preocupa com o controle 
de sua fertilidade. Os mais simplifica- 
dos métodos têm sua base na evolu- 
ção dos meios usados na antigüida- 
de. Muito se caminhou na trilha dos 
controles e planejamento familiar. Ne- 
cessidade ou modelo, a família pas- 
sou a ser a família reduzida, casal e 
dois filhos. Afie-se a isso os movimen- 
tos de emancipação feminina, que mul- 
to se beneficiaram com o advento da 
pílula na década de 60. 

Para elucidar os métodos, vamos 
diyidí-los em métodos artificiais e mé- 
todos naturais. Como primeiro método 
artificial, os PRESERVATIVOS ou 

"camisinhas de vênus", usadas pelo 
homem. Segundo pesquisa de PEARL. 
esses preservativos atingem uma falha 
de 6 por cento a 8 por cento, além de 
muitas mulheres procurarem o consul- 
tório por apresentarem alergia ao i- 
tex que compõe aqueles produtos ou 
aos lubrificantes neles inclusos. DIA- 
FRAGMA - método usado pela mu- 
lher, colocado profundamente na va- 
gina no intuito de obstruir a entrada do 
útero aos espermatozóides. Encontra 
algum inconveniente na dificuldade de 
colocação por parte de algumas mulhe- 
res, além deles se deslocarem durante a 
relação sexual na maioria das vezes, 
contrariando seu objetivo. Existem vá- 
rios diâmetros de diafragmas, devendo 
o médico medir o colo uterino e reco- 
mendar o mais adequado. GELÉIAS 
ESPERMICIDAS - são óvulos coloca- 
dos no interior da vagina minutos an- 
tes da relação, os quais se dissolvem 
e têm a propriedade de destruir os es- 
permatozóides masculinos ainda dentro 
da vagina Esse método tem igual ín- 
dice de falha segundo PEARL, ou se- 
ja, de 6 a 8 por cento. Alguns casais 
reclamam do excesso de umidade que 
se soma à lubríficaçâo do período de 
exdtação feminina, o que pode inibir 

ou diminuir os índices de prazer do ca- 
sal. DIU-DISPOSITIVO INTRA-UTE- 
RINO: são pequenos artefatos de po- 
lietileno com variados tipos e formas 
de "7" ou "T", e outras, que são colo- 
cados no interior do útero, de prefe- 
rência nos períodos menstruais, e lá 
permanecem por prazo indeterminado, 
se for DIU simples. Ou por prazo de 
aproximadamente 36 meses, se for DIU 
composto com cobre ou progesterona. 

A base de sua ação se alicerça na região 
de corpo estranho que se cria dentro 
do útero ocorrendo um ambiente noci- 
vo à sobrevida dos espermatozóides. 
Porém, também é sabido que os DIUs 
são também microabortivos, contra- 
riando as bases da preservação da vida 
e da moral humana. As PÍLULAS AN- 
TICONCEPCIONAIS, que a partir de 
Pinkus vieram dorçinando a metodolo- 
gia de controle familiar, nem toda mu- 
lher pode usá-las. No Brasil, existem 
aproximadamente 15 milhões de usuá- 
rias de pílula, sendo que a maioria sem 
acompanhamento médico. A pílula 
atua numa glândula endócrina chamada 
hipófise/hipotálino, inibindo assim o 
funcionamento dos ovários, impedindo 
a avulação. 

* Paulo Guimarães é ginecologista e obste- 
tra, com especialização em in fertilidade e 
doenças da mama. Ê diretor geral do Hospital 
Santa Maria e da Clínica São Francisco (Im- 
peratriz) 

JN Universidade 

A quem a culpa 

das deficiências? 

Jorge Carlos Silva Guimarães 

Entre os que lecionam em nível universitário, a 
queixa, muitas vezes repetida, é que os estudantes 
"sobem mal preparados", por culpa do ensino" 
médio. Os que trabalham no curso secundário têm a 
impressão de que os professores "saem muito mal 
formados das faculdades de letras" e nisso estaria 
a raiz dos males. 

A quem caberá a culpa das deficiência? 
A ninguém, talvez. Falar em culpa parece 

inadequado. 
Admiramos intensamente a soma de esforços que 

se despendem, cada dia, nas escolas brasileiras. Como 
tem sido de luta a vida dos professores! 

A causa das lacunas encontra-se nas condições ain- 
da muito agrestes em que devemos trabalhar. Nem 
mesmo Portinari seria artista se lhe recusassem certos 
elementos mínimos à expansão de seu talento. 

Estamos evoluindo em linha de progresso, mas a 
natureza parece que não dá saltos. Se um menino 

UEEI —12 anos 

Liratelma Alves 

Numa escalada universitária, 12 anos de vida é 
pouco,'mas durante esse tempo muita coisa mudou 
por aqui. 

No começo era idéia... e a idéia se fez árvore... e a 
árvore produziu frutos que se espalharam pelo solo 
fértil e ávido da inteligência de nossos universitários. 

A idéia foi de um brasileiro brilhante — profo. 
Dr. Fiquene —(mestre autêntico das causas imate- 
rias da cultura que, tomado pela inquietação men- 
tal de conduzir o ensino superior de Imperatriz a um 
grau Superior, plantou a implantou a então FEI — 
Faculdade de Educação de Imperatriz, em esforços 
conjugados com alguns normes de esfera municipal 
e estadual e com a equipe de professores que se de- 
dicou aos trabalhos preUminares dessa causa. 

Era o brotar da árvore. 
Regada com um pouco de nós mesmos, de nossos 

sonhos, de nossas aspirações, de nossas visualidades, 
de nossos discernimentos, das saudades de tudo 
deixado em nossa terra, ela, a árvore, tomou forma, 
estruturando-se e se tornando interesse comum. 

Reporto-me a um 10 de outubro de 1974, quando 
aqui morou a primeira turma. As dificuldades, as^, de- 
cepções causadas pela insensatez de alguns egoístas 
e pobres de espírito, a trama dos demagogos e, até 
mesmo, os parcos recursos — hoje transformados 
em saudades pela magia do tempo - não arrefeceram 
aquela idéia irretorquível e fascinante que imbuía 
nossas mentes, sectárias do idealismo e do trabalho. 

Triunfamos. Mas não triunfamos sozinhos. Triun- 
faram conosco os que acreditam em nosso lavor. 

de cinco anos ainda não alcançou a estatura de 
um homem, ninguém pergunta "a quem a culpa?" 

Hoje, a situação do ensino de Português é assim 
(assim como criança de onze meses). Vemos e cons- 
tatamos. 

Desejamos crescer com serenidade, firmeza, luci- 
dez e urgência. Tomando-nos clientes de alguns meios 
adequados, por que não alterar o contexto? Os ho- 
mens são sujeitos agentes e não pacientes. 

Amanhã, sim, poderão nos atirar a culpa, se ainda 
permanecermos no mesmo quadro agreste que hqie 
conseguimos discernir um pouco e um pouco anali- 
sar. E necessário progredir em nível universitário, na 
preparação dos candidatos a professor de Português 
e respectivas literaturas. 

• Jorge Carlos S. Guimarães, licenciado em Letras pela Uni- 
versidade Gama Filho (RJ), é professor da Unidade de Estu- 
dos e Educação de Imperatriz (Universidade Estadual do 
Maranhão). 

Triunfaram" conosco os que assodaram a sua tenad- 
dade insistente ao nosso entusiasmo vibrante; a sua 
foça vital e seus projetos de realização ao nosso es- 
forço ingente de construir opiniões e juízos verda- 
deiros e reconstruir valores. 

Criamos laços fortes no chão e nos corações: ca- 
da canto era estimado; cada mente, burilada; cada 
coração, amado. 

Vivenciamos - coordenação, docentes e discen- 
tes — as mesmas aspirações, comungamos e mesma 
ideação, partilhamos o mesmo amor, recebemos 'e, 
sobretudo, demos. 

Assim construímos a nossa FEI. Assim continua- 
remos a nossa UEEI de hoje. E o fato fala mais alto 
que palavras. Passados 12 anos, a casa sobrevive 
com muita coisa acontecendo; pessoas que crescem 
e se engrandecem na formação de sua personalidade 
e de seus conhecimentos, pessoas que se profissio- 
nalizar! no magistério e, pelo esplendor de sua pri- 
vilegiada inteligência, põem-se a serviço de uma cul- 
tura que a nós empolga, conforta e realiza enquanto 
orgulha e engrandece a nossa Escola Superior, já 
agora com seus cursos plenificados é às vésperas de 
sua federalização. 

• Liratelma Alves Cerqueira é professora do Departa- 
mento de Letras da Unidade de Estudos de Educação de 
Imperatriz/Universidade Estadual do. Maranhão (UEEI/ 
UEMA). E formada em Letras pela Universidade Fede- 
ral da Paraíba (UFPB), pós graduada em Morfologia e 
Sintaxe da Língua Portuguesa pela Universidade Fede- 
rai do Piauí (UFPI). 

JN - Coluna Jurídica 

■Clemente Luiz de Barros 

PERGUNTA — Sou casado há nove 
anos. Separado há cinco anos. Tenho 
um filho com minha ex-esposa. Não sei 
onde ela se encontra. Posso proceder à 
execução do divórcio sem a presença de- 
la? 

Resposta — Pode sim. A citação, que 
é o ato inicial de todo processo judicial, 
se faz por EDITAL, conforme o art 
231, do Código de Processo Civil, IN 
VERBIS: 

"Far-se-á a citação por edital: 
I- 
II - quando ignorado, incerto ou ina- 

cessível o lugar em que se encontra o 
réu". 

O fundamento jurídico está contido 
no parágrafo lo. do art 5 o. da Lei 
6.515, de 26 de dezembro de 1977 
(Lei do Divórcio), que diz: 

"A sepração judicial pode, também, 
ser pedida se um dos cônjuges provar a 
ruptura da vida em comum há mais de 
5 (cinco) anos consecutivos, e a im- 
possibilidade de sua reconstituição". 

PROVAR A RUPTURA, diz a lei. 
O presente dispositivo não faz ne- 
nhuma alusão ao MODUS FACIENDI 

""desta prova, presumindo, pois, que. 
seja a convencional, isto é, a prova 
testemunhai, documental e os 'demais 
meios legais, bem como os moralmen- 
te legítimos. 

Vale lembrar que o divórcio direto só 
ê possível quando a sepração de fato 
contar mais de 5 (cinco) anos, trans- 
corridos antes de 1977 (data da lei). 

No caso presente, faz-se primeira- 
mente a Separação Judicial litigiosa, 
citando-se a mulher por edital, e, 
decretada a separação pelo juiz di- 
retor do processo, agüardam-se 3 
(três) anos, para que se possa con- 
vertê-la em divórcio. É o chamado 
divórcio direto, aliás o mais fre- 
qüente. 

Finalmente, a competência do 
juiz, em razão do lugar, prevalece, 
geralmente, o domicílio do côn- 
juge mulher. Mas aqui aplica-se a 
exceção: quando a mulhej se en- 
contra em lugar incerto e não sa- 
bido, prevalece o domicílio do ma- 
rido, que se presume inocente 
principalmente em se tratando de 
trânsfuga. 

* Clemente Luiz de Bartos é advogado. 
Ex-Juiz de Direito 

JN Informática 

Júnio de Lima Dantas 

AGRADECIMENTOS AO ROTARY 
CLUB DE IMPERATRIZ 

Conforme foi anunciado na última 
edição do JN; precisamente na Cduna 
JN Informática, sobre a Palestra de 
Informática no Rotaiy Club de Impera- 
triz, dia 22 de outubro; deixo aqui regis- 
trado os meus agradecimentos e a satis- 
fação de ter participado de uma reunião 
que considero de suma importância para 
o desenvolvimento da área em Impera- 
triz. 

O evento contou com a presença de 
vários empresários e diretores do Ro- 
tary Club e a participação do autor des- 
ta coluna que foi o palestrante da noite. 
A organização ficou a cargo do concei- 
tuado Engenheiro Civil, o Dr. Simonides 
Caetano e do conhecido Waterley Mo- 
reira de Jesus, que, como em reuniões 
anteriores, vem sempre debatendo as- 
suntos ligados ao interesse da comunida- 
de. 

CONTROLE DE ESTOQUE 

Um dos assuntos abordados na reu- 
nião do Rotary, o que despertou mais 
interesse dos presentes, foi o Controle 
de Estoque, do qual volto a frisar resu- 
midamente para aqueles que não enten- 
deram, ou não puderam participar da 
palestra. 

Sem dúvida nenhuma, o Controle de 
Estoque é o maior problema para o em- 
presário, como disse um empresário lo- 
cal, o "Controle de Estoque é uma pe- 
dra no sapato do empresário". Realmen- 
te, é o princípio de toda organização. 
Utilizando um computador qualquer e, 
um sistema bem desenvolvido, você po- 
de resdver de uma vez por todas esse 

"tormento" """ " 
O Computador pode emitir e calcu- 

lar o inventário do Estoque, dar baixa 
no estoque, criar fichas de fornecedo- 
res, emitir relatórios de vendas, efetuar 
automaticamente as entradas no esto- 
que, emitir relatórios de baixa no esto- 
que, controlar faturamento e caixa, 
emitir movimento de caixa, emitir re- 
latórios de pedidos, criar fichas de clien- 
tes, lançar vendas a prazo no contas a 
receber, emitir carnê de pagamento, lan- 
çar compras a prazo no contas a pagar e 
fornecer relatórios diversos como clien- 
tes ou fornecedores. Isto com apenas 
dois documentos, um de entrada (com- 
pras) e um de saída (vendas) realizando 
um processo instantâneo, através de lan- 
çamentos dos respectivos dados, é claro. 

Portanto, no final do expediente, a 
empresa pode ter o seu Estoque 
atualizado, o seu Controle de Caixa atra- 
vés das vendas e compras, o seu 
Cadastro de Fornecedores e clientes 
atualizado, juntamente com o seu Con- 
tas a Receber e a Pagar. Possibilitando 
também, ter relatórios sobre o comissio- 
namento de vendedores e estatísticas so- 
bre o mcvimento individual de cada 
item do seu Estoque, ajudando a empre- 
sa a realizar compras através do Compu- 
tador. 

Como já anunciamos em outras edi- 
ções, esta coluna está aberta aos interes- 
sados em enviar correspondências sobre 
dúvidas de qualquer natureza em rela- 
ção a área de informática. As corres- 
pondências devem ser enviadas à reda- 
ção do JN, escrevendo no envelope JN- 
INFORMÁTICA. 
• J unio de Lima Dantas é programador sênior, 

sócio-proprietárío da Computer House Ser- 
viços Representações e Assessoria Ltda. 

JN Contabilidade 
Washington Lu 

De acordo com a portaria n0 566, de 
setembro de 1986, do secretário de Estado 
da Fazenda-DOE-MA, de 11 de setembro de 
1986, o contribuinte cadastrado como mi- 
croemnresa na forma da Lei n0 4.632 de 7 de 
junho de 1985 que auferir, durante o ano, 
receita bruta superior ao valor nominal de 
3.000 OTNs, vigente no período conside- 
rado, terá, de imediato, suspensa a isenção 
fiscal, observadas as seguintes condições: 

I - A microempresa que ultrapassar o li- 
mite supracitado adotará as seguintes pro- 
vidências: 

a) comunicará o fato á Exatoria do seu 
domicílio dentro do prazo de 30 dias, con- 
tados da ocorrência; 

b) passará a manter escrituração regular, 
além do livro Registro de Entradas, dos se- 
guintes livros fiscais: 

1 - Registro de Saídas; 
2 - Registro de Apuração do ICM; 
3 - Demais livros que se aplicarem à si- 

tuação do respectivo contribuinte. 
II - A perda do direito à isenção se ve- 

rificará a partir do dia em que ocorrer o 

ís Silva Plácido * 
auferimento de receita bruta superior aò li- 
mite base de 3.000 OTNs no período con- 
siderado. 

III - No mês em que ocorrer a perda de 
isenção, a microempresa deverá: 

a) apresentar inventário das mercadorias 
em estoque, destacando as sujeitas ao ICM 
para utilização do crédito fiscal a elas 
correspondentes; 

b) creditar-se do ICM correspondente ao 
estoque relativo às mercadorias tributadas, 
calculado com base nas últimas aquisições 
devidamente comprovadas por documen- 
tos fiscais; 

c) iniciar a apuração de seus créditos e 
débitos, recolhendo o ICM na forma e prazo 
regulamentares. 

IV - A utilização do crédito dependerá de 
comunicação escrita à Exatoria de domi- 
cílio tributário do contribuinte, dentro do 
prazo a que se refere aalínea "a" do inciso I. 

Washington Luís Silva Plácido é técnico 
em contabilidade e proprietário do escri- 
tório Prover Contabilidade. 
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EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR 

Maria Cecília de Oliveira Micotti 
(UNESP, Campus de Rio Claro-SP) 

Estudos sobre a educação infantil assinalam 
mudanças em suas concepções através do tem- 
po e divergências quanto às suas funções, na 
atualidade. 

Para alguns, à educação pré-escoiar compe- 
te zelar peia criança e orientá-la com vistas à 
sua participação no contexto sócio-cultural em 
que vive, enquanto que, para outros, a ela com- 
pete preparar o aluno qpra o ensino de Io. grau. 
Segundo Dinello, as peculiaridades de sua clien- 
tela, juntamente com transformações econô- 
micas e sociais, favorecem estas divergências. 

Composta por menores de seis anos, a clien- 
tela da pré-escola, por um lado, requer cuida- 
dos para a própria sobrevivência e, por outro 
iado, requer orientação em suas interações ini- 
ciais com o contexto sócio-cultural em que 
vive. Estas peculiaridades, em face de fato- 
res sócio-econômicos, determinam diferen- 
tes tendências para o atendimento infantil. 

Em seus primórdios, a educação infan- 
til resumiu-se em serviços prestados por par- 
ticipantes às crianças cujas mães não podiam 
assumir seus cuidados. Mas, gradativamente, 
passa a realizar-se em instituições específi- 
cas, instituições que assumem características 
diversas, em vista das finalidades a que se pro- 
põem. 

Escolas maternais ou jardins de infância 
são criados para dar o atendimento que a 
família não pode proporcionar, integralmen- 
te, em decorrência dos processos de indus- 
trialização, urbanização e do trabalho femini- 
no fora do lar, processos que se relacionam 
também com a expansão da escolaridade. 

Com acesso à escola de camadas da popu- 
lação que antes não a freqüentavam, surgem 
dificuldades relativas ao ensino para a nova 
clientela que não apresenta as experiências 
pressupostas pelo trabalho desenvolvido nas 
escolas. Apesar dessas dificuldades e das modi- 
ficações econômico-sociais que afetam a or- 
ganização familiar, a vida em gerai e a própria 
organização escolar, observa-se a tendência 
de conservar certas formas de atuação didáti- 
ca. Na prática, desta tendência, em confronto 
com as pressões circunstanciais, resultam pa- 
drões de ensino equidistantes dos anteriores e 
das reais necessidades dos alunos. 

A propósito desse assunto, é interessante 
lembrar que o chamado período preparatório', 
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já proposto em 1949 nos Programas para o En- 
sino Fundamental, é visto a partir de uma pers- 
pectiva acadêmica, restringindo-se aos exer- 
cícios com papei e lápis para coordenação 
motora fina e discriminação visual. Os outros 
aspectos ou atividades implícitas na aprendi- 
zagem como, por exemplo, a estruturação es- 
paço temporal ou a coordenação motora do 
corpo como um todo, na qual se inscrevem os 
pequenos movimentos, são deixados de iado. 
A visão da família - com níveis de escolarida- 
de diferentes - é análoga; mesmo esses exer- 
cícios são, por vezes, encarados com reser- 
va pelos pais, com a observação de que "a pro- 
fessora só dá desenhos". E pedem a introdu- 
ção de sílabas, o uso de cartilhas desde o iní- 
cio das aulas. 

Enfim, há a expectativa de que a escola con- 
tinue a realizar uma modalidade de trabalho 
independentemente das mudanças do contexto 
em que ela se insere. Espera-se, então, que a 
pré-escola resolva alguns impasses, cumprin- 
do funções como as de preparar para a alfa- 
betização - principal tarefa das primeiras sé- 
ries -, proporcionar educação compensatória 
e, mesmo, alfabetizar. Comenta-se, até, a exis- 
tência de estabelecimentos que só aceitariam 
matricular, na primeira séçie, crianças já alfa- 
betizadas. 

Nota-se, pois, que são várias as expectati- 
vas em torno do ensino pré-escoiar. Em dado 
momento, cabe-lhe, em "substituição", propi- 
ciar a educação iniciai, aquela que ocorria es- 
pontaneamente no seio da família. Com a fun- 

ção social de zelar peia criança, deve proporcio- 
nar-lhe condições para seu desenvolvimento, 
mediante atividades e brinquedos, como aque- 
las desenvolvidas em casa ou no grupo de ami- 
gos. 

Outras vezes, espera-se que a educação in- 
fantil se transforme em curso preparatório 
para a escolaridade, com a introdução e trei- 
namento de atividades específicas do ensino de 
Io. grau, sobretudo as referentes à alfabetiza- 
ção. 

O pensar a pré-escola como curso prepara- 
tório para o ensino de lo- grau, na prática, 
freqüentemente, assume conotações restritas à 
introdução e treino de atividades desenvolvi- 
das no início do ensino de lo- grau. 

Para o educador, a questão que se coloca 
é a de saber em que medida as funções de edu- 
cação iniciai e de preparo para aprendizagens 
posteriores seriam antagônicas ou se a interpre- 
tação prática destas orientações que as torna 
divergentes. 

Em última análise, cabe indagar: em que me- 
dida as funções de promover a iniciação da 
criança nas experiências comumente vividas em 
seu ambiente conflitam com o preparo para 
aprendizagens posteriores? Realmente, seriam 
expectativas antagônicas e mutuamente exclu- 
sivas ou seriam as interpretações que essas ten- 
dências recebem na prática que as tornam di- 
vergentes? 

Tomando-se o preparo para a aifabetização 
como expressão da tendência propedêutica, vê- 
se que este, quano focalizado em sentido 

amplo, não confiita com a realização espontâ- 
nea nem com as vivências infantis. 

A análise da escrita revela que esta represen- 
ta graficamente a língua (falada), que compõe 
sistema de signos em que os elementos são soii-, 
dários, de modo que o valor de cada um deles 
depende da presença de outro e das relações 
entre eles. _ Em decorrência, para escrever é 
preciso aprender o processo de compor e deci- 
frar mensagens a partir de número limitado de 
letras, considerando as relações espaciais entre 
estas e entre as partes que compõem cada le- 
tra. Para identificar tetras, é preciso conside- 
rar forma e arranjo de suas partes, ou seja, a 
posição de cada segmento. Em português, a 
correspondência entre som e grafia não é fixa. 
Na leitura, também se leva em conta a posi- 
ção ocupada pelo elemento, coordena-se a cor- 
respondência som e grafia com as relações entre 
as partes da palavra, o que requer campo de 
atenção amplo, coordenação visual e auditiva 
e das relações parte-todo. 

A compreensão da leitura envolve o domí- 
nio da linguagem orai e das estruturas cogni- 
tivas correspondentes às expressas na men- 
sagem, ou sejam, as estruturas referentes às 
classes ou operações com classe, coordena- 
ções espaço-temporais, coordenação de pon- 
tos de vista do sujeito em relação ao objeto 
focalizado e ao interlocutor. 

Com efeito, com número limitado de con- 
soantes e vogais, podemos escrever qualquer 
mensagem em nossa língua. Isso é possível 
graças à combinação delas, que possibilita for- 
mar sílabas e palavras. Nesta combinação, 
vaie a repetição, a posição dos elementos, 
mas o valor de alguns deles viria de acordo 
com a posição que ocupem na palavra e proxi- 
midade de outras letras. Por sua vez, as letras 
são identificadas a partir de detalhes - pre- 
sença ou ausência de partes (e - fm, -n), orien- 
tação espadai destas partes (b — d — p — q). 

Para ier e escrever, deve-se considerar que to- 
das as sílabas são registradas, mesmo quando 
elas se repetem como em BA TA TA ou são mui- 
to semelhantes como em BOBA, e que não 
vaie economizar grafando BA TA ou BO. 

A mesma ietra é iida de forma diversa, 
dependendo de sua localização ■ como ocorre 
com R em RATO e BARATA e com S em 
SAL e CASA -, ou de elementos próximos co- 
mó ocorre com S em palavras como valsa. 

Casos como estes requerem coordenação de 
correspondência som-grafia com a localização 
da ietra na palavra. 

(Revista CIÊNCIA & CULTURA) 

Do mato pra casa 
Zeca Tocantins * 

Natural da vizinha cidade de Axna- 
rante, nascido no dia 18 de maio de 
1951, filho do carpinteiro Raimundo 
Mota Nascimento e dona Amélia Bas- 
tos Nascimento, Acide Bastos Nasci- 
mento chegou a Imperatriz no mês 
de janeiro de 1970 e é, hoje, um arte- 
são reconhecido a nível nacional. 

"Doutor Raiz", nome com que se 
designa, costumeiramente, o nordes- 
tino que faz curas milagrosas através 
de raízes e cascas de pau, não se 
enquadra bem com Adole, apesar de 
sua intimidade com a flora. A de 
poderia dar-se o título de "O Mágico 
Acide", visto que consegue, com 
apenas um toque de seus dedos, im- 
primir uma beleza indizível em coi- 
sas à primeira vista insignificantes. 
Mas essa também não é a realidade. 
Seu trabalho é minudoso e exige 
muita atenção. 

Aos 20 anos, o artista tentava des- 
cobrir seu estilo. E a cada nova tela 
trabalhada aperfeiçoava sua busca. 
"Um Castelo Japonês",.quadro com 
moldura feita de pedra, pintado a 
deo no fim de 1970, foi o primeiro 
passo dedsivo de Aciole ao encontro 
da comunidade. Embora não fizesse 
exatamente seu gênero artístico, 
trouxe-lhe credibilidade e segurança 
para prosseguir seu caminho, que a 
cada dia se torna mais amplo, em 
virtude de seu talento. 
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Do mato é extraído todo o mate- 
rial de seu trabalho: cascas de madei- 
ra, troncos, raízes, jatobá, bacaba, ca- 
tolé, tucum, mulungu, cabaças etc. 
Em cada trabalho ele expressa uma 
história sertaneja, a história de um 
mundo cercado de rios, fontes, can- 
tos e brincadeiras, fora, claro, a labu- 
ta do homem do campo. 

Sua primeira exposição foi no 
Centro Cultural Santa Teresa, em de- 
zembro de 1982, quando foram ex- 
postas 80 peças. Esta primeira expo- 
sição teve o apoio de padre Toinho, 
pároco da Igreja Santa Teresa D'Ávi- 

la na época, e alguns amigos. 
"O Lavrador", uma peça de 

l,80m de altura, foi o primeiro tra- 
balho do artista amarantino a ser pre- 
miado. Dois amigos, Erasmo e Nona- 
to, pediram-lhe a peça, que concor- 
reu em unja gincana promovida pelo 
Projeto Rondon. 

A segunda exposição vem como 
um prêmio para um artista que ainda 
está engatinhando no difícil caminho 
do reconhecimento, especialmente 
num país em cuja cultura predomina 
o elitismo, como a brasfleira. Mas 
foi através de Zelo Visconte, artista 

plástico e critico de artes, que Acide 
fez o seu primeiro contato com a 
Aliança Francesa, em Brasília, a qual 
promoveu sua segunda exposição. 
As 80 peças expostas foram vendidas 
durante a exposição, que ocorreu de 
10 a 30 de novembro de 1983. 

Para Aciole Bastos, a realização de 
sua segunda exposição foi decisiva 
quanto ao prosseguimento de sua 
carreira artística. Em face das muitas 
dificuldades encontradas até então, o 
artista ainda se mantinha indeciso: 
continuar ou não? Mas daí em diante 
resdveu se éntregar de corpo p alma 
ao trabalho. O resultado foi excelen- 
te. Suas peças apareceram mais bem 
lapidadas, minuciosamente trabalha- 
das. 

Quando indagado acerca de seu 
ponto de vista sobre a cultura impe- 
ratrizense, Aciole responde orgulho- 
so: "Vejo que a cultura de Imperatriz, 
ultimamente, vem aos poucos se re- 
velando. Normalmente o ar- 
tista encontra espaço para divulgar 
seu trabalho, e isso é muito impor- 
tante. Hoje, vejo Imperatriz como 
um grande palco cultural. Sinto-me 
honrado de saber que faço parte des- 
sa classe que aos poucos está desper- 
tando toda uma cidade. A prova dis- 
so é o apoio que nós, artistas, esta- 
mos recebendo de vários segmentos 
sociais. É claro que ainda não é o su- 

ficiente, mas aos poucos o artista 
conseguirá superar as dificuldades, 
através de seu trabalho e de sua capa- 
cidade de expressar o talento que 
existe dentro de cada um". 

De 28 de fevereiro a 28 de março 
passado, no Paço da Cultura José 
Samey, Aciole Bastos realizou sua 
terceira exposição, que foi denomi- 
nada "Raízes" e mostrou mais de 80 
peças. A exposição visava ao patrocí- 
nio, por empresários ou por políticos 
imperatrizenses, de uma mostra pos- 
terior em São Paulo. 

A mesma "Raízes" está exposta 
em São Luís, no Museu Histórico, de 
30 de outubro a 11 de novembro, 
com cem peças. Naturalmente, Acio- 
le será bem recebido pelo público lu- 
dovicense, apreciador que é da boa 
arte. Mas há uma tristeza: as dificul- 
dades financeiras, os altos custos de 
locomoção, farão que Aciole venda 
algumas de suas obras antes de reali- 
zar seu sonho que é levar a exposição 
completa para São Paulo. Mas o so- 
nho será realizado. "Serei obrigado a 
colocar meu material à venda, para 
suprir minhas despesas, pois pretendo 
ainda este ano, apresentar essa mes- 
ma exposição, de lo. a quinze de de- 
zembro, na galeria da Biblioteca Má- 
rio de Andrade"„ 
• Jose Bonifácio César Ribeiro (Zeca To* 
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A ma ioridade aos 10 anos 

História eperspectiva de um esforço válido 

 Glauco Carneiro  

O Brasil possui atualmente a única in- 
dústria autóctone importante de computa- 
dores do Ocidente não industrializado e a 
mais importante do 3o. mundo nSo defini- 
do pela ideologia. A variedade e a qualidade 
dos produtos gerados pela indústria nacional 
informática situam o País na vanguarda tec- 
nológica dos países em tlesenvolvimento. 
Para atingir esse estágio foi necessário usar 
de instrumentos como a reserva de mercado, 
geralmente desestimulada pelas grandes po- 
tências industriais, que continuam pratican- 
do em nossos dias o imperialismo, centrado 
agora no monopólio das novas tecnologias, 
reservando aos países menos adiantados a 
posição de "ilhas de trabalho e operação" 
dos equipamentos por eles produzidos e ven- 
didos. A história e as perspectivas do proces- 
so de independência tecnológica brasileira 
no setor da informática e as dificuldades 
que se apresentam agora e no futuro são ob- 
jeto do relato que se segue. 

O PANORAMA 

A apenas quatorze anos da virada do sé- 
culo a sociedade mundial, e dentro dela a 
brasileira, está informatizada. 

Enfrentando resistências culturais -'in- 
teiramente compreensíveis -, a interação 
homem-máquina caminha a passos largos pa- 
ra dominar e agilizar o mundo do conheci- 
mento estruturado. Já se sabe que no ano 
2.000, ou talvez antes, áreas como a educa- 
ção, saúde e agricultura serão literalmente 
tomadas por maquinas da 5 a. geração e ser- 
vidas por técnicos da nova era — preocupa- 
dos com o aprendizado, a criatividade, o 
mundo imatenal do espírito e suas conse- 
qüências, deixando a maquina fazer o traba- 
lho repetitivo com a reprodutividade perfei- 
ta, além de qualidade, precisão, custo e tem- 
po mínimos. A inteligência artificial concre- 
tizará os sonhos mais fantásticos da ficção 
científica: as máquinas extrairão inferêndas 
sobre o material armazenado e tomarão "de- 
dsões inteligentes", que serão apresentadas 
ao homem em conversação natural. 

O mundo, enfim, vive sob o signo do 
computador. E já em nossa década as enor- 
mes máquinas de pensar da era inidal do 
processamento de dados cederam lugar a 
equipamentos menores e bem mais eficien- 
tes, que hoje servem às entidades e empresas 
de maior porte, enquanto os mini e micro- 
computadores, plenamente integrados, di- 
zem presente nos lares, nas lojas, nas agên- 
cias bancárias, multiplicando sua gama de 
serviços. 

Computadores que realizam 28 milhões 
de operações por segundo juntam-se a ou- 
tros que são capazes de realizar instanta- 
neamente os desenhos mais complexos. Vi- 
deotextos levam a informação ao recesso 
dos escritórios e residências e robôs que fa- 
lam já se tornaram rotina. Há chips em ele- 
trodomésticos, nos automóveis e até dentro 
do cérebro humano. 

Estados Unidos e Japão, dominando as 
tecnologias de ponta, condicionam o proces- 
so de desenvolvimento das economias peri- 
féricas, numa nova relação de dominação 
com base na informática. 

A maioria dos países se conforma com 
isso. O Brasil não. 

Há muito tempo se sabe que o conheci- 
mento é uma fonte de poder. Quando a 
transmissão desse conhecimento e as aquisi- 
ções de mais saber são dimensionadas pela 
tecnologia então estamos diante de um pro- 
cesso incomum de pressão sobre os povos. 

Vivemos uma era em que se realiza uma 
nova divisão internacional, de trabalho, em 
que a ideologia - que domina o cenário po- 
lítico - não tem muito a ver quando o as- 
sunto é tecnologia. Os sete grandes países, 
com ênfase nos Estados Unidos e Japão, 
reservam-se o mercado do saber e impõem 
aos países mais atrasados a obrigação de an- 
darem a reboque de seu desenvolvimento. 

Como acontece com o Brasil, o negócio 
"informática" supera a distinção baseada na 
tecnologia. Por exemplo: Estados Unidos, 
Japão e Brasil são países capitalistas, prati- 
cam a economia de mercado. São nações de- 
mocráticas e nelas o povo tem vez na con- 
dução do destino nacional. No entanto, em 
termos de comércio, são adversários ferozes 
e esta é a tônica das relações internacionais 
prevalecentes entre os países avançados e 
aqueles que estão atrás. Como destacou um 
autor, "a sociedade informatizada pode pro- 
vocar uma nova forma social de dependência 
A interação sociedade-indivíduo-informa- 
ção-conhecimento é acelerada e modificada 
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pelo fato de a informação ser usada segun- 
do interesses nem sempre coincidentes en- 
tre países "invasores" e invadidos". 

Rabah Benakouche destaca as "novas 
tecnologias" como vetores do moderno co- 
loniamosmo. E explica que nos países in- 
dustriais, a difusão dos métodos eletrôni- 
cos da automação para os principais setores 
da economia traduz-se por um ganho subs- 
tancial de produtividade, o que revigora o 
país no seu conjunto. Ora, como os países 
do 3o. mundo não dispõem de recursos fi- 
nanceiros e científico-tecnológicos pata in- 
vestir em pesquisa, os progressos da automa- 
ção enfraquecem gradativamente o seu pa- 
pel já inexpressivo no comércio internacio- 
nal Essa mudança, segundo o autor, "deve- 
se ao fato de que o 3o. mundo está perden- 
do a sua anterior vantagem comparativa 
(baixos salários, docilidade da força de tra- 
balho e baixo custo das matérias primas) 
em favor dos países industriais. Conseqüen- 
temente, os países mais atrasados correm o 
risco não só de perderem uma fatia do mer- 
cado internacional dos produtos manufatu- 
rados, mas de verem deslocadas as filiais das 
multinacionais pata os países industriais. A 
efetivação desse fato traduzír-se-ia pela de- 
sHdustriaiizaçãò dos países periféricos, o 
que tornaria seu atraso tecnológico ainda 
maior. Isto eqüivale a dizer que as novas tec- 
nologias poderão ser um meio de re-conquis- 
ta das atuais vantagens comparativas da peri- 
feria, u que virá acarretar, inevitaveünente, 
uma re-localização da produção industrial". 

A pressão dos grandes países para evitar 
que o 3o. mundo se torne autônomo em tec- 
nologia encontra exemplo na reação dos Es- 
tados Unidos contra a política brasileira de 
informática. O LOBBY desencadeado sobre 
o principal programa de desenvolvimento 
tecnológico do 3o. mundo, com exceção 
do domínio do ciclo nuclear pela China, 
Índia e Argentina, claro que esta relaciona- 
do com o fato denominado "perda de mer- 
cado". Antes de entrar em vigor a reserva 
brasfieira, os Estados Unidos supriam 95 por 
cento de todo o material de informática uti- 
lizado no País. E até hoje o fornecimento 
americano eqüivale a 40 por cento das nos- 
sas necessidades. A diferença entre 95 por 
cento de antes e 40 por cento de agora tem 
um custo: menos USS 700 milhões anuais 
para os Estados Unidos (e USS 15 bilhões 
até 1992, quando deve ter fim o nosso sis- 
tema protecionista). 

A REAÇÃO BRASILEIRA 

O Brasil enxergou o perigo a que estaria 
sujeito, lá muito tempo. Sem questionar o 
nosso tradicional apoio ao modelo democtá- 
tico-ideológíco do mundo ocidental, lidera- 
do pelos Estados Unidos, estendemos ao 
mundo da informática - antes mesmo que 
ele se chamasse assim - a batalha nacional 
em favor da autonomia. 

Quando o Pais completava 150 anos de 
sua independência política, em 1972, inicia- 

va-se o processo de capacitação tecnológica 
de processamento da informação, em bases 
genuinamente brasileiras, com a fundação 
da CAPRE - Coordenação das Atividades 
de Processamento Eletrônico, que se incum- 
biu de fixar as primeiras diretrizes institu- 
cionais para o setor. Surgiram nessa época os 
primeiros protótipos criados no País, in- 
clusive em computador produzido na Uni- 
versidade de São Paulo. 

Considerados mais indicados para a im- 
plantação da projetada indústria nacional de 
informática, os missistemas tiveram seu mar- 
co com a criação da COBRA, empresa es- 
tatal que hoje oferece produtos de qualida- 
de e serve de núcleo de treinamento de téc- 
nicos. 

O ano de 1976 representa efetivamente o 
início da indústria brasileira de informática, 
com a fabricação, pela COBRA, de compu- 
tadores em escala importante. Até 1975, 
o Brasil dependia inteiramente de importa- 
ções para atender à crescente demanda des- 
sas máquinas. Foi ainda em 1976 que a 
CAPRE impôs restrições às importações, co- 
mo uma forma de proteger a nascente indús- 
tria nacional, adotando, no ano seguinte, a 
reserva de mercado dos micro e mim compu- 
tadores para as corporações nacionais. A 
partir dessas providencias básicas, começa 
uma história de sucesso. Entre 1979 e 1984, 
o parque brasileiro de computadores tripli- 
cou. Em faturamentoj as empresas nacionais 
passaram de 190 milhões de dólares em 
1979 para 1.128 em 1984. Também a ip^ús- 
tria microeletrônica acompanha a corrida. 
Depois das pioneiras empresas Transit (que 
entrou em operação em 1976), MC e Aegis, 
duas grandes organizações nacionais - a Itau 
S.A. e a Cia. Docas de Santos - foram sele- 
cionadas pela SEI para produzir circuitos 
intemdos digitais. 

justamente para preservar a capacidade 
nacional de fabricar microcomputadores, 
impressoras, acionadoras de discos, mo- 
dems e terminais, é que foi criada, em 1979, 
a Secretaria Especial de Informática (SEI), 
então vinculada ao Conselho de Segurança 
Nacional, e responsável^ há quase dez anos, 
pela integridade da política nacional para o 
setor, definida em 1984 com a Lei no. 7232. 
Recentemente surgiu o CONIN - Conselho 
Nacional de Informática e Automação, ao 
tempo em que o governo acelerou a assis- 
tência a um programa de pesquisa e desen- 
volvimento tecnológico por ele criado no 
Centro Tecnológico para Informática, de 
Campinas (SP). E para culminar a atenção 
do País em favor da autonomia no setor, há 
que mencionar a recentíssima aprovação do 
Plano Nacional de Informática e Automação 
(PLANIN), pelo qual o País investirá mais 
de Cz$ 3/ bilhões nos setores de pesquisa 
e desenvolvimento, formação e desenvolvi- 
mento de recursos humanos e em projetos 
voltados para aplicações econômico-sociais 
de informatização da sociedade brasileira. 

O Brasil sabe o que fez. Embora repre- 
sente. na atualidade, apenas 0,5 por cento 

do mercado mundial de 300 bilhões de dó- 
lares (previsto para 10 bilhões de dólares em 
1900), leva em conta cjue a progressiva mar- 
cha da computação e um dado irreversí- 
vel que fatalmente levará a uma profunda 
expansão. Todos os nossos sistemas - a 
começar do bancário e do comercial, passan- 
do pela indústria e setor público - já de- 
pendem do processamento. Aí reside preci- 
samente a razão que leva o País a sustentar 
sua recente indústria de informática diante 
da pressão dos gigantes mundiais escorados 
pelos respectivos países-líderes do mundo. 

A INDÚSTRIA NACIONAL 
DE INFORMÁTICA 

Graças à visão estratégica brasileira, im- 
plementada pela SEI. criaram-se mecanismos 
para que os empresários nacionais acionan- 
do empresas tupiniquins, obtivessem, atra- 
vés de acordos de licenciamento, a tecnolo- 
gia estrangeira, em termos de um pacote 
aberto. A reserva de mercado está permitin- 
do nesse estágio inicial da indústria, o domí- 
nio gradual do ciclo tecnológico, dando lu- 
gar - conforme acentua Amaury Fassy - 

ao aumento do volume de empresas espe- 
cializadas, ao desenvolvimento da produção 
de componentes no País, à integração maior 
da produção militar para o mercado exter- 
no e para a renovação e ampliação das For- 
ças Armadas, sem a dependência do for- 
necimento de bens produzidos no exterior". 

As empresas de informática brasileiras já 
dominam 60 por cento do setor e, em ape- 
nas dez anos, já conseguiram para alguns 
produtos índice de nacionalização superior 
a 95 por cento. Existem na atualidade 203 
empresas nacionais e 27 estrangeiras regis- 
tradas na SEI como fabricantes de equipa- 
mentos, além de 1.200 outras SOFTWARE 
e 15 mil centros de processamento de dados. 
Somente em 1984, o faturamento global de 
65 das 80 empresas nacionais filiadas à 
AB1COMP - Associação BrasUeira da In- 
dústria de Computadores e Periféricos - 
somou quase 800 milhões de dólares ou 
1,67 trilhão de cruzeiros antigos. Para gerar 
essa receita, trabalham 30.275 pessoas no 
setor, das quais 10.115 de formação supe- 
rior. 

Esse BOOM é explicável: a taxa histórica 
de crescimento do mercado de computado- 
res tem crescido 21 por cento no Brasil 
contra 15 por cento nos países desenvolvi- 
dos. Em 1985 o faturamento brasileiro no 
mercado da informática foi superior a 2 bi- 
lhões de dólares. Até dezembro passado, se- 
gundo estimativa da SEI, o total de profis- 
sionais técnicos - analistas, programadores, 
operadores, didtadores, fitotecários e prepa- 
radores de dados atingia a 271.093 pessoas. 
E a demanda cresce: a opção "Engenharia 
Eletrônica" é a mais exercida no País. En- 
quanto um estudante precisa enfrentar 29 
outros para disputar uma vaga para medici- 
na, na ciência da computação a batalha é 
de 1 contra 64^ concorrentes. Em todo o 
país mais e mais instituições estão se prepa- 
rando para instruir sobre novas tecnologias, 
como inteligência artificial, robótica, proces- 
samento gráfico e microeletrônica. 

Não se quer dizer que o panorama é des- 
pido de preocupações. Além da pressão in- 
ternacional sobre a reserva de mercado, a in- 
dústria brasileira de computadores, em seu 
décimo ano, "enfrenta problemas graves não 
equacionados, como a existência de empre- 
sas piratas, a tíbieza da indústria nacional de 
microeletrônica e muita confusão na área de 
SOFTWARE". Se a reserva de mercado tem 
abrigado industriais talentosos e idôneos, 
que buscam maior capacitação tecnológica, 
também protege empresários menos sérios, 
que exploram um mercado em grande parte 
despreparado para consumir racionalmente 
elementos e serviços de informática. CL pro- 
blema atual da reserva de mercado, segundo 
especialistas, é duplo: saber se a capacitação 
dos fabricantes, para acompanhar a deman- 
da munida de tecnologia, realmente existe, 
e definir se todos os consumidores têm ca- 
pacidade de identificar com clareza o que 
desejam de um computador, o que desejam 
fazer com ele e quanto podem pagar. E a 
resposta - diz Edson Fregni, ex-presidente 
da ABICOMP, é "sim" para o primeiro que- 
sito e "não" para o segundo. Segundo ele, 
não há como contestar a solidez das empre- 
sas brasüeias, que deverá ampliar-se bastan- 
te nos próximos anos. Em contrapartida, pa- 
rece não estar havendo um desenvolvimento 
correlato da competência entre os consu- 
midores. 

De qualquer forma, esse é um ponto su- 
perável e bem mais fácil de resolver do que 
implantar uma indústria nacional de infor- 

mática. 
podemos orgulhar-nos de ter protegido 

o interesse nacional e certamente sabere- 
mos corrigir os acidentes de percurso que 
impedem 100 por cento de estabilidade pa- 
ra o desenvolvimento tranqüilo e seguro 
de um setor de tamanha importância social 
e econômica. 

Além de tudo, a informática foi respon- 
sável pelo grande movimento de opinião 
pública dos anos 70 - aliás, uma das pou- 
cas em que os governos da época estiveram 
acordes com a totalidade dos ensejos da so- 
ciedade nacional Pois se a Política Nacio- 
nal da Informática, que deu lugar ao surgi- 
mento da indústria do setor, deveu-se à 
competência técnica dos nossos especialis- 
tas, ao reconhecimento do caráter estraté- 
gico da indústria especializada e à inquieta- 
ção do meio acadêmico com a ação das mul- 
tinacionais no País, também foi implementa- 
da por uma orientação de governo, sabia- 
mente inteligente, que buscou a capacitar 
çãb nacional no desenvolvimento e produ- 
ção de equipamentos, SOFTWARES e ser- 
viços de informática, assim como seus in- 
sumos essenciais, entre eles a microeletro- 
ca. 

Antes mesmo da revolução do cruzado, 
há dez anos acontecia outra no Brasil - a re- 
volução do pensamento estratégico e patrió- 
tico que, ao implantar a indústria brasileira 
de informática, avisou ao mundo que nosso 
país recusa-se a ser um caudatádo do pro- 
gresso. 

O FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE 
COMPUTADORES NO BRASIL 

(em milhões de dólares) 
(considerando o valor médio do dólar no ano) 

ano indústrias nacionais multinacionais 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Fonte: SEI 

190 
280 
370 
558 
687 
845 

640 
580 
670 
950 
800 
881 

IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
PEÇAS PARA COMPUTADORES 

NO BRASIL 
(em milhares de dólares) 

ano empresas nacionais empresas 
multinacionais 

1981 81 223 
1982 50 208 
1983 49 179 
1984 90 187 

EMPRESAS E EMPREGADOS NA 
INDÚSTRIA DE COMPUTAÇÃO 

ano 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

empresas 
16 
28 
37 

50 
54 
70 

empregados 
47028 
6.926 
8.159 

13.399 
15.734 
22.100 

• Empresas que representam aproximada- 
mente 85 por cento das vendas totais do se- 
tor. 

AS EMPRESAS MAIS EM EVIDENCIA 
DO NOSSO PARQUE INFORMÁTICO 

Minicomputadores: Cobra, Sid, Labo, 
Edisa, Medidata, Novadata, Sico. 

Mícrocompoutadores: Piológíca, Digiri- 
de, Scopus, Itautec, Polymax, Brascom, 
Microdigital, Unitron, Dismac, Quartzü, Di- 
gitus, Splice, Spectrum, Schumec, Apple- 
trônica, Microtec, Digyte, Codimex, 

Periféricos; Elebra Informática, Digilab, 
Microlab, Globus, Flexidisk, Conpart, Elgm, 
Multidigit, TDA, CMA, Videotec, EBC. 

Outros dispositivos: MD A, Radmec, Ele- 
bra Eletrônica, Coencisa. Digitei, Sistema, 
Tecnodata, Eletrotela, P féÓíD. Menno, Parks, 
Gepeto, Moddata, Stratus, Zanthus, Eletro- 
digi, Metalzilo. 

PARQUE BRASILEIRO 
EM JUNHO DE 1984 

Número total de equipamentos 153.202 
Valor do parque instalado US $ 4,5 bilhões 
Equipamentos nacionais em número 95 % 
Equipamentos nacionais em valor 2SjS% 
Microcomputadores representam 76% 
do total de equipamentos instalados, 

(do JORNAL. BANDEIRANTE, set/86) 

Ocupe este espaço. 

Sua mensagem vai permanecer 
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A luta por um 

regime democrático 

Luiz Pedro * 
Especial para o JN 

Nesta Constituinte deveremos aprofun- 
dar a luta por um Brasil democrático, pro- 
gressista e independente. Isso passa, neces- 
sariamente, peia modificação nas caracte- 
rísticas oligárquicas e antinacionais do Es- 
tado brasileiro. 0 Brasil se desenvolveu 
econômica e politicamente, mas o Estado, 
nos seus fundamentos básicos, permanece 
o mesmo de há quase cem anos. O que 
permite a ocorrência em nosso País e nos- 
so Estado de violências, injustiças e toda 
sorte de arbitrariedade contra o povo e a 
nação. 

Procuraremos, portanto, em matérias 
sucessivas abordar em maior profundidade 
as modificações no Estado que julgamos 
serem imprescindíveis ao avanço democrá- 
tico e progressista de nossa pátria. 

Em primeiro lugar, abolir o sistema de 
presidencialismo, que prevalece no País 
desde 1891. Inadequado à vida política 
brasileira, serviu sempre às oligarquias, re- 
forçou o poder pessoa!, possibilitou o apa- 
recimento de repetidas crises que permiti- 
ram, em diferentes momentos, a instaura- 
ção de governos ditatoriais, alguns de lon- 
ga duração. Apesar das declarações consti- 
tucionais de que os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário são harmônicos e 
independentes entre si, sob o presidencia- 
lismo, de fato, o único poder, cada vez 
mais impositivo sempre foi o Executivo. O 
Legislativo sempre foi um ramo menor, 
não estando nem se sentindo integrado 
no comando da nação, não sendo e nem 
se considerando responsável peia direção 
política e administrativa do País. E o Judi- 
ciário não desempenhando função efetiva 
de órgão superior do poder republicano. 

E, pois, necessário estabelecer um novo 
sistema de governo que basicamente seria: 

— uma forma de governo de co-respon- 
sabi!idade do Executivo e do Legislativo, 
com as seguintes bases: 

a) - eleição por voto direto e secreto do 
presidente da República para mandato de 
quatro anos; 

b) - eleição por voto direto, secreto e 
prporcional dos membros do Congresso 
Nacional, única mera! (o Senado será ex- 
tinto). / 

c) - o governo será constituído por um 
Conselho de Ministros;o primeiro-ministro 
é o chefe do governo; o conselho é respon- 
sável perante o presidente da República e 
o Congresso Nacional; 

d) ■ o primeiro ministro será indicado 
pelo Presidente da República, apôs consul- 
ta aos presidente dos partidos políticos 
e considerando a correlação de forças 
partidárias no Congresso; não haverá 
ministério corporativo; será criado o Mi- 
nistério da De fesa que poderá ser ocupado 
por um civil; 

e) - a investi dura do Conselho e do seu 
primeiro-ministro deve ser aprovada pelo 
voto da maioria do Congresso Nacional; 

f) - as diretrizes básicas da política do 
governo serão submetidas à aprovação 
do presidente da República e do Congres- 
so Nacional; 

g) - o Governo (Conselho de Ministro) 
realiza todas as incumbências que cabem 
ao Poder Executivo, salvo as de competên- 
cia do Presidente1 da República, como che- 
fe de Estado, a serem definidas na Cons- 
tituição. 

fechado 

para 

peforma 

E ainda uma série de medidas visando 
dar maior maleabilidade ao Poder Execu- 
tivo para tratamento das diferentes opi- 
niões e crises políticas. 

E d aro que para um funcionamento 
adequado do governo de co-responsabili- 
dade, que não é um sistema parlamenta- 
rista, é necessário que se façam mudan- 
ças efetivas também no poder legislativo 
como: 

— Instituir no Congresso uma represem 
taão d assista dos operários e camponeses, 
na base de um operário e um camponês 
por Estado, de modo a facilitar o acesso 
desses segmentos amplamente majoritá- 
rios da sociedade nos órgãos do poder. Se- 
riam eleitos pelo povo, mas indicados 
pelas entidades de classes desses trabalha- 
dores numa base de cinco nomes de operá- 
rios e cinco de camponeses. Serão eleitos 
os mais votados de cada ciasse. 

— Modificar as normas eleitorais, visan- 
do coibir implacavelmente o poder econô- 
mico e garantir mais democracia nas cam- 
panhas eleitorais. 

— Dever-se-á corrigir a flagrante desi- 
gualdade do número de representantes 
no Congresso Nacional dos Estados po- 
pulosos. 

— Adotar o critério da eleição dos can- 
didatos mais votados, abolindo o crité- 
rio de quociente eleitoral. 

E as atividades do Congresso deverão 
ser eficientes e ágeis para poder cumprir 
as exigências democráticas da sociedade. 
Propormos, portanto que: 

1 — A iniciativa das leis caiba: 
— aos membros e Comissões do Con- 

mais de 50 mi! eleitores; 
— não deverá ser permitida a emissão de 

decretos-leis nem de decretos secretos. 

SOBRE OS PROJTOS DE LEI 

1 — Os projetos de lei apresentados ao 
Congresso serão: 

— aprovados; 
— rejeitados; 
— considerados inoportunos pelo voto 

da maioria das Comissões Especiais do 
Congresso Nacional. 

2 — 0 Congresso Nacional não poderá 
procrastinar indefinidamente os projetos 
de lei apresentados. Terá de decidir sobre 
cada um no prazo máximo de 240 dias 
(oito meses) após o seu recebimento. 

3 — 0 Congresso será o órgão respon- 
sável peia localização financeira e orça- 
mentária da União, podendo ser auxilia- 
do pelo Tribuna! de Contas. 0 Tribuna! 
de Contas será constituído por ministros 
indicados e nomeados pelo Congresso 
Nacional, com mandato de quatro anos. 

4 — Os parlamentares ausentes a mais 
de oito sessões ordinárias do Congresso 
em um mês, salvo doença comprovada, li- 
cença ou missão autorizada pela Casa per- 
derão seus mandatos. 

Estas são algumas ■ propostas básicas 
que temos para modificar o atua! quadro 
do Poder Executivo e Legislativo no sen- 
tido de uma nova ordenação político-so- 
cial do Estado brasileiro. 

São fundamentais neste processo, tam- 
bém, a democratização do Poder Judi- 
ciário e o devido enquadramento do poder 
de ação das Forças Armadas, que em pró- 
xima matéria abordaremos. 

gresso; 
- ao presidente da República; 
— ao Conselho de Ministros; 
— às Assembléias Legislativas pelo voto 

de 2/3 dos seus membros e uma vez a cada 
sessão legislativa; 

- às associações civis e entidades repre- 
sentativas de largos setores da população,          
desde que OS oedidos sejam subscritos nor nacional (revista "Veja" ejornár "FoTha de S. pâuio) 

• Luiz Pedro, articulista do JN, é jornalista e deputado 
Estadual com atuação em diversos órgãos da imprensa 

JN 

Gramática 

Tasso Assunção 

Apreçar ou apressar? APREÇAR 
(ê) significa avaliar, marcar o pre- 
ço, perguntar o preço; APRESSAR 
(é) significa dar pressa, acelerar, 
adiantar. 

Bouquet ou buquê? Bouquet é a 
forma francesa. Na língua portugue- 
sa grafa-se BUQUÊ (ramalhete, fei- 
xe de flores). 

Camondongo ou camundongo? 
0 Vocabulário Ortográfico da Lín- 
gua Portuguesa consigna as duas 
formas, embora alguns autores acoi- 
mem a primeira de errônea. 

Dinamite (a ou o?) Essa palavra 
é um substantivo feminino; A di- 
namite. 
" Empenhado (em ou por?) Em- 
penhado (esforçado, aplicado, in- 
teressado) só aceita a preposição 
EM: empenhado EM ajudar os po- 
bres. 

Férvido ou fervido? FÉrvido é o 
mesmo que fervoroso, apaixonado, 
ardente, abrasador; FErvidoéoque 
está quente, o que sofreu fervura. 

Génébra ou Genebra? A pronún- 
cia correta é GeNEbra (paroxítona). 

Hoje é trinta do mês ou Hoje são 
trinta do mês? A construção correta 
é: Hoje SÃO trinta do mês. 0 verbo 
deve concordar com o número de 
dias. 

Jejum ou gejum? 0 certo é Jejum 
(abstinência de alimentos). 

Locador ou locatário? LocaDOR 
é o que cede imóvel de aluguel, o 
arrendador; locaTÁRIO é o que 
recebe o imóvel, o arrendatário. 

Maizena ou maisena? 0 certo é 
maiSEna. 

Negociante (com ou em?) Nego- 
ciante (mercador, comerciante), só 
admite a preposição EM: negociante 
EM eletrodomésticos. 

0 cura ou a cura? 0 CURA é o 
mesmo que pároco, vigário; A 
CURA é o resultado do tratamento, 
o ato de curar. 

Proveniente ou proviniente? 0 
certo é proVEniente (oriundo, deri- 
vado, procedente). 

Quebrante ou quebranto? A for- 
ma correta é quebranTO (prostra- 
ção, mau-olhado). 

Registro ou registo? As duas for- 
mas são corretas. 0 Vocabulário Or- 
tográfico da Língua Portuguesa 
consigna, aind^a forma resisto. 

Sucesso ou suceço? 0 certo é 
SUCESSO. 

Trolha (a ou o?) A TROLHA é a 
colher do pedreiro; 0 TROLHA é o 
próprio pedreiro. 

Ultraje ou ultrage? o certo é ul- 
traJE (insulto, afronta, desacato, 
difamação). 

Voleibol ou volibol? As duas for- 
mas são corretas. 

Xodó ou chodó? Grafa-se XODÓ 
(amor, namoro, namorado ou 
namorada). 

Zanzar ou zansar? Grafa-se 
zanZAR (vaguear, vagabundear, pe- 
rambular, errar).   

• Tasso Assunção e da equipe de redação do JN 
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Desenvolvimento 

/# 

não traz 

loucura 

( Entrevista com o psiquiatra 

Moisés Vieira Filho ) 

As doenças mentais, um pro- 
blema presente em quase todas as 
cidades brasileiras, grandes ou 
pequenas, têm suas causas^ em 
problemas orgânicos, hereditários, 
em deficiências de nutrição e, so- 
bretudo, em complexos (recal- 
ques) de toda ordem que se vão 
acumulando durante a vida do 
indivíduo, desde a infância, e so- 
mam-se ai pressões posteriores, 
originadas de problemas afetivos, 
sexuais, econômicos e existen- 
ciais. Em Imperatriz, há uma 
considerável incidência de pro- 
blemas psiquiátricos. Moisés Viei- 
ra Filho, 40 anos, sócio-proprie- 
tário da Clínica Psiquiátrica de 
Imperatriz, médico psiquiatra 
formado pela Faculdade de Me- 
dicina da Universidade Federal 
do Estado de Goiás, radicado em 
Imperatriz desde 1974, falou à 
reportagem do JN sobre as psico- 
patias mais comuns na cidade e 
sobre os tratamentos empregados 
na clínica local: 

A primeira clínica 

psiquiátrica particular 

do Maranhão foi 

instalada em Imperatriz. 

JN — Por que o senhor esco- 
lheu Imperatriz para instalar uma 
clínica psiquiátrica? 

MM — Eu e meu sócio saímos 
de Goiânia querendo ir para o in- 
terior. A maioria dos psiquiatras 
se concentra nas capitais, e na- 
quela época (1974) não havia clí- 
nicas psiquiátricas no interior do 
Estado do Maranhão. Quando 
nós conhecemos Imperatriz, per- 
cebemos que havia carência nesta 
área, e por isso escolhemos a ci- 
dade e aqui instalmos a primeira 
clínica psiquiátrica privada do 
Estado. Naquela época só existia 
o Hospital Nina Rodrigues, em 
São Luís, mas era um hospital do 
Estado. 

JN — Quantos pacientes há in- 
ternados na sua clínica? 

MM — Geralmente, temos in- 
ternados cerca de 80 pacientes e 
atendemos a mais ou menos de 
20 a 30 que fazem tratamento 
em casa. Além desses, nós con- 
si/tarrms uma média de 20 a 30 
pessoas por dia. 

JN — Qual a doença mental de 
maoior incidência em Impera- 
triz? 

"A doença mental 

não é uma conseqüência 

do desenvolvimento". 

MM — Existem praticamente 
todas as patologias psiquiátricas 
aqui na região. Nos casos de con- 
sultório, tratamos as neuroses, ou 
seja, problemas vivenciais. 
Quanto aos pacientes internados, 
apresentarp, na maioria, proble- 
mas psicóticos, esquizofrenia, 
psicose maníaco-depressiva... A 
doença mental não é uma conse- 
qüência do desenvolvimento. 
Existe no interior, assim como 
nos grandes centros. 

JN — Quais são as causas das 
doenças mentais? 

MM — Geralmente são resul- 
tantes de conflitos de uma perso- 
nalidade mal estruturada, ou seja, 
pessoas que não conseguem con- 
viver com as adversidades que a 
vida oferece. Quando a pessoa 
não é bem estruturada emocio- 
nalmente, qualquer problema se 
transforma em doença, e isso se 
chama neurose. 

JN — Quais são os sintomas 
das doenças mentais? 

MM — Os sintomas das doen- 
ças mentais são muitos variáveis. 
No caso da psicose, o paciente se 
encontra em um mundo total- 
mente diferente do mundo em 
que vivemos. O pensamento é 
desorganizado, a pessoa está alie- 
nada. No caso da neurose, o pa- 
ciente tem o que nós chamamos 
de depressão, dificuldade para re- 
solver seus problemas, por meno- 
res que eles sejam; adoecem, pas- 
sam a sentir-se mal, com des- 
maios e mal-estares, mão suadas e 
coração acelerado; dores de cabe- 
ça, tonturas, uma variedade enor- 
me de sintomas resultantes de 
um desequilíbrio do sistema ner- 
voso. 

JN - Qual é o tratamento? 
MM — No caso do psicótico, 

nós temos que lembrar que a sua 
doença tem uma causa orgânica. 
Ele tem um problema físico no 
cérebro. Nós temos que tratar 
desse problema físico. É um tra- 
tamento á base de medicamentos 
e quimioterapia. No caso úa 
neurose, além do tratamento quí- 
mico com medicamentos que ti- 
ram a ansiedade, nós usamos, 
também, a psicoterapia: cover- 
sas, avaliação do estado do pa- 
ciente para mostrar a ele as ra- 
zões de sua doença para que ele 
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consiga superar as dificuldades 
e, enfim, resolver seus problemas. 
Nesse caso, o médico é um ins- 
trumento que ajuda o paciente a 
voltar ao estado normal. 

JN — Quanto tempo dura um 
tratamento psiquiátrico? 

MM — No caso de doentes in- 
ternados, raramente eles passam 
mais de 90 dias internados. É 
média de 45 dias de internação. 
No caso de pacientes tratados 
no consultório, esse prazo é mui- 
to variável, depende do grau da 
patologia, condição intelectual 
e financeira do paciente. 

JN — Quais são os índices de 
cura? 

"Não se faz análise 

em Imperatriz". 

MM — A esquizofrenia tem um 
índice de mais ou menos 30 por 
cento de cura total. A maioria se 
cura temporariamente. São trata- 
dos, melhoram, às vezes se recu- 
peram, mas podem ter uma re- 
caída. 

JN — Que convênios a Clinica 
Psiquiátrica tem? 

MM — Temos convênio com o 
IN PS, Caixa de Assistência do 
Banco do Nordeste e com a Uni- 
med. 

JN — Como fica o doente 
mental que não tem condiçOes fi- 
nanceiras para se tratar e níjo é 
segurado do INPS? 

MM -- Nós temos um sistema 
de internação em que o doente 
serp recursos financeiros e sem 
sem segurado procura o Hospital 
Roninnal, nüR é um hosoital pú- 
blico, que o atende na emergên- 
cia e faz o encaminhamento do 
mesmo para a Clínica Psiquiá- 
trica, e o pagamento é feito pelo 
INPS. 

JN — Em Imperatriz há psico- 
terapia especializada? 

MM - O psiquiatra tem uma 

formação que lhe dá condições 
de fazer psicoterapia. Não uma 
psicoterapia de base analítica e 
sim psicoterapia breve, no senti- 
do de resolver o problema do 
paciente mais rapidamente, a um 
custo mais baixo. A análise é um 
tratamento muito caro e prolon- 
gado, e aqui nesta região a maio- 
ria das pessoas não teria condi- 
ções de fazer um tratamento des- 
se tipo. Quanto às pessoas de 
maior poder aquisitivo, fazem 
em outros centros. 

"Não há tantos casos 

de toxicomania 

em Imperatriz". 

JN — Existe algum analista 
aqui em Imperatriz? 

MM — Que eu conheça, não. 
Existem psicólogos que fazem 
psicoterapia breve, mas analista, 
não. A maioria não trabalha em 
consultórios. Alguns trabalham 
ligados à Ciretran para fazer exa- 
mes psicoténicos, outros traba- 
lham em escolas. 

JN — Qual é a influência da to- 
xicomania nas doenças mentais? 

MM — O toxicômano já é um 
doente, que procura os tóxicos 
para tentar resolver seus proble- 
mas. Ele já é uma pessoa neuró- 
tica, tem um distúrbio qualquer 
de personalidade que o levou a 
procurar drogas. Depois de usar 
drogas, ele pode sofrer uma sé- 
rie de transtornos mentais em 
função do uso da droga. Isso va- 
ria de droga para droga. 

JN — Há muitos casos de toxi- 
comania em Imperatriz? 

MM — Há casos de toxicoma- 
nia aqui, mas não com tanta fre- 
qüência como se propaga. Qua- 
se todos são tratados em consul- 
tórios. Bem poucos têm que fi- 
car internados. 

JN — Existem casos irrever- 

síveis de doenças mentais em 
Imperatriz? 

MM — Sim. Mas são muito 
poucos. Hoje nós já temos me- 
dicamentos modernos que faci- 
litam o tratamento de manu- 
tenção, e esses medicamentos têm 
efeito prolongado. O hospital 
faz o tratamento o doente se re- 
cupera e é entregue à familia. 
Mas ele precisa ficar tomando al- 
guns medicamentos para que ele 
continue bem. Âs vezes o doente 
por achar que está curado, aban- 
dona o tratamento. Mas os casos 
mais sombrios, hoje, têm um 
prognóstico mais favorável. Es- 
tes casos, geralmente, são de es- 
quizofrenia. Quanto as neuroses, 
o tratamento não precisa de in- 
ternação. Poucos neuróticos são 
internados. A maioria é tratada 
em regime de ambulatório. Eles 
procuram o médico periodica- 
mente para fazer uma entrevista 
e uma reavaliação do tratamento. 
0 neurótico tem um prognóstico 
melhor porque a neurose não é 
doença e sim transtorno emo- 
cional, dificuldade de conviver 
com problemas. 

JN — Qual é o índice de cura 
das neuroses? 

MM — Quase 100 por cento. 
Agora, o tempo de tratamento 
é muito variável. 

JN — Quais os tipos de neuro- 
ses mais comuns? 

MM — Neuroses depressivas, 
de ansiedade, são as mais comuns 
devido aos fatores da vida moder- 
na. 

JN — Como saber se uma an- 
siedade já se transformou em 
neurose? 

MM — Até onde nós pudermos 
conviver com a ansiedade nós po- 
deremos nos considerar normais, 
pois a ansiedade é uma reação 
normal do indivíduo. Mas a partir 
do momento em que não se pode 
estar bem consigo mesmo, deve- 
se procurar ajuda médica. . 

JN — O senhor poderia definir 
a loucura? 

MM — Loucura é sinônimo de 
psicose, e a psicose é uma altera- 
ção, uma desorganização profun- 
da da vida mental da pessoa, que 
foge da realidade, ou seja, é alie- 
nação mental. 

JN Em quais teorias o enhor 
se baseia para fazer os tratamen- 
tos psiquiátricos aqui em Impera- 
triz? 

MM -- A psicoterapia tem fun- 
damento analítico. Mesmo nas psi- 
coterapias breves nós usamos os co- 
nhecimentos de Freud. 0 psi- 
quiatra tem que conhecer as 
filosofias para tratar os pacientes. 
A psiquiatria é uma ciência quase 
eclética, se baseia em psicanálise, 
fenomenologia, psicopatologia e 
medicina. 

JN — Como é a Clínica 
Psiquiátrica como empresa? 

MM- É um investimento pri- 
vado, como outros hospitais. Os 
recursos provém dos pagamentos 
dos próprios clientes e dos con- 
vênios que nós temos. Todo hos- 
pital é tratado corno empresa. Pa- 
gamos imposto de renda como 
qualquer empresa paga, ou seja, 
35 por cento. Temos todas as 
obrigações de uma empresa. 
Quanto a subsídios governamen- 
tais, náo recebemos de tipo al- 
gum. 
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Jf^fjGossips 
Edilamar Varão * 

ca 

Hoje eu estou impossível. De- 
ve ser por causa da lua. Comigo, 
meu bem, é malhar em ferro frio. 
Eu sou forte como o bicho mais 
feroz. 

ooooo 

Amizade / Puxa, como é difí- 
cil, gente . As pessoas, atualmen- 
te, estão muito desinteressantes 
— e desinteressadas. Isso me dei- 
xa triste. 

ooooo 

Fiquei horrorizada ao ler sobre 
o assassinato de travestis em São 
Paulo. Que sociedade é essa que 
fabrica seus marginais para de- 
pois encaixotá-los na prisão ou 
em sepulturas ? 

ooooo 

Estarão trocando as alianças 
brevemente Pedro (Imperatriz 
Pecuária) e Margaret^Coca-Cola). 
Meus parabéns. 

ooooo 

Ah . É bom ficarmos ligados 
em mais uma coisinha: marcação 
cercada nos candidatos, pra ver 
se eles sujam um pouco menos a 
nossa cidade. Assim não dá. Essa 
poluição visual e sonora que eles 
fazem com pichações, cartazes, 
faixas e carros de propaganda é 
um escândalo . Nada de deixar 
passar batido, hein ? 

ooooo 

Uma famosa atriz australiana 
disse durante um espetáculo que 
em certas áreas da Austrália há 
dois grandes problemas: falta de 
homem e de água. Em algumas 
regiões secas do interior, pode-se 
andar 1.500 quilômetros sem ver 
um único homem. E quando se 
encontra um, ele só está atrás 
de uma coisa: água. 

A turma do miau miau esteve 
sentindo falta de suas coleirinhas 
esse fim de semana. 

ooooo 

Michelle Cabeludo, desfilando 
pelas ruas da CITY no seu Mon- 
za preto, agitando com seu char- 
me e elegância nas noites mara- 
nhenses, fazendo os gatos da CI- 
TY miaram. 

A inveja anda matando algu- 
mas pessoas por aí. Não só mu- 
lheres, alguns homens também. 

ooooo 

Reginaldo Medeiros está me 
convidando para passar o fim de 
semana em sua casa de praia em 
São Luis, onde reunirá amigos 
numa de muita camaradagem e 
oba-oba. 

E para vocês — Ana, Otávio, 
Silvana, Vânia — essa turma aí 
da agitação, cuidade com o cu- 
pim. 

ooooo 

ooooo 

Já podemos contar com mais 
uma loja de calçados na CITY: 
a "Passarela Calçados", que pro- 
mete vir com tudo. Mais uma ini- 
ciativa de Pedro Paulo. 

ooooo 

Um médico na CITY anda des- 
truindo lares, Tchan, tchan, 
tchan... 

ooooo 

Aos amigos, eu mando flores; 
aos inimigos, escapaleco o pau. 
Olha só a minha risadinha"de 
deboche: oh, oh, oh . 

ooooo 

E os cabelos da sala dos mi- 
lagres do convento da Penha, 
hein gente ? Os padres venderam 
tudo para apurar um dinheiri- 
nho. 

ooooo 

Por falar em padre, outro dia 
me contaram uma estória de um 
padre que fez um STRIP-TEASE 
ao som de uma missa negra que 
é de matar qualquer um de rir. 

ooooo 

A manequim Margareth está 
curtindo o maior LOVE na Im- 
perosa. Só que ela não quer con- 
fessar que o gato dela mora em 
Carolina e estuda em Belém. 
Pra quem não sabia... 

ooooo 

Esse fim de semana vi e ouvi 
alguém dizendo: "Então, povo 
brasileiro, votem em mim, por fa- 
vor". 

ooooo 

E para aquele gato que conhe- 
ci na segunda-feira, José Maria: 
você é um rapaz encantador, 
educadíssimo, com uma cultura 
excelente, viajado etc. Um alô 
especial de quem te curte muito, 
falou ? 

ooooo 

Ao meio-dia, encontrei o escri- 
tor Livaldo Fregona, que dirigia 
tranqüilamente pelas ruas da CI- 
TY. 

ooooo 

Um gerente de banco da CITY 
aquele tão grosso que não come 
feijão e sim capim, mandou para 
protesto um título de três mil 
cruzados de uma pessoa que não 
recebeu aviso do banco. Para o 
gerente de banco, três mil cru- 
zados pode representar alguma 
coisa, mas para a pessoa cujo 
título ele mandou protestar, não 
significa nada. 

ooooo 

Sandro B.O. inaugura breve- 
mente o "Scorro Lanches", na 
praça Brasil, onde você estará 
sendo esperado. Tá legal ? 

Por aquele gato, Dr. Fernan- 
do (Hospital São Rafael), as ga- 
tas ficam tontas, perdem a visão, 
a voz. Tem gente aí que fica 
doente. 

ooooo 

Encontrei nesse fim de semana 
a minha amiga Meire Almeida, 
que de uns tempos para cá remo- 
çou e embelezou mais. Parece até 
uma garotinha de 15 anos. 

ooooo 

Vieram me contar que uma da- 
ma aqui da CITY está passando 
fase negra em sua vida. Cada um 
tem o destino que merece. 

ooooo 

Só agora, com o escândalo 
do boi, é que está dando pra per- 
ceber. Méníno, como tem polí- 
tico fazendeiro . 

Cientistas da Universidade de 
Ciências Exatas de Bodocõ des- 
cobriram que o "fio dental" 
realmente consegue evitar cáries: 
No entanto, é causador de he- 
morróidas nos brotinhos que o 
usa. A experiência foi realizada 
em ratos de praia. 

ooooo 

Em Bonn, cientistas informa- 
ram que uma pesquisa revelou 
que a poluição deixa o hómem 
estéril. 

ooooo 

Casam-se por esses dias Hélia 
Araújo e Wanderley Carvalho, o 
casal mais charmoso da Impero- 
sa. Os preparativos para o casório 
estão passando pelos últimos de- 
talhes. 

ooooo 

"Eu só quero você e mais na- 
da..." 

Um cheiro e inté. 

• Ediomar Pereira Verão, colaboradora do 
JN, é escritora e poetisa. 
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Os tambores da fé 

REPORTAGEM/ARTIGO na 

Em volta do santuário é rezado o Pai Nosso; depois, o 
hino de abertura do ritual dos seguidores da Umbanda, 
forma de culto afro-brasileira Hgada ao espiritismo. O 
cheiro do defumador, as velas acesas ... "Vou cantar o 
hino à luz divina/ Como o nosso respiendor/ Para dar 
força à nossa luz/ Com o povo de Oxalá/ Que cantemos 
em louvores/ Somos todos da Umbanda/ E o povo de 
Oxalá". 

O pai-de-santo canta forte, exaltando a permissão 
do Criador para a abertura de mais um trabalho: "Com a 
permissão de Deus/ Abrimos este trabalho". Os fiéis 
respondem, os tambores se animam fazendo tremer o 
terreiro, despertando os espíritos mais longínquos e con- 
vidando-os para a cerimônia. 

Ao som dos tambores se forma uma roda com ho- 
mens e mulheres vestidos de branco ou azul, com tur- 
bante, colares, numa dança frenética e divertida. Todos 
devem obediência ao pai-de-santo, senhor do terreiro, e 
suas orações são dirigidas a Oxalá (o grande orixá), rei 
dos reis, senhor da iuz e da eterna paz. Pedem proteção 
contra Omolu, deus da escuridão, nascido numa sexta- 
feira, 13 de agosto. O filho das trevas é invejoso e ten- 
tou dominar o mundo, mas foi combatido por Oxalá. 

Vindo de Bacaba! (MA), nascido e criado na Umban- 
da, o pai-de-santo João da Sara, 43 anos, vive em Impe- 
ratriz há 13 anos, dirigindo o Terreiro de Umbanda San- 
ta Bárbara, "a santa mais forte da terra, comandante do 
Maranhão". Sentado no chão, pernas cruzadas, vestido 
numa saia longa, azul, blusa branca, turbante na cabeça 
e colares no pescoço, Joãd^da Sara fuma pacientemen- 
te seu cachimbo, que serve de turíbuio de onde sa exa- 
la incenso para os deuses, e invoca os santos para o tra- 
balho. Os problemas dos clientes que o procuram no ter- 
reiro, na rua Iracema (bairro Nova Imperatriz), são solu- 
cionados através dos santos ou da bola de cristal. No pri- 
meiro caso, o "tratamento" é feito exclusivamente atra- 
vés da sabedoria dos santos, garante ele. No segundo, 
após fixar a bola de cristal em sua frente, começa a nar- 
rar, pausadamente, a vida da pessoa. Esse tipo de traba- 
lho exig: muita concentração mental, esclarece o sacer- 
dote umbandista. 

Após 13 anos de existência, o Terreiro de Umbanda - 
Santa Bárbara se transformou numa grande comunida- 
de, que abriga 47 pessoas. Isso trouxe um problema: a 
falta de espaço. Mas João da Sara diz que é sua obrigação 
aceitar as pessoas que para lá se dirigem. 

A Umbanda é um segmento religioso intimamente 
associado ao catolicismo. Para os umbandistas o Papa 
também é o representante de Deus na terra. João da Sa- 
ra, um babalorixá, como também são chamados os pais- 
de-santo, fala sobre a sua crença: "Há 73 correntes es- 
pirituais. lemanjá, a mais forte, é a rainha das águas; 
na terra é Santa Bárbara; no ar é São Roque. As corren- 
tes negativas vêm de Omolu, rei do cemitério. Há tam- 
bém outras correntes negativas, que vêm da própria ma- 
téria, de pessoas fingidas. Grande parte delas são inve- 
josas e significam um atraso na vida da gente. Essa cor- 
rente é composta por Tatá-Caveira, Tranca-Rua, Sete- 
Encruzilhadas, Pombagira, Maria-Padilha e outros, que 
se apossam da matéria fraca e fazem com que as pessoas 
não acreditem no poder de Oxalá. Há, no entanto, ora- 
ções para que a gente possa se proteger desses espíritos", 
— diz ele. "São orações utilizadas pela própria Igreja 
Católica: 'Maria, valei-me' e 'Ofício". De cabeça baixa, 
ao som dos tambores, o babalorixá invoca Oxalá: "Eu 
vou chamar menino Deus/ Só ele mesmo é que pode 
nos valer/ Aê, céu, aê. Deus/ Só ele mesmo é que pode 
nos valer". 

Foi amor à primeira vista 

Ganhei um presente. Um presente digno de ser aceito, 
examinado e guardado com carinho, como fonte de pes- 
quisas. 

Estou falando de um presente caríssima De preço 
irrisório e valor altíssimo. Pelo seu conteúdo inestimável. 
E me foi dado com carinho pelo seu Editor e Diretor- 
Responsável. 

Refiro-me ao JORNAL DE NEGÓCIOS. Um informa- 
tivo sério, autêntico, bonito, bem feito. Um trabalho que 
realmente agrada. Não estou querenteo dizer com isso 
que os demais noticiosos de nossa cidade não o sejam. 
Estou apenas tentando dizer, com palavras simples, que 
temos nessa terra de pouco incentivo e de muitas dificul- 
dades culturais, pessoas talentosas, capazes, com uma ba- 
gagem cultural incrível, que se preocupam em fazer jor- 
nalismo com a alma, para agradar desde o gosto mais 
simples ao mais refinado. 

0 que me chamou a atenção, logo de início, foi o 
EDITORIAL da primeira edição. Quando o diretor diz 
que "0 JORNAL DE NEGÓCIOS defenderá as verdades 
en\ que zzzefi r aoei^r« as cnticas e julgamentos do 
leitor". 

  Maria Amélia Oliveira Muniz * 

é muito importante, em se tratando de jovens 
"IDEALISTAS DE PÉS NO CHÃO", que são capazes 
de aceitar julgamentos e cnticas. Jovens que se preocu- 
pam com a cultura de um modo geral e com a infor- 
mação de alto nível. 

Pela primeira vez na vida, confesso-me apaixonada 
pelo jornalismo. 

Pena que um jornal tão rico só circule uma vez por 
semana. Mas, como disse o meu amigo Sanches: "Mui- 
to em breve, se Deus quiser, estaremos circulando diaria- 
mente". E Deus quer. 

Imperatriz agradece pela oportunidade de ter mais 
um jornal sério. 

Parabéns, Edmüson. Você teve - aliás tem - idéias 
brilhantes, o que não é de admirar, em se tratando de 
uma pessoa tão valiosa. 

Obrigada, JORNAL DE NEGÓCJOS, por existir em 
nosso meio, enriquecendo nossa cultura, defendendo as 
verdades e registrando os acontecimentos. 

Maria Amélia Oliveira Muniz é escritora e poetisa. 
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Aciole: a troco 

de pau e pedra 

Quatro pessoas comandam um terreiro de umbanda: 
o pai-de-santo, a mãe-pequena, o padrinho e a madrinha. 
No caso do Terreiro de Umbanda Santa Bárbara, o pai- 
de-santo é João da Sara, a mãe-pequena é And reli na 
Dulcinéia Roque Silva, a madrinha é Maria Salomé. O 
padrinho "Deus já o levou", diz João da Sara. 0 terreiro 
precisa de um nc vo padrinho, mas para isso é preciso re- 
construir o centro ou mudá-lo para outro lugar, para que 
seja feito um novo batismo. 

No Dia de Cosme e Damião, 27 de setembro, os devo- 
to se reuniram e foram prestar uma homenagem a le- 
manjá, nas águas do Tocantins, pelas graças alcançadas 
durante o ano. Segundo o babalorixá do Terreiro de Um- 
banda Santa Bárbara, Cosme e Damião são dois meni- 
nos gêmeos comandante dos terreiros da Bahia. 

O pai-de-santo encerra dizendo que "as pessoas que 
ciriticam nosso trabalho sem nem ao menos conhecê- 
lo são espíritos atrasados que muito precisam evoluir. 
A violência do mundo é causada pela desobediência das 
pessoas. Elas não querem acreditar que existe um Ser Su- 
perior, que há vida do outro lado". E entoa: "Avante fi- 
lhos da fé/ Como a nossa lei não há/ Levando ao mundo 
inteiro/A bandeira de Oxalá". 

O silêncio da noite parece trazer de volta o canto, em 
eco e em pausa, como se fosse tambores ritmando a fé. 

Aciole Bastos, ou simplesmente 
Aciole, é este sertanejo magrinho, 

[ parecendo subnutrido, que, na an- 
siedade e necessidade de vir ao 
mundo e mostrar seu gênio, tam- 
bém parece saído às pressas do 
útero materno, antes de completar 
nove meses. 

Entretanto, é sábia a Vida, é 
sábia a Natureza; o jeito frágil e a 
forma miúda de Aciole são ele- 
mentos previsíveis, indescartáveis, 
quando de comparações com a 
enormidade e o vigor de seu ta- 
lento artístico. 

Dizer mais de Aciole é puro 
pleonasmo (palavrinha fresca, 
essa). Qual explorador de matas 
nunca dantes desbravadaSj vai 
esse artistc; moreno e franzino, num 
mimetismo de sobrevivência, con- 
fundindo-se e identificando-se 
com folhagens, ramagens, toucei- 
ras, galhadas, ajuntando cascas, 
troncos, raízes cipós, folhas e 
frutos, pau e pedra e tantas coisas 
mais que nós, em nossa ignorância 
estética, não lhes descobrimos 
utilidade nem valor e que Alciole, 
menino arteiro que é, teima trans- 
formá-las em arte, dando um esbo- 
ço de eternidade a coisas que, se 

I fora por nós, apodreceriam, ou 
retornariam ao pó. 

Burilando, cinzelando, escul- 
1 pindo, entalhando, desenhando, 
pintando, envernizando, dando 
forma e brilho, recuperando belezas - 
- isso é o que faz o talento múltiplo 
desse maranhense em pesados tron- 

j cos, em cipós e raízes serpentiformes 
em cascas ásperas e rugosas, em 
lascas e gravetos aparentemente 
inúteis, em galhos e garranchos de 

formas e desenhos vários, pare- 
cendo galhos e garranchos. Com 
cordas e cordões Aciole traça 
traços, nós e formas e enforca-nos 
com a beleza das composições. 

Aproveitando a deixa vem-me à 
memória uma expressão inglesa 
que calha bem neste momento. 
Cordas", material de que também 

se utiliza Aciole, é "ropes", em ing- 
lês. E há uma frase, expressão 
idiomática, que diz: to know the 
ropes", significando: ser profundo 
conhecedor do assunto, ou, me- 
lhor, entender do riscado. Falando 
de Aciole, a frase com Acorda. 

Já listaram diversos e até arris- 
caram rimas com instrumentos uti- 
lizadas por Aciole em sua arte. En- 
tretanto, acrescentem-se outros 
que, por óbvios, poucas ve, zes são 
lembrados: talento, sensibilidade e 
mãos. São esses, em verdade, 
os que ultimam o trabalho; pois o 
que fazem serra e serrote, faca e 
facão, lixa e limaj aücate e tesoura 
senão dilapidar, cortar dividir, di- 
minuir, subtrair, reduzir? Só os ou- 
tros "instrumentos" — talento, 
sensibilidade e mãos — unem, 
reúnem, juntam, rejuntam, aumen- 
tam, agrupam somam, às cascas 
desças- cadas, à madeira serrada, 
à corda cortada, ao cipó torcido, à 
pedra lascada 

Bom. Falar de Aciole é redun- 
dante (outra palavrinha fresca) e. 
decididamente, Aciole não nos in- 
teressa mais. É Aciole pra cá, Acio- 
le pra lá, Aciole daqui, Aciole da- 
colá. Chega, Aciole! Estamos far- 
tos! E: Estamos cheios de você! 

Cheios de orgulho de você. 

Aciole: the man of 

wood and stone 

(or An Art for Everyone see with a Text for 

Engliman read — Uma Arte que Todos 

Vêem com Texto para Inglês Ler) 

years d d He was born in Amarante, a 
litde ciiy of Maranhão. By his option 
and ty his art, Adde is a backwoods- 
man. to obtain the material for his art, 
he invades juntes, he sets out for dense 
forests, he gets in toudi with Naturç; he 
braves insects, snakes and olher poiso- 
nous animais. He braves also sickness, 
spedally tropical diseases - malaria, 
for example. When he comes out, he co- 
mes out with hardwood and also soft 
wood (but not plywood), lianas and 
barks, bougfis and branches, kiplings 
and gnaried shrub, stones, rocks and 
graveis. Acide is a bushianger. With so 
many things, he looks like The Abomi- 
nable Man of the Jungie. 

As you know, the name of this show 
is "Raízes" - "Roots", in English; 
because roots have here dou He signi- 
fication: roots meaning a part of a tree 
and roots meaning origin, begjnning, 
derivaüon, to have roots in a place. 

by Edmilson Sanches 

Naturaly, Aciole uses roots in his work. 
He uses ropes tod In fact, he knows the 
ropes. 

As a surgeon, Acide uses many ins- 
truments, big and small instruments: a 
saw and a handsaw, a knife and a large 
knife, a penknife and a jacknife and a 
razor Hade; a file and a hammer; 
sdssors and pliers. 

Acide is a multiple genius; at the sa- 
me time, he is a craftaman, an artisan, a 
wood caver, a painter, a designer and a 
kind of woodworker. 

In his art he explores lypical motives, 
lypical people: backwwodsmen and 
fishermen, laundresses and healers, 
spinners and fifers, canoeists and 
raftsmen. 

Acide^ show don'! need presenta- 
tion on a büingual text because Aciole 
has a universal Tanguage - lhe language 
of the Art 

SERRARIA RASAÇOLANDIA 

<1- M. BRITO 

Rua Primeiro de Maio, 1031 - Caixa Postal 126 
Fone: 721-2987 - Telex: 091-1690 

CEP 65.910 — joao Luboa — MeranhSo 
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EVENTOS NOVEMBRO/86 

01 - Dia de Todos os Santos 
02 — Dia de Finados 
04 — Dia do Inventor 
05 - Dia da Ciência 

Dia do Cinema Brasileiro 
Dia do Radioamador 
Dia da Cultura 

07 - Dia Nacional dos Tribunais de Cantas 
08 - Dia Mundial do Urbanismo 
09 — Dia do Município 
10 - Dia do Trigo 
11 - Dia do Soldado Desconhecido 
12 — Dia do Supermercado 
15 - Prodamaçío da República 

Dia do Jornaleiro 
Dia do Desporto Amador 

19 - Dia da Bandeira 
20 - Dia Nacional da Consciência Negra 
21 — Dia das SaudaçOes 

Dia da Homeopatia 
22 - Dia do Músico 

Dia Mundial de AçSo de Graças 
25 — Dia Oficial do Doador de Sangue 

EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS 

DISTRITO FEDERAL 

• 4a. Feira de Bezenas e Novilhas de Corte de Brasília 
09/11 - Parque de Exposições 

• 4a. Feira de Bezerros e Novilhos de Corte de Brasília 
16/11 - Parque de Exposições 

MINAS GERAIS 

• 2a Grande Leilão: Reprodutores, Novilhas e Equí- 
dcos 
04 a 10/11 - SSo Francisco 

• Festa do PeSb Boiadeifô - ^■ 
07 a 09/1 Ltt Luz 

• 14a. Expo-LeüSo de Gado de Leite 
la. quinzena/11 - Uberaba 

• 2a. Feira de Reprodutores e Matrizes 
08/11 - Lagamar 

• 2a Leilão de Bezerros de Corte 
08/11 - Lagamar 

• 4o. Leilão Misto 
08/11 - Luz 

• 85a. Exposição Especializada 
08 e 09/11 - Belo Horizonte 

• Festa de Cebda 
08 a 11/11 - Sáo Joffo da Serra Negra 

EMPRESAS/ANIVERSÁRIOS 
 OUTUBRO/86  

O JORNAL DE NEGÓCIOS cumprimenta todas as 
Empresas que em outubro completaram mais um ano 
de atividades. 

Dia 01 — Comercial hnperanorte Ltda. 
— Posto Asa Norte Ltda. 
— Norte Gás Butano Distribuidora Ltda 
— Maruska Perfumaria Ltda. 

Dia 03 — Getülio do Espírito S. Torres (GEST Conta- 
bilidade) 

Dia 04 - L. G. de Jesus Comércio (O Brasáo) 
Dia 05 - Wellington Cardoso Costa (Imperafrio Refri- 

geração e Engenharia) 
Dia 06 - R. Constantino Cutrin (Hot Kameron) 
Dia 07 - Diagro Distribuidora Agropecuária Ltda. 

(Diagro) 
Dia 10 — Guilherme Cortez 

— Francisco Delmiro de Araújo (Armazém 
Floriano) 

Dia 11 - Pantera Refrigeraçío Ltda. 
Dia 12 — Tocantins Auto Ltda. (Tocauto). 
Dia 13 - Comércio de Pneus Imperatriz Ltda (Pneus 

Brasü) 
Dia 14 - Mirü - Mecanica Industrial Rodoviária Im- 

peratriz Ltda (Miril) 
— Serraria BabaçulâncÜa (J. M. Brito) 

Dia 15 - Valdemar de Sousa Lima (Auto Posto Estre- 
la Dalva) 

Dia 16 - Laminadora Paraná Ltda 
— Dispama Distribuidora Ltda (Tostine/Kids) 
— Severino Brilhante Souto (Cerealista Bri- 

lhante) 
— Casa dos Instrumentos Ltda 

Dia 17 - Parabéns Peças e Acessórios Ltda 
Dia 22 - Carlito Santos Ferreira (Gravadora Jübilò' 

Santo) 
Dia 23 - CL-nü-Comércio e Indústria de Madeiras de 

Imperatriz 
Dia 24 - Enertino Bdivar de P. Moreira (Sertec—Ser- 

viços Técnicos Contáveis). 
— Universal Comércio e Indústria, Reparos, 

Equipamentos Elétricos (Universal Eletrô- 
nica) 

— Pão da Lícta Indústria e Comércio Ltda. 
Dia 27 - Sebastião R. de Albuquerque (Cerâmica 

São Vicente Férrer) 

JN - 

Postos 

de Vendas 

Dimapi 

Você encontra o Jornal de 
Negócios nas bancas da Di- 
mapi abaixo relacionadas: 

— Avenida Getúlio Var- 
gas, 484 

— Aeroporto 
— Bradesco 
— Calçadào 
— Churrascaria Esplana- 

da (BR-010) 
— Ducauto 
— Hotel Anápolis 
— Mercadinho 
— Praça Brasil 
— Praça de Fátima 
— Praça dos Imigrantes 
— Praça Tiradentes 
— Quatro Bocas 
— Rodoviária 
— Solito 

Documentos perdidos 

Relação de nomes de pessoas sig 
natárias de documentos perdidos que 
se encontram na agência dos Correios 
de Imperatriz: 

Bonifácio (fotografias) 
Carmélia Maria Lourenço 
Maria dos Reis Santos de Souza 
Otaviano Ferreira Souza 

Sandoval Valadão 
As pessoas da relação acima deve- 

rão procurar a Agência Centro dos 
Correios até o dia 28 de Dezembro. De- 
pois dessa data os documentos que lá 
se encontram serão enviados para a 
Seção de Achados e Perdidos dos Cor- 
reios de São Luís. 

SINE - oferta de empregos 

O SINE (Sistema Nacional de 
Empregos} convoca profissionais 
munidos de documentos para as se- 
guintes vagas: 

03 amaciadores 
20 armadores 
01 auxiliar de padeiro 
01 calculista 
200 carpinteiros 
01 cozinheira 
20 empregadas domésticas 
05 forneiros 
04 garçons 
01 mecânico leve 
05 m oleiros 
01 operador de motor-serra 

01 operador de pá carregadeira 
02 padeiros 
02 patroleiros 
10 pedreiros 
10 pesquisadores 
03 pintores 
01 romaneador 
100 serventes 
01 vaqueiro 
50 vendedores 
02 vigias 

Os interessados dirijam-se com 
urgência ao núcleo do SINE na Ave- 
nida Dorgival Pinheiro de Souza, 
303. 

'J 

wdewà 

rua Iracema, 800 

mmix 

ms KSPKCIi 

m MADEIUA 

Telefone: 721-2258 

ART & AMOR — FOTOGRAFIAS EM CARTÕES 

PONTO COMERCIAL 
Vende-se um localizado na rua Paraíba, entre as ruas 

Bernardo Sayão e Fortunato Bandeira. Área; 10X19m, incluindo 
dois congeladores e uma engenhoca. Tratar com o sr. Benedito, 
na av. Bernardo Sayão, 1809. 

NEGÓCIOS DE OCASIÃO 

Vende-se, ou troca-se por uma máquina de calcular, uma 
máquina de escrever, em ótimas condições de uso. Tratar com o 
sr. Marinho. Fones: 721-3316 e 721-4391. 

Vende-se uma serra horizontal ILV n0 2, em perfeito estado de 
funcionamento. Tratar com o sr. Alair Chaves de Miranda. Fone: 
721-2206, ou na rua Iracema, 800. 

Vende-se uma casa com duas salas, cinco quartos, cozinha, 
piso de cerâmica, forro de madeira, área de serviço, garagem, 
jardim, água encanada e poço, situada na rua Monte Castelo. O 
terreno mede 525 m2. Area construída: 180 m2. Valor Cz$ 
500.000,00 à vista. Troca-se por gado e /ou carros. Tratar no 
JN. 

REVISTA 

Troco revistas cias coleções lúlia, Sábrína, Bianca, Paixão, 
Sedução, Fascinãçao;'Super Romance por outras. Tenho a co- 
leção inteira. Tratar com Kátia, na rua Ceará, 939. 

LIVROS 

Vende-se a coleção "A Doutrina Secreta", de H.P. Blavatsky, 
Editora Pensamento, por Cz$ 500,00. Contato através do JN. 

G G G G 

Vende-se a obra "Curso Prático de Redação e Gramática 
Aplicada", de Vinícius Tçlles, Editora Bolsa Nacional do Livro 
Ltda., por Cz$ 500,00. Contato através do JN. 

Vende-se os livros "Cimarron" (Édna Faber), "Os Sonhos Mor- 
rem Primeiro" (Harold Robins), "O Outro Lado da Meia Noite" 
(Sidney Sheldon), "Eu,-Claudius, Imperador" (Robert Graves) e 
"Holocausto" (Geraldo Green), da coleção Grandes Sucessos 
(Série Ouro) de Abril Cultural, por Cz$ 300,00. Contato através do 
JN. 

PRECE A SANTA CLARA 

Oh! Santa Clara, que seguiste a Cristo com tua vida de 
pobreza e oração, fazei que entregando-nos confiança à pre- 
vidência do Pai-Celeste no inteiro abandono, aceitemos, 
serenamente, sua divina vontade. Amém. 

Rezar esta oração seguida dé nove ave marias durante 
nove dias com uma vela acesa na mão. No último dia deixa a 
vela queimar até o fim. Fazerjtrês pedidos. Dois impossíveis e 
um de negócio. Publicar no nono dia. 

(M.A.M.S.) 
ORAÇÃO PARA NOSSA SENHORA 

DO PERPÉTUO SOCORRO 

Ó Nossa Senhora do Perpétuo Socorro! Mostrai que sois 
verdadeiramente a nossa Mãe. Alcançai-me... (dizer aqui a 
graça desejada) a graça de tirar o proveito para a glória de Deus e 
salvação de minha alma. Faz-se^a novena com uma vela. 

Rezar três ave-marias 

PRECE MILAGROSA 

(C.O.S.) 

Confio em Deqs com todas as minhas forças, por isso peço 
aBeus que ilumine o meu caminho. Deus que ilumine o meu 

caminho. 
TERRA 

Vende-se uma área de terra com 27 alqueires, cercada 
com arame farpado. É escriturada a demarcada. Localiza-se 
a nove quilômetros da estrada do Camaçari e a um qui- 
lômetro e meio da Vila Davi. Tem livre acesso para carro. 

Tem bastante água de brejo, uma parte com capim e outra ainda 
de mata virgem. Tem madeira, como jatobá e ipê. Contato com a 
senhora Rita na rua Sousa Lima, 48. 

CASAS E PONTO COMERCIAL 
Vende-se duas casas e um ponto comercial localizados na 

rua Piauí, esquina com a rua Tamandaré. Os três imóveis medem 
8 por 18 metros. Tratar com Aury Oliveira Campos na rua Monte 
Castelo, 495. 
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JN - LITERATURA 

O Jornal de Negócios está abrindo 
este espaço para poetas, cronistas e 
contistas.E embora tenhamos que se- 
lecionar os trabalhos enviados tendo 

em vista a qualidade literária, não 
fazemos censura. Se você verseja, risca 
ou rabisca, envie-nos o seu trabalho. 

Jogo de 

Palavras 

E. Sanches 

— Você devia querer, sim! Claro, 
diabos! Você chega em casa, diz que 
leu na revista minha nota curtíssima 
(minha Nossa, você é belíssima!) e me 
prova que também é fanática por fe- 
nôménos paranormais. E no momento 
em que agora a provo nesse feno, 
observo que seu corpo nào é normal, 
olha só: Acaso sáo essas pernas de 
mulher comum? Aliso expremo tremo 
martirizo gemo, já estou no recôncavo 
baiano, carne de máos contra carne de 
pernas, nervo de Touro em carnes de 
Virgem, você delira, quer, náo quer... E 
esse busto farto, macio, carnudo, é de 
mocinha qualquer? Náo, não é. É tudo. 
Acoplo minhas mãos em concha sobre 
o contorno dessas mamas, viro crian- 
ça, menino do buchão, neném. E choro 
— quem não chora, não mama. E ma- 
mo. E beijo. Você quer, não quer, se 
treme, se torce, se mexe, e se, se sem, 
sem céu, só cio, sacip^silêncio. Si- 
lêncio. Como, provo (e como provo!), 
comprovo: sèü òorpó é paranormal. 
Precisa ser estudado, em minúcias, 
cada parte. Cada órgão. Talhado. Re- 
talhado. Desfraldado. Por um espe- 
cialista. Por mim — que tanto gosto 
das coisas fenomenais. Você queçnão 
quer. 

— Você veio, de revista na mão, 
rostinho lindo na cabeça, muitos 
recortes de jornais na bolsinha pon- 
tuda. Você veio. De blusinha. E de 
bermuda. Veio da capital. Férias. Fa- 
miliares. Leu a revista. Me viu. Sobre o 

0 DITADOR DO TEMPO 

E. Sanches 
Ar. Io. Eu decreto: 

tudo é finito. 
Mesmo as coisas intempo- 
rais. 
Tudo - matéria ou imaté- 
ria - 

terá começo e fim. 

§ 1 o. E no meio disso 
a mais longeva entidade 
durará exatamente 
meia eternidade. 

§ 2a Imprescinde de cálculo 
o teor 
do parágrafo anterior. 

Art 2o. Eu decreto: 
Com base no Art. Io. des- 
te Decreto, 
vai, raso e certo, 
um complemento à Lei: 
Tudoé finito, 
menos as leis do Rei. 

Art. 3o. Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação 
- que será a mesma do li- 
vro 
que a contém. 

Assinado, 

O Rei 

A UM JOVEM POETA 
POETICAMENTE 
E. SANCHES 
Não se iluda. 
Toda a história do mundo 
se faz com poucas letras. 

Todo poema 
é um verso só 
ou uma só palavra 
ou meia 
(às vezes, apenas uma letra 
ou a intenção dela). 

Todo romance 
um só capítulo 
um fim único 
capitulado. 

Nada é múltiplo e vário. 
Todo tanto 
todo tudo 
tudo quanto 
é só uma unidade. 

que se desfaz 
na mente 
e na mentira 
dos homens. 

V 
Q 

O 

O 

tapete (o "feno" de sonos e sonhos 
meus) espalhamos enigmas, discos vo- 
adores, fim do mundo, nos espalha- 
mos, trocamos idéias. E carícias. Sobre 
o tapete nos espojamos. Nos despo- 
jamos. Trocamos de roupa. Adão e 
Eva. Você quer, não quer. Aqui esta- 
mos. Nós. Nus. Recortes revoam e pou- 

AUTOCONSCIÉNCIA 
TA SSO ASSUNÇÃO 
Eu sou a lembrança de mim mesmo 
variações da ilusão 
facetas do mesmo tom 
reflexos da mesma imagem 
imagens do mesmo tom 
reflexos condicionados 
condições do mesmo tom, do 
passado. 

OCASO 
Tasso Assunção 

Quando o sol se punha, 
lá distante atras dos montes, 

anunciando o anoitecer, 
uma triste estrela luzia. 

Um pássaro planava 
soberbo no céu cinzento. 

Era o fim do dia... 
Outros lhe seguiriam. 

O PENSADOR DO 
SÉCULO XX 
TASSO ASSUNÇÃO 
O poeta-filósofo, 
em uma tarde de verão, 
acocorou-se na latrinha, 
teve um ímpeto, 
e mergulhou na merda profunda. 

TIMIDEZ 

AMÉLIA OLIVEIRA MUNIZ 
Gostaria de vê-lo 
acariciá-lo 
amá-lo 
beijá-lo 
abraçá-lo 
querê-lo 
fitá-lo 
senti-lo 
falar-lhe 
ouvi-lo 
divertir-me 
diverti-lo 
oncorajá-ÍQ 
a seguir-me. 
No entanto me sinto 
sem jeito 
sem graça 
sem coragem 
dó; aprdx in lar-nu.; 
de tocá-lo 
de expressar-me. 
Ficaria mais fácil 
se você ajudasseave 
a encará-lo, a soltar-me 
Só assim acabaria 
essa timidez que sufoca na; 

sam, descansando as letras que co- 
chicham incertezas. Pedaços de papel 
grudados nos corpos suados. Um de- 
les sobre o Triângulo das Bermudas 

Ele, como todos os mistérios, apenas 
um jogo de palavras. E de amor. Você 
vibra. Você quer homem. Çm homem 
Uma mulher. 

SUFOCO 

Amélia Oliveira Muniz 

Impossível 
vê-lo e não sentir nada, 
não lembrar dos momentos 
que passamos, 
dos seus olhos bonitos 
e expressivos 
da ternura e do modo que amamos. 

Impossível 
encará-lo sem tremer, 
sem denunciar 
a emoção que sinto agora. 
C demais pra um pequeno coração, 
sulocar a ansiedade ce outrora. 

Impossível 
dizer que não c quero, 
como eu digo 
e repito 
a cada instante, 
enganan do a mim meana e aos outros, 
fingindo que nada 
disso é importante. 

Impossível 
lembrar-me dele sem querer 
tê-lo nos braços 
com ânsia e desejo, 
sucumbindo a cada instante 
com o calor do.■íeu 
estonteante beijo. 

QUADRINHAS PARA 
0 7 DE SETEMBRO 

QUE PASSOU 

F ■ Sanche» 

Dia 7 de Setembro, 
"Independência ou Morte. 
O grito do Ipiranga 
deu na Corte um corte. 

ooo 

É uma verdade 
no Brasil, repito: 
Ati liberdade 
se ganha no grito. 

JN LIVROS Aristides Sambaíba * 

O hábito de ler 

Podemos adquiri-lo facilmente. 
O que falta é somente q interesse 
pela leitura, que entre ás pessoas 
fica em último plano, principal- 
mente no tocante aos estudantes. 
Estes, ficam alienados e atrela- 
dos (quando ficam) aos livros di- 
dáticos, revistas em quadrinhos, 
publicações pornográficas etc., 
enquanto esquecem a leitura pa- 
radidática; livros técnicos, ro- 
mances, livros científicos e ou- 
tros. Esquecem a parte mais 
aproveitável para desenvolver a 
memória e, consequentemente, 
elevar o nível cultural. 

O hábito de ler deve ser adqui- 
rido na escola e na família, onde 
professores e pais precisam in- 
centivar as crianças a gostar do 
livro e a valorizá-lo. Professores, 
esquecendo os métodos arcai- 
cos, partindo para uma nova me- 
todologia de ensino, indicando 
livros atuais e modernos para 
seus alunos fazerem pesquisas, 
trabalhos e tarefas extracurricu- 
lares. Os pais, presenteando os 
seus filhos com livros infantis, 
infanto-juvenis e outros adequa- 
dos ao invés de brinquedos, co- 
mo armas e similares, que são al- 
tamente estimulantes e propaga- 
dores de violência. 

Ler um livro: a difícil tarefa para 
o brasileiro, principalmente para 
o maranhense, em específico 
para o imperatrizense. Primeiro, 
procure uma livraria. Em nossa 
cidade há poucas, mas você vai 
encontrar uma. Escolha um livro 
de tema interessante e compre. 
Depois, no primeiro dia, você 

inicia a leitura num horário de 
folga. Se não o lê todo, marque a 
página onde parou para recome^ 
çar o mais breve possível. Assim, 
com um pouco de esforço, em 
prazo bem curto, você passa a ler, 
triturar e até mesmo a degustar 
livros e mais livros. O importante 
é dar o primeiro passo. No início, 
procure um livro não volumoso, 
de leitura fácil e assunto interes- 
sante. Para descobrir se o tema 
agrada, leia logo a introdução ou 
prefácio e somente depois inicie 
a leitura propriamente dita. 

Naturalmente, quem muito lê, 
melhor v# , melhor ouve e ganha 
muito mais em seu trabalho, es- 
cola, dia-a-dia. Cada profissão re- 
quer nova técnicas, novos conhe- 
cimentos, o que você só encon- 
trará nos livros. "O indivíduo sem 
um preparo cultural adequado 
nunca conseguirá conquistar 
seus objetivos ou posição de 
destaque na sociedade, princi- 
palmente no mundo dos negó- 
cios. É como se pretendesse to- 
mar parte numcombateerríqueo 
inimigo estivesse com bom-bas 
atômicas e você com um cani- 
vete". 

Amigo, leia. Você é o presente. 
Nunca adie para amanhã a leitura 
de um livro. Fica aqui meu in- 
centivo. Acredite na força de vom 
fade de todos. "QUEM NÃO LÊ, 
MAL OUVE, MAL FALA, MAL VÊ". 

Aristides Sambaíba, colaborador 
do JN, é empresário no ramo 
livreiro 

Concursos 

A Fundação Joaquim Nabuco 
(Recife) está criando o Prêmio Jo- 
vem Autor Norte-Nordestino. O 
melhor trabalho de pesquisa so- 
bre "As Causas da Violência Urba- 
na" será premiado com quatro mil 
cruzados e publicado pela Editora 
Massagana, Fundação Joaquim Na- 
buco, para onde deverão ser envia- 
dos os trabalhos até o dia 28 de 
novembro, com no mínimo oitenta 
páginas, em cinco cópias. 0 regula- 
mento limita a idade dos concor- 
rentes em menos de 35 anos. O en- 
dereço da Editora f/.assagana é: 
rua Dois Irmãos, 15, Apipucos, CEP 
52071, Recife — Pernambuco. 

XXX 

0 Departamento de Cultura da 
Secretaria Municipal de Educação 
de São Luís reabriu as inscrições 
para o Concurso Cidade de São Luís. 
Os originais abrangendo as áreas 
de conto, poesia, romance, pesqui- 

sas históricas, peça de teatro, pintu- 
ra e escultura deverão ser remetidos 
até o dia 8 de novembro para o 
Departamento de Cultura da Serneq, 
Praça Gonçalves Dias, 38,Centro de 
Arte Japiaçu, CEP 65000, São Luís 
Cada candidato poderá concorrer a 
mate de uma categoria e os prêmios 
serão no valor de oito mil cruzados. 

K x x 

O Sioge está promovendo o seu 
concurso anual,! que este ano foi 
denominado "Humberto de Cam- 
pos". Os trabalhos, inéditos, com- 
preendendo novela, romance, con- 
to, crônica, poesia, ensaio, crítica, 
reportagem, peça teatral deverão 
ser encaminhados aos Sioge até 21 
de novembro. Os vencedores terão 
seus trabalhos publicados, com 
direito a 20 por cento da tiragem da 
primeira edição, e divulgação em to- 
do o país. 

Seja como for 

Jornal 

de Nególcios 

rima com leitor 
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Io. LUGAR 

DEPOIS DO TIROTEIO 
Zeca Tocantins 

REFRÃO 

Por isso toque, toque, toque 
não me toque 
não me ponha nesse ibope 
eu sou do bloco popular. 
Não me censure de poeta intransigente 
se essa terra e essa gente 
foi o que aprendi a amar 

Dizem as más línguas 
que aqui o tiroteio 
já está ficando feio 
que nem dá pra comentar. 
Eu tenho paz, tenho amor, tenho aconchego 
em todo lugar que eu chego 
tem alguém a me esperar. 
Lá no Terraço, tenho um abraço 
e na Fiay Back tem brotinhos pra sonhar 
e se acaso pinta uma crise de grana 
monto um show em uma semana 
iá no Ferreira G u/lar. 

REFRÃO 

II 
A Praça de Fátima 
me retrata a todo instante 
tomo um gole na Imigrante 
e vou pro Bairro da União 
e o céu se borda de estrelas cintilantes 
e a mãe lua mais brilhante 
ilumina o meu torrão. 
0 Tocantins se reveste, é um imenso espelho 
refletindo branca areia 
pra o poeta se inspirar. 
Sei que esta terra cheia de tanta beleza 
por certo Santa Tereza 
há de sempre abençoar. 

REFRÃO 

Zeca Tocantins (José Bonifácio César Ribeiro), 28 
anos, é cantor e compositor. Foi presidente da Asso- 
ciação Artística de Imperatriz e da escola de samba 
"Voluntários do Samba 

2o. LUGAR 
ALETIA 

Erasmo Dibel 
Há um boi mugindo longe 
distante de sua manada 
é como um peixe fora dágua 
lembrei das mi! léguas dessa estrada. 

Mô ... faz o boi na quinta 
inda hei de achar-te, moça 
ouça, meu amor não finda 
ainda que fique distante 
diante das coisas da vida 
a ferida dói bastante. 

Mô ... um soturno magido de boi 
foi o que me deixou infeliz 
fiz versos ao amor e li 
aí meus olhos colheram água 
e a mágoa da velha ilusão 
não me deu meia porção de trégua. 

Mô... faz o meu coração aprendiz 
diz o mugir ser muito mais 
tão assaz quanto ganhar o dom 
pro som revoar no espaço 
no abraço com a simplicidade 
meia saudade canto e traço. 

Erasmo Dibel (Erasmo Rocha Torres), 22 anos, é 
cantor e compositor. Atualmente canta no Fly Back 
Disco Club. 

3o. LUGAR 

FABER-0 festival 

da saudade 

Cerca de vinte mil pessoas assistiram à maior 
manifestação musical já realizada em Imperatriz: o 
FABER — Festival Aberto do Balneário Estância do 
Recreio. Às margens do rio Tocantins, ofereceu-se à 
comunidade três dias dos mais agradáveis já vividos 
por nossa cultura ao longo dos 134 anos da história 
imperatrizense. 

Fundado em 29 de março de 1980, tendo como 
sócio majororitário o senhor Carlos Lima de Al- 
meida, proprietário de 50% das ações do clube, e, 
como presidente, o senhor Edeomedes Cordeiro de 
Aguiar, o Balneário Estância do Recreio — hoje com 
2.500 sócios, somando sócios proprietários e funda- 
dores — desde sua fundação vem realizando pro- 
moções das mais diversas: festas, programas de 
calouros, jogos de futebol, corridas de bicicros, en- 
tre outras. 

Visando a expandir seu campo de promoções, 
responsável por sua popularização, o balneário resol- 
veu, como primeira experiência, realizar o FABER, 
um empreendimento arrojado. Para tanto, foi ne- 
cessário recorrer a uma equipe qualificada, criar 
uma comissão organizadora, orientada pelo idea- 
lizador do festival, Ernando Farias Timóteo, e sob a 
coordenação do odontólogo e músico Rcosevel 
Pereira Dias, e com a colaboração do experiente 
cantor e compositor imperatrizense Nenêm Bra- 
gança. 

Para o artista imperatrizense, que há muito vinha 
sonhando com um evento dessa importância, o 
FABER representou um marco em nossa cultura, 
anunciando o início de uma nova fase. Fase em 
que o artista imperatrizense senta no chão para 
conversar com Zé Geraldo, Raimundo Sodré, Durval 
Souto e Diana Pequeno, artistas de expressão na- 
cional. E para eles, que aqui vieram, o Balneário 
cumpriu o prometido e muito mais. A promessa foi 
dar alojamento e refeição. Acabou dando também 
as passagens de volta. Fato pouco comum na his- 
tória dos festivais. 

A comissão organizadora e a presidência do 
clube estão cientes de algumas falhas: o atraso do 
espetáculo, por falta de energia elétrica, e a falta de 
ônibus, que foram prometidos mas não apareceram 
em número suficiente para atender a todos que 
procuravam o Balneário. Isso deu vazão à deso- 
nestidade de alguns motoristas de táxi, que pas- 

5 ô 

tf 

saram a abusar dos preços. O tíTDbe prorriete a cor- 
reção dessas falhas no próximo ano. 

Como para coroar essa promoção de maior êxito, 
a cidade conhecida como a mais violenta do país, 
viveu trê dias de festa sem registrar nenhum inci- 
dente, mostrando de forma concreta que o emergir 

da arte e da cultura será o fator de transformação de 
Imperatriz. 

O Jornal de Negócios publica, abaixo, em pri- 
meira mão, as letras das músicas premiadas no 
FABER e a opinião de alguns dos participantes do 
festival. 

• ERASMO DIBEL, SEGUNDO 
COLOCADO NO FESTIVAL; 

"Fd indiscutivelmente o maior evento 
musical realizado em Imperatriz. Sinto-me 
gratificado. Parabenizo a comissão organiza- 
dora, que se empenhou ao máximo na rea- 
lização do festival. Em especial, mas muito 
especial mesmo, quero agradecer a presença 
simpática de todo aquele público maravilho- 
so, que compareceu em peso para prestigiar 
o artista imperatrizense com um comporta- 
mento digno de nota 10. Acredito que a 
apresentação dos concorrentes no próximo 
ano vai melhorar sensivelmente se for cria- 

do espaço para ensaio com antecedência. 
Houve muita gente prejudicada pela falta 
de ensaio. Também espero que os jurados, 
no próximo ano, dediquem um pouco mais 
de atenção às letras das músicas. A própria 
comissão organizadora deverá criar um 
prêmio para a melhor letra. No mais, resta 
apenas dizer que nós artistas ganham os muito 
com o FABER. Foi muito bom, também, 
que as músicas tenham superado as expec- 
tativas, elevando o nível do festival. Agora é 
só torcer para que o FABER se tradicionali- 
ze e a gente tenha, anualmente, uma festa 
maravilhosa como essa". 

0 HORLANDO MARANHÃO, UM DOS PARTICI- 
PANTES DO FESTIVAL, QUE TEVE SUA MÜSICA 
DESCLASSIFICADA PELO CORPO DE JURADO: 

"Para mim, o FABER veio com o propósito muito es- 
pecial de criar espaço para o artista, visando a projetá-lo 
no campo da música popular brasileira. Fiquei orgulhoso 
de poder participar do FABER, que me deu oportunida- 
de de mostrar minha música e sacudir um público de 
dez mil pessoas. Isso, naturalmente, gratifica qualquer ar- 
tista, independente do resultado da competição. Convivi 
durante esses três dias com excelentes artistas conheci- 
dos nacionalmente, como também conheci grandes com- 
positores da região. Essa integração, para quem faz arte 
é superimportante. Festivais como o FABER devem 
acontecer todo ano, para abrir espaço para novos talen- 
tos". 

D DIA DO JUÍZO FINAL 
Carlinhos Veloz ■ 

Estou só esperando pra ver 
o dia da verdade chegar 
o mundo todo a se remexer 
o mundo querendo vir pra cá 
querendo se livrar da riqueza 
enfiando a cabeça no chão 
depois que se errou não se deve pedir perdão. 

Quem nunca viu a necessidade 
quem não sabe o que é privação 
quem conhece o luxo da cidade 
não passou pela dor do sertão 
não sabe o que é o gado morrer 
sem ter água pra lhe consolar 
nordestino é forte pela seca que há de passar. 

Quem se acostuma a viver assim 
independe de situação 
tanto faz se o tempo é bom ou ruim 
sem pedir, Deus lhe dá o perdão. 
Passarim que vivia a voar 
Deus dele nunca se esqueceu 
não vai se ouvir agora falar: 
"Deus esquecido o sertanejo morreu". 

O pouco pra viver aqui tem 
eé o bastante para repartir. 
De fome, se um morre, morre cem 
pois o pão aqui é de dividir. 
Se o sonho do pobre já é pouco 
nordestino nem sabe sonhar 
o seu sonho é a roça, a farinha dentro do borná. 

Carlinhos Veloz, pernambucano, é cantor e compo- 
sitor. Já participou de vários festivais em Recife. 

MELHOR INTÉRPRETE 

Acalanto 

DIMAS 

Vou armar a minha rede no quinta! 
e expor o meu querer 
desejar um cafuné 
deixar na tarde o meu manjar 
e o meu corpo viajar 
num vai-e-vém de um balanço 
até dormir. 

Desabafar o meu viver 
ouvir o dia me dizer 
que a noite sua noiva 
e seu irmão, o amanhã 
o novo dia deve vir 
a qualquer hora. 

E o descanço no balanço 
me faz adormecer 
e a noite chega deliciosa 
não encontra o seu noivo 
que acabou de partir 
e tenta esconder sua tristeza. 

Em suas vestes descem lágrimas 
de inverno 
de acordar com frio 
da saudade de seu amor. 

j 
Dimas (Francisco Dimas), 28 anos, é cantor e com- 

positor. Venceu o festival "Descoberta de Valores' 
realizado pela Rádio Imperatriz. 

Neném Bragança, cantor e compositor, inte- 
grante da comissão organizadora do festival: 

"O FABER é, na realidade, o resultado de outros 
feslivais acontecidos nesta cidade. Só que ele veio 
com uma expressão maior, em virtude das desta- 
cadas atrações: cantores nacionais conhecidos. A 
participação de outros Estados foi de muita im- 
portância, formando um intercâmbio cultural entre 
os participantes do festival. Por outro lado, o brilho 
maior da festa cabe exatamente ao público. Ele foi, 
diretamente, o responsável poío êxito da festa. Os 
artistas competidores, inclusive eu, que tive uma 
participação especial, quando viram aquela mul- 
tidão em sua frente, aproximadamente dez mil pes- 
soas, não tiveram outra alternativa, ao sentirem o 
peso da responsabilidade de cantarem para um 
grande público, senão mostrarem sua voz e seu 
talento. Da soma desses valores, artista-olatéia. 

advém o verdadeiro êxito da festa. 
"Uma promoção como essa só poderia ter partido 

de pessoas ligadas íi arte, com alguma experiência. 
Timóteo, o idealizador do festival, possui essas qua- 
lidades. Há muito ele trazia consigo esse sonho. Só 
há pouco tempo ele começou a articular a pro- 
moção junto à diretoria do clube, e logo recebeu 
aprovação. Quando me convidaram para integrar a 
comissão organizadora, no início fiquei indeciso. 
Preferia, como vinha fazendo ultimamente, parti- 
cipar como concorrente. Mas dada a minha expe- 
riência em festivais e o receio dos organizadores, 
visto que era a primeira vez que se lançavam em um 
empreendimento desse porte, topei a parada e 
graças a Deus, deu certo. Hoje, o FABER passou a 
ser o maior compromisso do Balneário Estância do 
Recreio para com a comunidade imperatrizense, 
que aguarda ansiosa o segundo festival aberto do 
Balneário". 

José Bonifácio César Ribeiro (Zeca Tocantins), 
primeiro colocado no FABER; 

"Naturalmente, seria impossível agradar a todo o 
mundo. Mas num país democrático se conta pela 
maioria. E a maioria foi, participou, gostou e quer de 
novo. Fica pois a vergonha para aqueles que se 
negaram a colaborar com um evento de tamanha 
importância para a cultura de Imperatriz. E a ver- 
gonha é maior quando se trata de uma emissora 
de televisão fundada com o propósito de servir à 
cultura. A comissão organizadora elaborará ofí- 

cio e o entregará nas mãos do senhor prefeito mu- 
nicipal, repudiando a atitude do senhor Marcelo 
Rodrigues, diretor da Funtevê - que rasgou os in- 
gressos enviados pelo presidente do Balneário, o 
senhor Aguiar, aos funcionários da TV Educativa, 
que deveriam assistir aos shows e, naturalmente, 
fazer a cobertura do evento. Como disse o pre- 
sidente do Balneário: "Essa atitude do dono daTVE, 
em contraste com o êxito do festival, só demonstra 
que esse canal de televisão não vem desempenhan- 
do seu papel em relação á cultura de Imperatriz. 
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Mandado de segurança contra a Universidade, em 25/08/86 

Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara Cível da Justi- 
ça Federal 

ALCINDO ROCHA SOARES, LUIZ CARLOS DE 
OLIVEIRA, DINALBA LEAL DA ROCHA, LUIZ 
GONZAGA DA SILVA ESPÚMOLA, ADOLFO DAN- 
TAS DE OLIVEIRA FILHO, PAULO ERICEIRA PA- 
CHECO, RAIMUNDA BATISTA DO NASCIMENTO, 
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SOUSA, CLEU- 
DES DE JESUS. JOSÉ LAMARCK DE ANDRADE 
LIMA EPITÂCIO ALVES DE MIRANDA,L ANTONIO 
DIAS FERREIRA LIMA, Brasileiros, bacharéis Direito, 
estado civil diversos (solteirosj casados, separados ju- 
dicialmente), residentes e domiciliados nesta cidade de 
Imperatriz-MA., vêm a V. Exa., por seu advogado IN 
FINE firmado (doe. 1), com escritório na Godo&edo 
Viana, no. 100, sala 101, Ed. Antenor Bastos, Impera- 
triz-MA, onde recebe intimaçóes, impetrar. 

MANDADO DE SEGURANÇA 
* 

Com fundamento nos arts. 153, § lo. e 23 da Cons- 
títuiçSo Federativa do Brasil, e as disposições contida 
na Lei no. 1.533, de 31 de dezembro de 1951, especi- 
ficamente os arts. Io., ^ 2o. e 7o., dentre outras dis- 
posições aplicáveis à espede, contra ato do 

PRESIDENTE DA SEÇÃO REGIONAL DA ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO BRASIL, NO MARANHAO 

(OAB-MA) 

Pelas razões de fato e de direito que passam a ex- 
por, provar e, afinal, requerer: 

1. DOS FATOS 
a) Os Impetrantes sflb bacharéis em Direito, tendo co- 
lavorado grau em 28.02.86, cumprindo todas as for- 
malidades exigidas pela legislação em vigor, e, com es- 
tes, nas mesmas condições, também colou grau SIRLE- 
NE LOPES DE MENÉZES, após o cumprimento, com 
aproveitamento, do Currículo Escolar e Estágio, ofe- 
recido pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARA- 
NHÃO, através de sua EXTENSÃO nesta cidade de 
Imperatriz-MA. 

Em conseqüência, a Universidade expediu a compe- 
tente CERTIDÃO DE DIPLOMA e HISTÓRICO ES- 
COLAR, para todos os bacharéis, documentos estes, e, 
os demais exigidos pelo art. 48 da Lei no, 4.215/63, 
compuseram o PROCESSO DE INSCRIÇÃO na OAB- 
MA, dos Impetrantes e de SIRLENE LOPES DE ME- 
NEZES. (doe. inclusos) 
b) Ocone, Eminente Julgador, que o Presidente da 
OAB-SeçSo do Maranhão DEFERIU e mandou EXPE- 
DIR a tnscrição provisória de SIRLENE LOPE& DE 
MENEZES, que recebeu o no. 550-P, enquanto que 
as inscrições dos Impetrantes estão SOBRESTADAS 
por discussões sob MATÉRIA PURAMENTE ADMI- 
NISTRATIVA entre aquela Seção Regional e a Uni- 
versidade Federal do Maranhão, segundo informações 
colhidas pela imprensa falada e escrita, sem que a 

OAB-MA tivesse se dignado a informar os Impetran- 
tes, de maneira oficial ou mesmo oficiosa. 

A situação acima transcrita chegou, oficialmente, 
ao conhecimento dos Impetrantes através de certidões 
fornecidas pelos Cartórios da Cornar de Imperatriz, as 
quais certificam o exercício profissional de SIRLENE 
LOPES DE MENEZES, nesta Comarca, sob a egide da 
inscrição OAB-MA no. 550-P, com escritório profis- 
sional nesta cidade de Imperatriz, na Rua Simplício 
Moreira, no. 1.501, em detrimento do direito iguali- 
tário de tratamento, que tinham - e têm - os Impe- 
trantes, pela igualdade documental e mesma "CAUSA 
PETENDr. 
c) Ora, Doutor Julgador, se os processos de inscrição 
dos Impetrantes foram instruídos com os mesmos do- 
cumentos apresentados por SIRLENE LOPES DE ME- 
NEZES - como sserá constatado pelas informações 
que prestará a CAB-MA - o trata nento dado a um de- 
les (no caso o da SIRLENE), deveria ser o mesmo tra- 
tamento aplicado aos demais processos. Se DEFERI- 
DO um, em igualdade de condições, deveria ser DEFE- 
RIDO os demais. Se deferido o da SIRLENE, nas mes- 
mas condições, deveriam - e devem - ser deferidos os 
processos de inscrição dos Impetrantes. Se o PRECE- 
DENTE FOI ABERTO para unq em igualdade de con- 
dições, deve a todos aproveitar. É da Lei Maior. 
d) O tratamento discricionários, casuísta, procedido, 
pelo Presidente da OAB-Seção do Maranhão, na apre- 
ciação dos Processos de inscrição dos Impetrantes, a 
vista do dispensado à apenas um dos bacharelados — 
no caso o da Súlene - com presteza e eficiência, des- 
cumpriu mandamento constitucional, e caracterizou o 
constrangimento moral, social e profissional dos Im- 
petrantes, sanável via presente "mandamus". 

Neste particular, se faz obrigatório ressaltar, que os 
Impetrantes, presentemente, vivem em situação exdrú- 
xiua, atingidos pelo descrédito, não somente do seu 
circulo sócio-familiar, como em toda plenitude da so- 
ciedade imperatrizense, especificamente entre os pro- 
fissionais do direito (juizes, promotores e demais au- 
xüiares da justiça), os quais presenciaram o ESTÁGIO 
CURRICULAR de todos, e, presentemente, a SO- 
MENTE UM - apenas UM - dentre todos, é AGRA- 
CIADO pelo Presidente da OAB-Seção do Maranhão, 
com a inscrição na OAB-MA. Tal medida adiava de 
casuísmo tem causado a REPULSA não só dos profis- 
sionais do direito, como de toda a sociedade impera- 
trizense, e causado irreparáveis danos morais, sociais e 
materiais aos Impetrantes, cuja reparação será provida 
via ação competente. E, se todos prestaram, na mesma 
época, o vestibular; se cumpriram o mesmo cunícu- 
lo escolar e estágio, se colaram grau no mesmo dia; 
se apresentaram os mesmos documentos e possuem si- 
tuação análoga, a todos e hão a APENAS UM deve 
ser expedida a competente inscrição na OAB-MA. 
e) E, finalmente, não pode - e não deve - a Justiça 
Federal, como detentora do poder de aplicação da lei, 
permitir que a OAB, em qualquer das suas SEÇÕES 
REGIONAIS, via seus Presidentes, representantes na- 

to dos "LIBERAIS DOS LIBERAIS", sob cuja égide 
têm defendido pública e notoriamente a LIBERDADE 
das massas sociais, pelo DIREITO de tratamento 
IGUALITÃRIO E JUSTO na progressão pelo trabalho, 
venha agora, em detrimento de outros, engrossar as fi- 
leiras daqueles que movidos e hibernados em senti- 
mentos casuístas - próprio de RÁBULAS e LEGU- 
LEIOS - pregam a ascensão sócio-ptofissional de 
GRUPOS MINORITÁRIOS,-mediante tratamento dis- 
cricionário, que não comprovam, ou sequer selecionam 
a real capacidade moral, social ou profissional. Não é 
isto que quer a ORDEM DOS ÃDVOGADOS DO 
BRASIL, ou a comunidade dos "LIBERAIS DOS 
LIBERAIS", na sua essência e na sua formação cientí- 
fica. 

Assim, Eminente Julgador, estão os Impetrantes 
CERCEADOS ILEGALMENTE no seu direito de tra- 
balhar por obra do ABUSO DO PODER, praticado pe- 
lo Presidente da OAB-MA, que atinge frontalmente a 
sociedade, pois a técnica de advogar e, na sua essência, 
um "munus" público, pois auxlia o Poder Público na 
distribuição e aplicação da Justiça, propiciando a dig- 
nidade e a coexistência pacífica entre seus societa- 

2. DO DIREITO 
a) DO FUNDAMENTO LEGAL 

Dispõe o art. 153, § lo. da Constituição Federal: 
"TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A LEI, sem 

distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e con- 
vicções políticas. Será punido pela lei o preconceito de 
raça", (grifamos) 

No mesmo sentido é o preceito do art. lo. da Lei 
no. 1.533/51, que determina: 

"Conceder-se-á mandado de segurança para prote- 
fet direito líquido e certo, não amparado por HA- 

lEAS CORPUS, sempre que, ilegalmente ou com abu- 
so do poder, alguém sofrer violação ou houver justo 
receio de so£rê-la por parte de autoridade, seja de que 
categoria for ou sejam quais forem as funções que 
exerça". 

Dessa forma, os Impetrantes entendem com a de- 
vida vêniz, constituir grave lesão a seus direitos, o pro- 
cedimento adotado pela Autoridade Coatora, de acor- 
do com o art. 153, § 23 da Constituição Federal: 

"É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, observadas as condições de capacidade 
que a lei estabelecer". 

E, como as condições de capacidade que a Lei no. 
4.215/63 estabeleceu foram cumpridas por SIRLENE 
LOPES DE MENEZES, e de forma idêntica foram 
cumpridas pelos Impetrantes - como provará as in- 
formações da OAB-MA - a Autoridade Coatora ofen- 
deu direitos e garantias individuais assegurados pela 
CARTA MAGNA, e que tem no presente "writ" o 
"remedium" jurídico. 
b) Está mais do que assegurado a liquidez e certeza do 

. direito dos Impetrantes, pois são VITIMAS de ato ar- 
bitrário e ilegal praticado pelo Presidente da OAB-Se- 
ção do Maranhão. 

Segundo COQUEUO COSTA, na sua obra "Man- 
dado de Segurança e Controle Constitucional", pág. 
37, ensina que "o critério de liquidez e de certeza e iu- 
risprudencial". E acrescenta a seguinte decisão do TST 
Pleno, Ro-MS-78/78, DJU de 06.10.78, cujo teor é 
o seguinte: "é aquele que nãò despeita duvida, que es- 
tá isento de obscuridade, que não precisa ser aclara- 
do com exame de provas em d ilações, que é, de si 
mesmo, concludente e inconcurso (Pontes de Miran- 
da). Se surge a seu respeito qualquer controvérsia, 
quer de interpretação, quer de aplicação, já não pode 
constituir fundamento para a impetração de mandado 
de segurança". 

A liquidez e-certeza do direito do Impetrante se 
apresenta; como ensina CARLOS MAXIMILIANO, 
"translúcidas, evidentes, acima de dúvida razoável,, 
apurável de plano, sem detido exame nem laboriosas 
cogitações". 
3. DO PEDIDO 
a) PRELIMINARMENTE, 

os Impetrantes requerem a V. Exa., que seja deter- 
minado à Autoridade Coatora que faça apresentar os 
seguintes documentos, nos termos do art. 153, § 35 
da Constituição Federal, e art. 6o., parágrafo único da 
Lei no. 1.533/51: 

- a relação dos documentos apresentados por SIR- 
LENE LOPES DE MENEZES, no processo de inscri- 
ção; 

- a relação dos documentos apresentados pelos 
Impetrantes, nos processos de inscrição; 

- a cópia xerox do despacho que concedeu a ins- 
crição para SIRLENE LOPES DE MENEZES ; 

- a cópia xerox dos despachos dados aos processos 
dos Impetrantes, até a presente data; 

- e, ainda, sob quais fundamentos expediu a ins- 
crição a autorizou a prestação do compromisso por 
SIRLENE LOPES DE MENEZES, e sob quais funda- 
mentos estão SOBRESTADOS os processos dos Im- 
petrantes. 
b) NO MÉRITO 

Diante do exposto, ouvida a Autoridade Coatora e 
cientificado o Ministério Público, requerem que seja 
julgado o presente Mandado de Segurança, decretando 
a expedição da inscrição dos Impetrantes, na igualdade 
de condições com que foi expedido para SIRLENE 
LOPES DE MENEZES, fazenoo desse modo cessar a 
VIOLÊNCIA moral e social que a OAB-Seção do Ma- 
ranhão está a praticar contra os Impetrantes. Esta é a 
mais lídima, 

JUSTIÇA. 

Valor da Causa: Cz$ 1.000,00 (hum mil cruzados), 
para efeitos fiscais. 

Termos em que, 
P. e E. Deferimento. 

Imperatriz-MA, 25 de agosto de 1986. 

Mandado de segurança contra A OAB ,em 25/08/86 
  . > «tn «wAn Cn n iiACtâfXmSMl a iralâH O 

Exmo. Dr. Juiz de Direito da - Vara da Justiça 
Federal 

Alcindo Rocha Soares, Adolfo Dantas de Oliveira 
Filho, Antonio Dias Ferreira Lima, Qeudes de Jesus, 
Dinalba Leal da Rocha, Epitácio Alves de Miranda, 
José Lamarck de Andrade Lima, Luiz Carlos de Oli- 
veira, Luiz Gonzaga da Silva Espínola, Maria das 
Graças Carvalho Sousa, Osvaldo Graças de Carvalho 
Filho, Paulo Ericeira Pacheco, Raimunda Batista do 
Nascimento, brasileiros, de estados dvis diversos 
(solteiros, casados, separados judicialmente), bacha- 
réis em Direito, residentes e domiciliados nesta ci- 
dade de Imperatriz-MA, vêm a V. Exa., por sen advo- 
gado IN FINE firmado (doe. 1), com escritório na Rua 
Godofredo Viana no. 101, Ed. Antenor Bastos, onde 
recebe intímações, impetrar 

MANDADO DE SEGURANÇA 
com fundamento no art. 153 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, e as disposições con- 
tidas na Lei no. 1.533, de 31 de dezembro de 1951, 
especificamente, os arts, lo., § 2o. e 7o., dentre outras 
disposições aplicáveis à espécie, contra ato do 

MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO, 

pelas razões de fato e de direito que passa a expor, 
provar e, a final, requerer: 

1. DOS FATOS 
a) Os Impetrantes são bacharéis em Direito, tendo co- 
lado grau em 28.02.86, em cerimônia presidida pela 
Autoridade Coatora, que pessoalmente lhes deferiu 
a competência de seus graus, cumprindo, deSse modo, 
todas as formalidades exigidas pela legislação em vigor. 

Em conseqüência, a Universidade Federal do Ma- 
ranhão expediu a Certidão de Diploma Escolar para to- 
dos os bacharéis, através das suas Seções Administra- 
tivas competentes. 
b) Entretanto, Eminente Julgador, aos Impetrantes 
deveria ser fornecido o DIPLOMA e não a Certidão, 
uma vez que, os Impetrantes, prestaram vestibular 
para o CURSO DE DIREITO - EXTENSÃO DE IM- 
PERATRIZ, conforme EDITAL expedido pela UFMA, 
o que eqüivale dizer que os Impetrantes freqüentaram 
• CURSO DE DIREITO DA UFMA. existente em São 
Luís-MA, já reconhecido pelo MEC, em uma sala de 
aula,'daquele curso, situada - POR EXTENSÃO - na 
cidade de Imperatriz-MA, com currículo idêntico e 
professores daquele Curso, mandados ministrar aulas 
na EXTENSÃO DE IMPERATRIZ, (doe. 2, fls. 21, 
25 e 30). 
c) A própria Autoridade Coatora, na JUSTIFICA- 
TIVA da Exposição de Motivos ao MEC, confirma a 
EXTENSÃO em Imperatriz. 

"A Universidade do Maranhão, FORA DE SUA SE- 
DE e, iniciando em Imperatriz à Comunidade Interio- 
rana maranhense os Cursos de Pedagogia e DIREITO .. 

A duração dos cursos SERÁ A MESMA que vem sendo 
desenvolvida NOS CURSOS REGULARES DA UNI- 
VERSIDADE   

Os currículos a serem cumpridos em Imperatriz, 
nos cursos de Direito e Pedagogia, serão os mes- 
mos que vêm sendo desenvolvidos na Universidade 
do Maranhão, EM SUA SEDE, conforme anexos I a 
V". 
d) ;Observa-sc na Justificativa da Exposição de Moti- 
vos da Autoridade Coatora, a força do argumento para 
convencer o MEC, quanto a finalidade maior da im- 

_plantação de EXTFvcÃn nrv, Imperatriz: 

" ... a situação sócio-econômica e os problemas so- 
ciais enfrentados pela região PEDEM A FORMAÇÃO 
DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS para a defesa 
e preservação dos direitos do homem". 

(Doe. 2, fls. 4 - grifamos) 
Ora, MM. JUIZ, a vista deste necessidade, vem a 

Universidade, implante uma sala de aula neste cidade 
de Imperatriz-MA, FORMA "profissionais capacita- 
dos" e, em vez de expedir-lhes o DIPLOMA - que per- 
mitiria a inscrição na OAB-MA - expede aos Impe- 
trantes uma CERTIDÃO DE DIPLOMA - não aceite 
pela OAB - para que estes "profissionais capacita- 
dos" façam prevalecer "a defesa e preservação dos 
direitos do homem". Ininteligível/ 

Das duas apenas uma: se a afirmativa da finalidade 
for - ou fosse - VERDADEIRA, a Autoridade Coa- 
tora, de imediato, fará expedir o DIPLOMA para que 
"esses profissionais capacitados" - agora formados - 
inscritos na OAB-MA, cumprissem aquela finalidade. 
De outra forma, ou seja, da forma atual como se por- 
te a Autoridade, DESCUMPRE a finalidade maior a 
qual se fundou o MEC, para implantação da EXTEN- 
SÃO em Imperatriz. Falácia? 

Sob este aspecto convém a V. Exa. observar o 
conteúdo do item 4, da JUSTIFICATIVA, quando a 
Autoridade Coatora traça o PERFIL PROFISSIONAL 
do profissional de Direito, para Imperatriz", 
e) Corroborando as Justificativas da Autoridade Coa- 
tora, promulgando a EXTENSÃO de uma sala de aula 
em Imperatriz, levamos à vossa apreciação o PARE- 
CER do MEC em atendimento à Exposição de Mo- 
tivos da Autoridade Coatora, cujos tópicos transcre- 
vemos: 

"2 - PARECER: O tema indica, desde logo, a 
oportunidade de se tecerem algumas considerações 
sobre a idéia de se instalarem CURSOS FORA DA 
SEDE das instituições de ensino, revestindo a forma 
EXTENSÕES DE SERVIÇOS  

na hipótese de ser pacífica a necessidade social de no- 
vos cursos, dar-se preferência á instalação por meio de 
EXTENSÕES de INSTITUIÇÕES JÁ PROVADAS EM 
SUA COMPETÊNCIA  

tal modelo de ação educacional deve ficar reservado 

tência dessa Unifade Autônoma. Daí, está a Autorida- 
de Coatora a ferir o DIREITO ADQUIRIDO dos Im- 
petrantes. 

Se a colação de grau se faz necessário para regulari- 
zação da UNIDADE AUTÔNOMA - cuja existência 
é discutível - deve ser usada a colação de grau daque- 
les que ingressara na Unidade, após ter essa tornado- 
se AUTÔNOMA. 

E, por fim, encontramos no VOTO DO RELA- 
TOR, a certeza e liquidez do direito dos Impetran- 
tes, autorizando as instalações de salas de aula, sob o 
regime de EXTENSÃO: 

" ... a este Câmara cabe, no caso, pronunciar-se 
sobre a conveniência de serem INSTALADAS AS 
EXTENSÕES nas regiões  

"VOTO DA CÂMARA 
A CAPLAN acompanha o 
voto se Relator" 

2. DO DIREITO 
a) DO FUNDAMENTO LEGAL 

Dispõe a Constituição Federal: 
"Art. 153   • ' 
§ 3o. A Lei não prejudicará o DIREITO ADQUIRI- 

DO, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

§ 23. É livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, observadas as condições de capaci- 
dade que a lei estabelecer". 

No mesmo sentido é o preceito do art. lo. da Lei 
no. 1533/51, que determina: 

"Concedet-se-á mandado de segurança para prote- 
ger direito líquido e certo, não amparado por HA- 
BEAS CORPUS, sempre que ilegalmente ou com abu- 
so do poder alguém sofrer violação ou houver justo re- 
ceio de softê-la por parte de autoridade,_ seja de que 
categoria for ou seja quais forem as funções que exer- 
ça". 
b) DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO 

Está mais que assegurado a liquidez do direito dos 
Impetrantes, a viste do ato arbitrário da Autoridade 
Coatora, ao recusar-se a EXPEDIR o DIPLOMA aos 
Impetrantes, com a intenção de utilizar a colação de 
grau daqueles pata reconhecimento junto ao MEC de 
UNIDADE AUTÔNOMA de ensino superior - se é 
que esta Unidade existe - quando os Impetrantes su- 

ao processo de INTERIORIZAÇAO do ensino umver- jeitando-se ao EDITAL emanado da própria Autorida- 
sitário  
 a ação dessas extensões seria sempre 
emetgencial e temporária, devido o seu funcionamento 
cessar sempre que fossem satisfeitas as necessidades 
que geraram a sua criação, ou que, pelo próprio cres- 
cimento havido, caiba em seu lugar uma UNIDADE 
AUTÔNOMA de ensino superior ..." 

Se atualmente eclodiu a necessidade da criação da 
UNIDADE AUTÔNOMA de ensino superior em Im- 
peratriz, os impetrantes não estão vinculados a essa 
unidade. Na verdade, os Impetrantes estão vinculados 
à UNIDADE DF. EXTENSÃO "temporária", direta- 
mente ligada ao Curso de Direito da UFMA em São 
Luís - instituição já aprovada pelo MEC - sob cuja 
égide Utes deverá ser expedido o DIPLOMA DE BA- 
CHARÉIS EM DIREITO. 

Se existe a criação de UNIDADE AUTÔNOMA em 
Imperatriz, a qual necessita de formar a primeira tur- 
ma pata que o MEC reconheça a existência de tal Uni- 
dade, não será este turma de formandos - vinculados à 
EXTENSÃO - que deverá emprestar sua colação de 
grau para que a utotidsde Coatora regularize a exis- 

de Coatora prestaram vestibular e ingressaram em sala 
de aula do Curso de Direito - já reconhecido pelo 
MEC - na modalidade de EXTENSÃO para Impera- 
triz. 

A própria Autoridade Coatora afirmou de viva 
voz, e em presença dos Impetrantes, durante todo o 
curso, que o Diploma seria expedido na modalidade 
de EXTENSÃO, da mesma forma procedida pelo Cur- 
so de Direito de São Luís, cuja EXTENSÃO, em Im- 
peratriz, era uma sala de aula daquele Curso deslo- 
cada para este cidade. Se a Autoridade Coatora, nas 
informações que prestará a V. Exa., negar a veracida- 
de destas afirmações, então terá BURLADO, MENTI- 
DO e ENGANADO, não só estes pais de família que 
tudo empenharam para conseguir esta graduação, co- 
mo também para toda a comunidade desta micror- 
tegião que duvidará da dignidade que lhe devote e, 
principalmente, duvidará da existência válida dos 
cursos que oferece? Será o DESCRÉDITO TOTAL. 

Os Impetrantes só tomaram conhecimento da 
pretensão da Autoridade Coatora, em emprestar as 
suas graduações para reconhecimento, pelo MEC, 
de Unidade Autônoma de ensino superior a OAB-MA. 

via publicações na imprensa questionou a validade 
não só da Certidão de Diploma, como de todo o Cur- 
so e Estágio deste Extensão de Imperatriz. 

A repercussão de tal situação na comunidade de 
Imperatriz produz nos impetrantes e suas famílias 
constrangimento moral e social, como danos de difí- 
cil reparação, cujo ressarcimento será postulado em 
ação competente. 

c) DA CONCESSÃO LIMINAR 
Faz-se necessário a concessão da MEDIDA LIMI- 

NAR, haja vista os Impetrantes, com o ato ilegal da 
Autoridade Coatora, se encontrarem sem poder exer- 
cer as suas atividades como ADVOGADOS, tendo 
em vista a OAB-MA está questionando a validade da 
Certidão de Diploma expedida pela Autoridade Coa- 
tora, em virtude da suposta Unidade Autôftoma de 
ensino superior em Imperatriz, não ser reconhecida 
pelo MEC, quando, na verdade, os Impetrantes são 
componentes do Curso de Direito regido pela UFMA, 
em São Luís, com o currículo praticado em sala de 
aula desse Curso, via EXTENSÃO nesta cidade. 

É de conhecimento público e notório o enorme 
abismo, aberto, construído e mantido pela OAB, entre 
BACHARÉIS e ADVOGADOS, propiciando impo- 
nente descalabro e gerando discussões intermináveis, 
meramente teóricas, e por isso, sem qualquer resulta- 
do prático, entre aquela entidade de Classe e as Univer- 
sidades e Faculdade de Direito. 

Não podem - e não devem - os Impetrantes per 
manecerem à mercê desses desentendimentos, em si- 
tuação de total indefinição e desamparo em que se en- 
contram, só tendo como recurso a via judicial para 
reparação da ilegalidade praticada pela Autoridade 
Coatora, ofendendo o DIREITO ADQUIRIDO, e im- 
pedindo que os impetrantes exerçam a profissão dos 
seus graus, e, principalmente, progtidam no campo 
sócio-econômico-profissional, cujos prejuízos, neste 
date, são de difícil reparação, e cada dia será maior - 
principalmente a constrição moral - caso a medida 
seja concedida no final. 

3. DO PEDIDO 
Â vista da liquidez e certeza do direito, os Ape- 

lantes requerem: 
a) LIMINARMENTE, 

que seja determinado a expedição do Diploma, pela 
Autoridade Coatora, tendo em vista os Impetrantes 
pertencerem ao Curso de Direito da UFMA, em São 
Luís, via extensão de sala de aula em Imperatriz, 
para que possam os Impetrantes ser admitidos nos qua- 
dros da OAB-MA, e assim, transmudados de simples 
BACHARÉIS em DOUTOS ADVOGADOS, e, como 
tais, exercerem o exercício de seus graus; 
b) NO MÉRITO 

Ouvido a Autoridade Coatora, e cientificado o Mi- 
nistério Público, requerem, os Impetrantes, seja julga- 
do o presente Mandado de Segurança, para que cesse 
a violência moral, social e econômica que estão so- 
frendo os Impetrantes, e, principalmente, para que se 
cumpra a FINALIDADE SOCIAL proposta pela Au- 
toridade Coatora do MEC. Assim fazendo, estara con- 
cretizada a mais lídima, 

JUSTIÇA/ 
Valor da causa: Cz$ 1.000,00 (hum mil cruzados), 

para efeitos meramente fiscais, 
Termos em que, 
P. e E. Deferimento. 
Imperatriz-MA, 25 de agosto de 1986 
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RESPOSTA DA OAB AO MANDADO,EM24/09/86 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
Conselho Seccional do Maranhão 

Exmo. Sr. Dr. Juiz da la. Vara Federal no Maranhão. 

Mandado de Segurança no. 4.687/86 

INFORMAÇÕES. 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 
SEÇÃO DO MARANHÃO, legalmente representada 
por seu Presidente, abaixo assinado, nos termos do ar- 
tigo 7o. da Lei no, 1.533/51 vem respeitosamente pe- 
rante V. Exa. para prestar informações solicitadas atra- 
vés de seu ofício no. 759/86SPD/J F/MA,q que faz na 
forma e pelos fundamentos expostos a seguir: 

I - DOS FATOS 
01. Juntamente com a concludente S1RLENE LOPES 
DE MENEZES, todos os 4emais integrantes da la. 
Turma do Curso de Direito ministrado pela Universi- 
dade Federal no Campus II de Imperatriz requeretam 
inscrição provisória no Quadro de Âdvogados da OAB/ 
MA. 
02. De início, como provado pelo despacho de cópia 

áflca anexa, doe. 02, extraído do processo no. 
072/86 - inscrição de SIRLENE LOPES DE MENE- 
ZES -, a documentação apresentada foi considerada 
irregular pela comissão de Seleção e Prerrogativas desta 
Seccional A certidão de colação de grau, A MESMA 
QUE INSTRUI O MANDAMUS, não atendia, como 
não atende pelas razões adiante delineadas, às exigên- 
cias do artigo 57 da Lei no. 4.215/63. Porque, de acor- 
do. com a tetra de seus termos, NÃO É UMA CERTI- 
DÃO DE DIPLOMA como afirmam os impetrantes, 
mas apenas o atestado de colação de grau DESACOM- 
PANHADO DE DECLARAÇAO DE QUE O DIPLO- 
MA ENCONTRA-SE EM FASE DE REGISTRO no 
Órgão Federal competente, doe. no. 04. E essa declara- 
ção exigida por lei, ou outro meio de prova semelhan- 
te, não consta em qualquer dos processos em referen- 
da. E não poderia constar, porque os diplomas não fo- 
ram expedidos, o que está provado no desenvolvimen- 
to das informações. 

E neste particular, para efeito de inscrição provisó- 
ria, o artigo 57 do Estatuto da OAB é imperativo: 

"Art. 57 - A certidão de colação de grau forneci- 
da pela respectiva faculdade de Direito, e a PROVA 
DE HAVER APRESENTADO O DIPLOMA PARA 
REGISTRO na repartição federal competente admiti- 
rá o advogado a inscrição provisória, satisfdtos os de- 
mais requisitos do art 48 , - GR1GO DO IMPETRA- 
DO. 

Assim, inexiste integral cumprimento ao dispos- 
to no artigo 48 da dtada Lei no. 4.215/63, conforme 
sustentam, sem prova, os interessados. 
03. Na realidade, apenas houve tentativa de burla à 
lei de regência. Ao tomar conhecimento de despacho 
da Comissão de Seleção e Prerrogativas, doe. no. 04, 
exigido a PROVA DE QUE O DIPLOMA ENCON- 
TRAVA-SE EM FASE DE REGISTRO, a requerente 
SIRLENE LOPES DE MENEZES telefonou ao Presi- 
dente da referida Comissão ponderando a desnecessi- 
dade de exibição dessa prova, posto que a exigência do 
precitado artigo 57 achava-se plenamente suprida 
pela própria certidão de colação de grau, mesmo sem 
essa afirmação, visto ter sido expedida pela Divisão de 
Registro de Diplomas da Subcoordenação de Registro 
e controle Acadêmico da Universidade Federal do Ma- 
ranhão, e logicamente os diplomas deveriam encontrar- 
se em seu poder para o devido registro. 
04. Reexaminando o documento questionado, princi- 
palmente em seu cabeçalho, e dada a ausência de in- 
dícios de qualquer ilegalidade na ocasião, a Comissão 
decidiu aceitai tais ponderações que pareciam viáveis, 
considerando a constatação das indicações apontadas 
Sela requerente no doe. no. 03. 

5 Diante disso, os processos de SIRLENE LOPES DE 
MENEZES e mais 07 (sete) dos impetrantes, em idên- 
ticas condições, obtiveram parecer favorável á inscri- 
ção provisória (does. no.s 05 e 06/12). 
06 Dos 14 (catorze) pedidos de inscrição provisória 
oriundos da Subseção de Imperatriz, portanto, 08 (oi- 
to) e não apenas 01 (um) foram aprovados: Sittene Lo- 
pes de Menezes, Paulo Ericeira Pacheco, Adolfo Dan- 0!}nipr<iva 

ias de Oliveira Filho, Aldndo Rocha Soares, Dinalba 
Leal da Rocha, Luis Gonzaga da Silva Espínola, Clêu- 1•', wantc 

des de Jesus e Antonoo Dias Ferreira Lima; 04 (qua- 
tro) convertidos em diligências para cumprimento de 
exigências do artigo 48 da Lei no. 4.215/63: Maria das 
Graças Carvalho Sousa, Raimunda Batista do Nasci- 
mento, José Lamarck de Andrade Lima e Epitácio Al- 
ves de Miranda; os (dois) indeferidos porque os respec- 
tivos interessados EXERCEM FUNÇÃO INCOMPATf 
VEL COM A PRÁTICA DA ADVOCACIA: Luis Car- 
los de Oliveira e Osvaldo Graça de Carvalho Filho. O 
primeiro, Diretor Administrativo do Projeto Rondon, 
e o segundo, militar da ativa, ambos servindo em Impe- 
ratriz e impossibilitados de advogarem por imperativo 
dos artigos 83 e 84, no.s VI e XI, da Lei no. 4.215/63 
- Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo 
comprovado pela documentação anexa. 
07 Com o parecer favorável em 08 (oito) processos, o 
os pedidos foram deferidos e autorizados os compro- 
missos na forma do artigo 64 do Estatuto da Ordem, 
Ofício no. 112/86, doe. no. 27. 
08 Prontos para o compromisso solene, a requerente 
SIRLENE LOPES DE MENEZES, ciente da IRREGU- 
LARIDADE DA INSCRIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA 
DO DIPLOMA DE BACHAREL EM DIREITO, apres- 
sou-se e veio a São Luis, prestando-o perante o Conse- 
lho Seccional em sua reunião de 22/05/86, doe. no. 
28. E quanto aos demais interessados, estes preferiram 
fazê-lo na própria Subseção de Imperatriz, motivo pe- 
lo qual aguardaram o chamamento do Órgão Subse- 
donal, pata onde já se enviara a necessária autorização 
constante do mencionado Ofício no. 112/86, doe. no. 
27. 
09 Antes, porém, que o compromisso dos restantes se 
efetivasse, surgiu a questão da ilegalidade do Curso de 
Direito de Imperatriz para fins de inscrição de seus 
concludentes nos Quadros da OAB. 
10 O problema foi suscitado na reunião de 19/06/86 
do Conselho Seccional, doe. 18, bem posterior à data 
do compromisso de SIRLENE LOPES DE MENEZES 
em 22/05/86. Confirmado em 27/06/86, does. no.s 
19 e 20, e oficializado em 10/07/86 pela Universidade 
através do Ofício no. 015/86-CCDT, doe. 01, por on- 
de se comprova que o Curso ministrado no Campus II 
de Imperatriz NAO É RECONHECIDO PELO GO- 
VERNO FEDERAL, e por isso NÃO PÔDE EXPEDIR 
DIPLOMAS aos concludentes, o que somente será pos- 
sível após o necessário reconhecimento pelo Órgão 
competente do Ministério da Educação, tópico 4 do 
doe. no. 01. 
11 Assim, para fins dos direitos assegurados pela Lei 
no. 4.215/63 a todos ós advogados, o Curso de Direito 
de (—pT-tiz não goza de suficiente legalidade, eis 
que, sem poder fornecer diplomas a seus bacharéis, 
NÃO OS HABILITA À INSCRIÇÃO nos Quadros da 
OAB EX VI do disposto nos artigos 48, no. 11. e 57 do 
Estatuto da Ordem. Este reproduzido no tópico 02 
e aquele abaixo transcrito: 

Art. 48 - Pra inscrição no quadro dos advogados 
é necessário: 

I-   
II - DIPLOMA DE BACHAREL ou doutor em Di- 

reito, formalizado de acordo com a lei (art. 57). - 
GRIFADO. 
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12 Por conseqüência, em conformidade com a regra 
do artigo lo. da Resolução no. 15/73 do Conselho Fe- 
deral da Ordem dos Advogados do Brasil, doe. no. 31, 
NÃO TÊM A MÍNIMA VALIDADE os Estágios de Piá- 
tica Forense e Organização Judiciária realizados pelo 
referido Curso, o que contraria, mais, a exigência do 
art 48, no. Ql, da mencionada Lei no. 4.215/63, 
quanto a necessidade e mesmo indispensabilidade da 
comprovação do estágio para efeito de inscrição como 
advogado. 
13 Diante de tantas irregularidades substancialmente 
comprovadas pela documentação anexa em confronto 
com a lei, esta Presidência não teve outra alternativa 
que não sustar temporariamente os compromissos au- 
torizados para os seguintes requerentes ora impetran- 
tes: ADOLFO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO, 
ALCINDO ROCHA SOARES. PAULO ERICIEIRA 
PACHECO DINALBA LEAL D A ROCHA, LUIS GON- 
ZAGA DA SILVA ESPÍNOLA, CLEUDES DE JE 
SUS e ANTONIO DIAS FERREIRA LIMA, ATÉ 
QUE A RESPEITO SE MANIFESTASSE O COLE- 
GIADO DA OAB/MA 
14 De imediato, dada a urgência da solução do proble- 
ma pata evitar prejuízos aos interessados e garantir a 
preservação dos princípios de legalidade vigentes pa- 
ra acesso á inscrição, a matéria foi levada ao conheci- 
mento do Conselho Secional, doe. no. 18, que tomou 
a seguinte decisão na forma da lei: a) Proibiu a inscri- 
ção de todos os bacharéis em Direito graduados no 
Campus II de Imperatriz, ENQUANTO NÃO OCOR- 
RER O RECONHECIMENTO DO REFERIDO CUR- 
SO ALI MINISTRADO, HAJA VISTA A INEXISTÊN- 
CIA DOS RESPECTIVOS DIPLOMAS, prindpais do- 
cumentos por lei determinados para o deferimento da- 
inscrição, e INVALIDADE DOS ESTÁGIOS LÃ REA- 
LIZADOS, doe. no. 32; b) Cancelou a inscrição provi- 
sória de SIRLENE DE MENEZES, considerando-a 
nula de pleno direito e sem nenhum efeito legal, e de- 
terminou o arquivamento, com indeferimento, dos de- 
mais processos pendentes de manifestação, pelos mes- 
mos fundamentos citados na alínea A, doe. no. 33. 
15 A invalidade dos estágios referenciados é decorrên- 
cia imediata da aplicação do artigo lo. da Resolução 
no. 15/73 do Conselho Federal de Educação, expresso 
nos seguintes termos: 

"art. lo. - O Estágio de Prática Forense e Orga- 
nização Judiciária, de agora em diante denominado 
simplesmente Estágio, a que se refere o art. lo. da Lei 
no. 5.842, de 6 de dezembro de 1972; poderá ser rea- 
lizado nas próprias faculdades de Direito, DESDE 
QUE RECONHECIDAS, de acordo com as normas 
abaixo; 

1-0 Estágio será desenvolvido a partir dos dois 
últimos anos letivos " 
GRIFADO PELO IMPETRADO. 
16 Visto e provado, pois, que carecem de veracidade 
as alegações dos impetrantes. A realidade é bem diver- 
sa da que, sem prova, tentam sustentar com sofismas 
e recursos emocionais pela situação de vítimas em que 
intencionalmente se colocaram, para impressionar e 
disso, pela distorção dos fatos, alcançar todo o provei- 
to desejado, por entenderem erroneamente que não 
seria difícil tumultuar o processo e assim confundir 

o insigne magistrado julgador. 
17 Desse modo, não houve qualquer privilégio dispen- 
sado a SIRLENE LOPES DE MENEZES, como, por 
conseqüência, não existiu discriminação aos impetran- 
tes, que tiveram o mais amplo tratamento de igualda- 
de na tramitação de seus processos de inscrição provi- 
sória. Só não foi possível transgredir a lei para lhes be- 
neficiar, como era o seu desejo, porque todos estão 
cientes de que ainda NÃO SÃO PORTADORES DE 
DIPLOMA DE BACHAREL EM DIREITO, por 
isso impedidos, por enquanto, de ingressarem no Qua- 
dro de advogados da OAB. E a prova desta afirmação 
evidencia-se cristalina ausência de cópias xerogtáficas 
dos diplomas a integrarem o elenco de documentos 
que instruem o presente MANDAMUS. 
18 O eisódio de que foi protagonista a concludente 
SIRLENE LOPES DE MENEZES resultou de um ar- 
dil já amplamente relatado e justificado. Foi um erro 
evidentemente, e por isso jamais poderia gerar direito a 
ninguém, como era o desejo dos postulantes. Mas tão- 
somente passível de correção na forma da lei, o que já 
se fez com o cancelamento da inscrição ilegalmente 
concedida, doe. no. 33, por representação da Comissão 
de Seleções e Prerrogativas formulada em 01/07/86, 
doe. no. 30, bem anterior à impetração do Mandado 
de Segurança ora sob informação. 
19 Em suas razões, sustentam que discussão de ordem 
administrativa entre a OAB/MA e a Universidade foi 
causa dos supostos prejuízos que orientaram apelo ao 
remédio heróico. Tal nunca se passou. Nenhuma dis- 
cussão nesse sentido entre as duas entidades. Apenas a 
constatação da ilegalidade por simples troca de expe- 
dientes, does. 01 e 19/20. E a falta de notificação aos 
interessados decorreu da circunstância de o Conselho 
Secional, à época, ainda não se ter manifestado a res- 
peito, o que somente se verificou nas reuniões de 02 e 
18/09/86, does. no.s. 32 e 33. Assim, somente agora 
tornaram-se viáveis as notificações reclamadas, que se 
efetivaram através dos does. no.s 34/41. 
20 Irrelevante, portanto, atgüiçâb de tratamento (Je- 
sigual entre os requerentes, como suficientemente de- 
monstrado e provado pela documentação apensada, 
devidamente escudada na lei. Apenas falta de sorte aos 
impetrantes, que tiveram seus compromissos obsta- 
dos por força da lei com a descoberta da falta de reco- 
nhecimento ao Curso de Direito de Imperatriz, e por 
isso SEM DIPLOMA E SEM ESTÁGIO para sua com- 
provação e validade. 
21 Não fosse essa revelação por acaso, suas inscrições 
se teriam completado normalmente o expedidas as res- 
pectivas carteiras, pois, para isso já se tinham expedi- 
das as necessárias instruções por meio do citado Ofício 
no, 112/86, doe. no. 27. 
22 Sob o ponto de vista legal, evidenciada a inexistên- 
cia da pretendida igualdade documental dos impetran- 
tes em relação à concludente SIRLENE LOPES DE 
MENEZES. A condição igualitária que se verifica é 
no sentido negativo. Todos ocupam o mesmo espa- 
ço no plano da ilegalidade comprovada — ausência de 

diploma e de validade do estágio —, que os impede de 
ingressar presentemente nq Quadro de advogados des- 
ta Secional Daí a aplicação das medidas corretivas ci- 
tadas: Cancelamento da inscrição irregularmente con- 
cedida e indeferimento dos pedidos em idêntica si- 
tuação, does. no.s 32 e 33. 
23 O comportamento discricionário e casuístico atri- 
buído a esta Presidência é positivamente inadmissí- 
vel, descabido ante a evidência das provas e a determi- 
nação imperiosa da lei, e não se coaduna com sua con- 
duta à frente da entidade cuja atuação, pública e notó- 
ria, tem por fim a preservação das garantias constitu- 
cionais, a sustentação dos princípios democráticos, a 
defesa da ordem jurídica e a realização dos anseios da 
sociedade. Como, então, conceber-se a possibilidade da 
execução de medidas arbitrárias atentatórias à legali- 
dade e aos direitos individuais assegurados pela Carta 
Magna vigente, por parte do impetrado ? Evidente que 
tal não passa de metas suposições, da extravasão de 
recalques próprios de quem tem seus interesses contra- 
riados mesmo em situação de absoluta ilegalidade. No 
entanto, nenhuma ofensa a quaisquer direitos garanti- 
dos por lei, principalmente por que a atual filosofia 
de trabalho da OAB/MA não admite a consumação de 
atos dessa natureza. 
24 Quanto aos possíveis vexames por que podem estar 
passando os impetrantes, a Ordem lamenta a existência 
de tal situação e não desejaria que assim tivesse aconte- 
cido, mas que tudo se passasse dentro da mais tranqüi- 
la normalidade, porque isso é o que merecem todos os 
interessados momentaneamente prejudicados, até que 
seu Curso seja regularmente reconhecido. 
25 Todavia, a Seção da Ordem dos Advogados do Ma- 
ranhão para tanto não concorreu direta ou indireta- 
mente. Não tem a mínima responsabilidade pela não 
expedição dos diplomas indispensáveis à eliminação do 
problema. Pura questão da alçada da Universidade, e 
por isso nada poderá fazer. Não poderia infringir a lei 
para assegurar as inscrições, porque assim atentaria 
contra a ordem jurídica a que tem o sagrado dever de- 
fender. 
26 Essa situação de constrangimento derivou de uma 
opção dos próprios interessados, com a escolha que fi- 
zeram de sua graduação em Direito num Curso ainda 
não suficientemente legalizado. Portanto, têm que ar- 
car com as conseqüências de sua decisão e aguardar a 
total legalização do mesmo, para então poderem usu- 
fruir das prerrogativas asseguradas pela Lei no. 4.215/ 
63 - Estatuto da Ordem dos Advogados do BrasiL 
27 Insinuam os impetrantes que a OAB/MA esteja de- 
liberadamente predisposta à prática de irregularidades. 
E confundem o termo LIBERDADE com o desregta- 
mento dos costumes, tão nocivo ao equilíbrio da so- 
ciedade. Ê por esse lado que procuram justificar as 
suas intenções, sob a égide do princípio de que os fins 
justificam os meios. Para eles, o soflsma e a mistifica- 
ção são virtudes que devem prevalecer a qualquer 
preço, mesmo em choque com o direito e todos os 
fundamentos de sociabilidade. Essa, sim, a atitude e o 
comportamento' de certos profissionais de restrita vi- 
são jurídica, sempre dispostos à inversão dos valores, 
da ordem e da legalidade para a consecução de seus ob- 
jetivos, ainda que comprometendo a instituição e os 
interesses da sociedade. Com essa concepção, à ausên- 
cia de provas e respaldo na legislação aplicável, é que 
pretendem imprimir sustentação as suas alega tivas in- 
fundadas, cpm vistas à concessão do MANDAMUS. 
Felizmente a Justiça Federal, na pessoa de seus ilus- 
tres representantes, está atenta a esse tipo de maqui- 
nação de efeito danoso para a moral jurídica e a or- 
dem social 
28 Evidente que esse não é o objetivo da OAB. E por 
isso não pode deixar de condenar esse comportamento 
experimentado por pretendentes ao ingresso no Qua- 
dro de advogados, que não vacilaram em soletrar as 
primeiras palavras na cartilha prática da autoria de re- 
pulsivos cutandeiros da arte de advogar. 
29*Para eles, pouco importa o comprometimento ne- 
gativo em que possam envolver a entidade, contanto 
que a minoria postulante saia fortalecida na sua obs- 
tinação de afrontar a lei, mesmo consciente da ilegali- 
dade que procuram consumar a todo custo. Logo, não 
há cerceamento ao sagrado direito de lutar pela sobre- 
vivência, por ato abusivo desta Presidência. O acesso 
ao trabalho é direito de todos, dentro de certas prerro- 
gativas asseguradas por lei Só não podem fazê-lo como 
advogados, ainda, porque até agora são carentes dos re- 
quisitos imprescindíveis para tal, como substancial- 
mente demonstrado. A Presidência da OAB/MA não 
pode ser responsabilizada pela falta de fornecimento 
de diplomas aos interessados por parte da Universida- 
de. Este o motivo fundamental do indeferimento de 
seus pedidos pelo Conselho Secional 

UI - DO DIREITO 
30 A igualdade de todos perante a lei, preconizada 
pelo artigo 153, § lo., da Constituição Federal não 
foi violada em circunstância alguma, porém assegurada 
em toda plenitude. Não concedendo inscrição aos im- 
petrantes no Quadro de advogados por não possuí- 
rem diploma de Bacharel em Direito, evitou-se com 
isso que situações de desigualdade se consumassem 
noutras oportunidades, com o indeferimento sempre 
ocorrido em pedidos em idêntica situação. 

Meritissimo julgador, estas informações que esta 
Presidência tem a prestar a V. Exa. sobre o mandado 
de segurança contra si impetrado pelos concludentes 
do Curso de Direito de Imperatriz. Tudo se disse com 
a mais absoluta fidelidade, além de escudo nas provas 
e na legislação aplicável à espécie, pelo que espera seja 
o pleito DENEGADO por incabível insustentável, 
contra a lei e a matéria provada, corri o que se fará 
a necessária 

JUSTIÇA. 

São Luis, 24 de setembro de 1986. 

(Dr. CARLOS SEBASTIÃO SILVA NINA) 
Presidente da OAB/MA 
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Ofício da OAB 

à UFMA, 

em 02/07/86 

ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL 
Conselho Seccional do Mara- 
nhão 

São Luís, 02 de julho de 1986 
limo. Sr. 
Dr. José de Ribamar Saraiva 
Filho 
DD. Coordenador do Curso de 
Direito da UFMA. 
Prezado Senhor 

Na reunião realizada em 
27 / 06 / 86 nessa Coordena- 
ção, causou-lhe surpresa a in- 
formação prestada pelo Dr. 
José Caldas Géis, Presidente 
da Comissão de Seleção e 
Prerrogativas da OABXMA, so- 
bre certidões de colação de 
grau e estágio que estão sendo 
expedidas pelo Campus Uni- 
versitário de Imperatriz a con- 
cludentes do Curso de Diréitõ 
ali ministrado, com a finalidade 
de possibilitar inscrição provi- 
sória no Quadro de Advogados 
desta Secional. 

Nesse sentido, assegurou V. 
Sa. que tal não seria admissí- 

vel, isto porque o referido 
curso não está reconhecido 
pelo Governo Federal. 

Entretanto, a afirmação do 
Dr. José Caldas Géis, compro- 
va-se pelas cópias xerográfi- 
cas anexas, extraídas dentre 
uma das 14 (catorze) certidões 
já fornecidas pela mesma ex- 
tensão universitária. 

Diante do exposto, torna-se 
imperiosa a adoção de provi- 
dências imediatas para a salva- 
guarda de interesse tanto da 
OAB como da própria Univer- 
sidade, para o que se faz indis- 
pensável a confirmação oficial 
de que o Curso de Direito de 
Imperatriz não é reconhecido 
pelo Poder competente, como 
V. Sa. já o fez verbalmente na 
mesma reunião. 

Certos da mais irrestrita de- 
monstração de interesse por 
parte de V. Sa., servimo-nos da 
oportunidade para renovar-lhe 
protestos de elevada estima e 
distinta consideração. 

DR. CARLOS SILVA NINA 
Presidente do O.A.B /.MA 

Acórdão da 

OAB, em 02/09/86 

Ofício da UFMA 

à OAB,em 

10/07/86 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO MARANHÃO 

São Luís — Maranhão 

OFICIO No. 015/86 CCDT 
São Luís, 10 de julho de 1986. 

Sr. Presidente: 

Em atenção ao expediente de 
02 do corrente mês é ano, en- 
caminhado por essa Seccional a 
esta Coordenadoria, temos a es- 
clarecer quer 

01—0 Curso de Direito, ofe- 
recido por esta Universidade, no 
Campus II, em Imperatriz, teve 
seu funcionamento autorizado 
pelo CFE, através do Parecer do 
Conselho Federal de Educa- 
ção número 7226/78 de 
19/09/78, conforme exigência 
do Estatuto desta Universidade, 
em seu artigo 19. 

02 — 0 reconhecimento de 
cada curso somente é possível 
a partir de um ano antes da con- 
clusão de sua primeira turma. A 
primeira turma formada pelo 
Curso, composta de 14 bacha- 
réis, colcu grau em 28 de feve- 
reiro deste ano. Assim se acha 
iniciado o processo de reconhe- 
cimento, como determina a le- 
gislação específica. 

03 — Sob pendência de re- 
conhecimento, temos, atual- 
mente, nesta Universidade, os 
Cursos de Ciências Biológicas, 
Estudos Sociais, Artes Plásti- 
cas, etc, e os formados por es- 
ses Cursos não sofreram qual- 
quer restrição dos Conselhos 
respectivos, quanto ás suas ins- 
crições em seus quadros. 

04 — A expedição dos diplo- 
mas só pode ocorrer após o re- 
conhecimento do Curso, sendo 
permitido aos Cursos autoriza- 
dos expedir certidões de con- 
clusão de Curso. 

05 — 0 Estágio Supervisio- 
nado, nos termos da legislação 
vigente e por força do próprio 
Regulamento deste Curso, é 
constituído de 315 horas de 
atividade sob supervisão, sendo 
a homologação dos resultados 
realizados pelo Colegiado, com 
a presença de representante da 
OAB-MA, o que ocorreu no ca- 
so dos formados pelo Cam- 
pus li. 

06 — Após a homologação 
são expedidas certidões de con- 
clusão do Estágio Supervisiona- 
do pela Coordenação de Está- 
gio deste Curso. No presente 
caso, estão sendo fornecidas 
certidões aos formados, para 
substituir as declarações que, 
inadvertidamente, a Secreta- 
ria do Campus 11 emitiu. 

Com os esclarecimentos aci- 
ma expostos, esperamos ter re- 
movido quaisquer óbices por 
ventura existentes para a ins- 
crição de formados pelo Curso 
de Direito, em Imperatriz, nos 
quadros dessa Seccional. 

Atenciosamente. 
Prof. José de Ribamar Sarai- 

va Filho 
Coordenador do Curso de Di- 

reito 

limo. Sr. 
Dr. Carlos Sebastião Silva Nina 
Presidente da OAB/IVíA. 
Nesta 

PROCESSO N0.135/86-OAB/MA 
RELATOR: Conselheiro 
Kleber Moreira 
RELATOR PARA O ACORDÂO: 
Conselheiro José Caldas Góis 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Representação n0 

135/86, formulada pela Comis- 
são da Seleção e Prerrogativas 
sobre irregularidades no sistema 
de estágios do Curso de Direito 
da Universidade Federal do Mara- 
nhão, com extensão no Campus 
de Imperatriz. 

RELATÓRIO 

A COMISSÃO DE SELEÇÃO E 
PRERROGATIVAS DA OAB/.MA, 
por dois de seus membros, re- 
presentou ao Conselho Secional 
sobre possíveis irregularidades 
que estariam ocorrendo no sis- 
tema de estágios do Curso de Di- 
reito da Universidade Federal do 
Maranhão, inclusive no Campus II 
de Imperatriz, decorrência de 
questão levantada por um dos 
Óonselheiros na Sessão Ordiná- 
ria realizada em 19/o067o86. 

Autuáda a representação, foi 
designado o Conselheiro Kleber 
Moreira para relatar a matéria ob- 
jeto do Processo n0 1357.86. 

Em expediente às fls. 057;06, o 
Conselheiro Relator completa 
abordagem sobre os dispositivos 
legais regentes do Estágio, defi- 
nindo sua legalidade e as condi- 
ções em que deve ser ministrado, 
para em seguida solicitar a jun- 
tada de documentos e informa- 
ções discriminadas às fls. 06. Os 
elementos requeridos acham-se 
anexados às fls. 07740. 

Devidamente interpelada por 
expediente de 027.077)86, a Uni- 
versidade Federal do Maranhão, 
em seu Ofício n0 015/36-CCDT, 
de 10.07.86. fls. 41, prestou as se- 
guintes informações; 

a) O Curso de Direito ministra- 
do em Imperatriz não está reco- 
nhecido pelo Órgão competente 
do Ministério da Educação; 

b) Que, por isso, não podem ser 
expedidos diplomas a conclu- 
dentes do mesmo enquanto não 
ocorrer o necessário reconheci- 
mento; 

Que os Estágios Supervisio- 
nados têm a duração de 315 
horas, e atendem plenamente às 
exigências da lei. 

DECISÃO 

EMENTA: Falta de reconheci- 
mento a Curso de Direito, ilega- 
lidade para efeito de inscrição no 
Quadro de Advoqados. Inobser- 

vância ao Provimento n0 40/73- 
CF7)0AB e à Resolução n0 

015/.73-CFE acarreta irregulari- 
dade ao Estágio, sanável por de- 
liberação do Conselho Secional. 

Acordam os membros do Con- 
selho Secional da OAB/.MA, por 
maioria de votos, consideras 

I - Sem validade, para fins de 
inscrição em seu quadro de Ad- 
vogados, o Curso de Direito de 
Imperatriz, porque, à ausência de 
reconhecimento por parte do Go- 
verno Federal, não pode expedir 
diplomas aos seus Bacharéis e 
muito menos realizar Estágios na 
formada Lei. 

II - Válidos, para todos os efei- 
tos da Lei n0 4.215 X63, os Está- 
gios efetuados pelo curso de Di- 
reito de São Luís até o primeiro 
semestre de 1986, e, daí em dian- 
te, somente aceitá-los se cum- 
pridas todas as exigências do 
Provimento n0 407.73-CF7oOAB, 
da Resolução n0 0157<73-CFE e 
Convênio celebrado entre a 
OAB%MA e a Universidade. 

E assim entendeu porque a Lei 
n0 4.215'X63, em seus artigos 48, 
n0 II, e 57, é iniciava quanto à indis- 
pensabilidade do diploma de Ba- 
charel em Direito para a inscrição 
de advogados no Quadro da OAB. 

Provado pelo documento de fls 
41 dos autos que os Bacharéis em 
Direito pelo Campus II de Impe- 
ratriz ainda não são portadores 
dos diplomas a que se fazem jus. 
E por isso impossibilitados à in- 
scrição provisória ou definitiva 
no Quadro de Advogados da 
OAB. 

Com refência aos Estágios Su- 
pervisionados sob responsabili- 
dade do Curso de Direito de São 
Luís, a matéria comprovada evi- 
dencia que os mesmos se real- 
izaram em condições de irregu- 
ralidade, em observância às nor- 
mas do Provimento n0 40/73 e 
Resolução n0 015773, citados, e 
ainda do Convênio firmado entre 
a OAB / MA e a Universidade Fe- 
deral do Maranhão. Essa anor- 
malidade, por decorrência lógica, 
também se refletiram no Campus 
II de Imperatriz, com agravante de 
falta de reconhecimento do Cur- 
so administrado. 

VOTO VENCEDOR 

Decidiu pela impossibilidade 
de inscrição a todos os Bacharéis 
graduados em Imperatriz, en- 
quanto naquela Unidade Univer- 
sitária, o que proíbe o forne- 
cimento de diplomas aos interes- 
sados. Igualmente, pela invali- 
dada dos Estágios, baseado nas 
mesmas razões. Nesta particular- 

idade, foi seguido pelos demais 
Conselheiros, à exceção do Con- 
selheiro Fernando José Machado 
Castro, que votou pelo deferi- 
mento das inscrições mesmo 
contra a norma do artigo 57 do 
Estatuto da Ordem. 

Sobre o Estágio realizado pelo 
Curso de Direito de São Luís sem 
observância às formalidades de- 
terminadas pelo Provimento n0 

40/73 e Resolução n0 015%73, 
indicados, ilustre Conselheiro 
Kleber Moreira, Relator do Pro- 
cesso, votou do seguinte modo: 
Considerar sem validade, para 
efeito de inscrição, todas as cer- 
tidões de Estágio Curricular ex- 
pedidas pela Universidade até o 
primeiro semestre de 1986, e so- 
mente acatá-las a partir dessa 
data mediante integral cumpri- 
mento às normas legais aplicá- 
veis. 

Antecipando o meu voto, dis- 
senti do douto entendimento do 
eminente Conselheiro Relator 
para verificar, que assim proce- 
dendo, poder-se-ia estar come- 
tendo grave injustiças contra os 
Bacharéis em Direito já inscritos, 
inclusive expondo-os aos riscos 
de terem suas inscrições revistas 
ou até mesmo canceladas, para 
assim redimir os erros da Uni- 
versidade e as omissõe da 
OAB7.MA. E mesmo porque, ao 
ingressar na respectiva facul- 
dade, não foi esa sua expectativa 
de direito: Irregularidade no sis- 
tema de ensino. Para eles tudo 
estaria regular. E não lhes com- 
petia vigiência sobre aspéctos 
legais do Curso que lhes foi ofe- 
recido. Principalmente porque a 
tradição da Faculdade de Direito 
de São Luís, para eles, era um 
atestado de garantia. 

Votei, pois, no sentido de que 
fossem considerados válidos os 
Estágios realizados no Curso de 
Direito de São Luís até o primeiro 
semestre de 1986, e a partir do 
segundo somente admiti-los à 
vista do cumprimento a todas as 
normas contidas no Provimento 
n0 40 /73, Resolução n0 015%73, 
referidos, e Convênio celebrado 
entre a OAB%MA e a Universi- 
dade. 

A maioria dos Conselheiros 
acompanhou o meu voto, e por 
isso se tornou vencedor, dirimin- 
do-se a questão com base em seu 
entendimento. 

São Luís, 02 de setembro de 1986. 
(Dr. Carlos Sebastião Silva Nina) 

Presidente da OAB/MA - 
(Dr. José Caldas Góis) 

Conselheiro para o Acordão. 

Ofício da OAB à UFMA, em 03/10/86 

ORGEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL 

Conselho Seccional do Maranhão 

São Luís, 03 de outubro de 1986 

OFÍCIO OAB/OF 134/86—GP 

Imo. Sr. 
Dr. José de Ribamar Saraiva Filho 
DD. Coordenador do Curso de Direito 
da UFMA 

Prezado Senhor: 

Passamos a V. Sa. o Acórdão des- 
te Conselho Secional, de cópia xero- 
gráfica anexa, que dirimiu pendências 
sobre a inscrição de Bacharéis em Di- 
reito pelo Campus II e realização de 
Estágios pelo Curso de Direito em 
São Luís. 

Para o caso de Imperatriz, não res- 
tou outra alternativa legal que não 
se suspenderem as inscrições até a ex- 
pedição dos diplomas devidamente 
registrados, consoante exigências da 

Lei no. 4.215/63 em seus artigos 48 
e 57. 

Sobre os Estágios ministrados no 
Curso de Direito desta Capital, em que 
pese a inobservância a certas regras 
da legislação aplicável e parte dos com- 
promissos assumidos através de Con- 
vênio firmado entre a OAB/MA e a 
Universidade, foi possível um enten- 
dimento jurídico que permitiu solu- 
cionar a questão sem infringir e cau- 
sar prejuízo a qualquer das partes en- 
volvidas, principalmente os bacha- 
relados até o primeiro semestre de 
1986 que, em caso contrário, seriam 
os maiores prejudicados. As necessi- 
dades coletivas, todavia, se opunham 
a concepção diversa. Então o interes- 
se geral prevaleceu sobre o particu- 
lar, cumprindo-se a finalidade social 
do direito. 

Oportuno lembrar a V. Sa. a parte 
final do item II do Acórdão onde fi- 
cou decidido que a partir do segun- 
do semestre deste ano referidos 
Estádios somente serão considerados 
pra efeito de inscrição no Quadro de 

Advogados, se satisfeitas as normas 
constantes do Provimento no. 40/73 
do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil e da Resolução 
no. 015/73 do Conselho Federal de 
Educação. E para isso, uma série de 
providências complemen tares te- 
rão que ser adotadas, para o que 
decididamente esperamos contar 
com irrestrito apoio e colaboração 
de sua parte, como suficientemente 
demonstrado em situações semelhan- 
tes, para que assim, juntas a OAB e 
Universidade possam oferecer um 
Estágio à altura dos interesses e ne- 
cessidades não só dos universitários 
do Curso de Direito, mas de toda 
a comunidade jurídica do Estado. 

Certos de absoluta compreen- 
são e indispensável interesse dessa 
Coordenação, servimo-nos da opor- 
tunidade para renovar a V. Sa. pro- 
testos de elevada estima e distinta 
consideração. 

Dr. CARLOS SEBASTIÃO 
SILVA NINA 

Presidente da OAB/MA 


