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• Lei das S.A. - 10 anos 
(pág. 7) 
• Constituinte: debates e 
idéias (pág. 10) 
• Imperatriz, Capital Cu- 
ltural (pág. 11) 
• Vila João XXIII (pág. 13) 
• O que é o Senar (pág. 10) 
• Tudo sobre o Seguro-De- 
semprego (pág. 16) 
• Hotelaria Expande-se em 

imperatriz (e a fama de 
cidade violenta foi criada 
pela Imprensa — afir- 
mam os empresários), 
(página 3^ 

SPC tem 54 mil 

fichas negativas 

Salârio-mfnimo — Cz$804,00 
Maior Valor de Referência — 
Cz$328,38 
OTN - Cz$ 106,40 
UPC- Cz$106,40 
Dólar — compra:SAB/13 — Cz$14,402 
Dólar — venda:hSAB/13 — Cz$14,474 
Conversão: cruzeiros x cruzadas 
Dia 15 - 3.627,71 
Dia 16 — 3.644,04 
Dia 17-3.660,44 
Dia 18-3.676,91 
Dia 19-3.693,46 
Dia 20-3.710,08 
Dia 21 - 3.726,77 

O Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC) em Imperatriz 
acumulou mais de cinqüenta mil 
fichas negativas desde a sua 
implantação na cidade em 1974. 
A cada mês, cerca de seiscen- 
tas novas fichas são acrescen- 
tadas aos arquivos do órgão e, 
embora haja uma média de qui- 
nhentas exclusões por mês, o 
número de clientes em atraso 
em seus débitos cresce paula- 
tinamente. 

Funcionando como órgão au- 
xiliar de consultas, o SPC cen- 
traliza informações enviadas por 
seus associados (comércio, in- 
dústria e bancos), não permitin- 
do que um cliente em atraso fa- 
ça novas contas enquanto não 
regularize sua situação e man- 
tém quatro funcionários no aten- 
dimento a mais de oito mil con- 
sultas por mês, feitas por 136 
associados ao sistema, o que 
eqüivale a mais de trezentas 
consultas por dia. 

As empresas associadas uti- 
lizam os serviços do SPC me- 
diante contribuição de vinte cru- 
zados por mês, pagam oitenta 
centavos por informação passa- 
da através de papeleta e sessen- 
ta centavos por informação 

TELMA explica 

problemas no 

telefone 

O grande número de solicita- 
ções de chamadas telefônicas 
em Imperatriz está causando 
congestionamento nas linhas. O 
ruído de discar, às vezes, pede 
demorar vários minutos, o que 
está causando insatisfações e 
muita reclamação de assinantes 
e de outros usuários. Indagado 
acerca do assunto pela reporta- 
gem do JN, o gerente técnico 
da Telma, Antônio Oliveira Neto, 
disse que o problema se deve 
ao pequeno número de terminais 
Instalados no distrito de Impera- 
triz. "Aqui em Imperatriz só 
existem 5.000 terminais, mas as 
dificuldades só durarão até mar- 
ço ou abril' —garantiu. O Plano 
de Expansão da rede telefônica 
vai comercializar 1.000 novas li- 
nhas até o final do ano, em Im- 
peratriz. 

Contra dores e 

ferimentos, 

raio laser 

O raio "laser" de baixa inten- 
sidade serd um eficaz remédio con- 
tra dores no futuro próximo. Até as 
dores crônicas poderão ser elimina- 
das. O "laser" frio também vai cica- 
trizar ferimentos e remover man- 
chas da pele. 

Agrotóxico 

proibido é 

usado no Brasil 

Foram suspensas as vendas do 
agroióxico Dinoseb nos Estados 
Unidos. A Agência de ProteçSo 
Ambientai do governo americano 
constatou que o produto, larga- 
mente usado no Brasil, coloca em 
risco a saúde de nasci tur os de lavra- 
dores que o utilizam. 

passada através de telefone. Al- 
gumas delas dispõem de linha priva- 
da e se mantêm em contato direto 
com o órgão para maior eficiên- 
cia no intercâmbio de informa- 
ções. 

O número de fichas negativas 
poderia ser maior. Apesar do 
grande volume de informações 
solicitadas ao SPC diariamente 
pelos associados, muitos deles 
não enviam regularmente as fi- 
chas de clientes em atraso e 
às vezes não recuperam a ficha 
quando o cliente paga seu débi- 
to. O diretor do SPC, Raimundo 
Prado e Vasconcelos, 52 anos, 
diz que a omissão de âssocia- 
dos que se filiam e não utilizam 
o sistema cria problemas e pre- 
judica o cerco aos inadimplen- 
tes. 

Com a chegada do final do 
ano e o aumento do consumo, 
cresce a busca de informações 
sobre candidatos ao crédito pa- 
ra as compras de Natal. O nú- 
mero de consultas ao SPC do- 
bra. Muita gente não vai poder 
comprar por estar "negativada" 
e certamente o número de fichas 
negativas vai ser aumentado. 
(Página 4). 
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O que 

revista "Veja" 

não publicou 

sobre Imperatriz 

Passados sete meses da morte do 
padre Josimo Tavares^ ocorrida no 
dia 10 de maio, a cidade de impera- 
triz volta a ser objeto das atenções 
da imprensa nacional. A razão é a 
mesma de antes — a violência. Ago- 
ra, jornais e revistas de todo o País 
acompanham o desenrolar da cha- 
mada "Operaçlb Albatroz", desen- 
volvida pela Polícia Federai visan- 
do desbaratar o crime organizado 
na região. 

Muito se escreveu sobre violên- 
cia e criminalidade em imperatriz, 
mas nem tudo o que aqui se cole- 
tou foi publicada O JORNAL DE 
NEGÓCIOS teve acesso a dois 
textos preparados por um gradua- 

do jornalista da revista "Veja", a 
maior do País, editada em São Pau- 
lo. Essas matérias, elaboradas em 
maio passado, são inéditas — a re- 
dação de "Veia" aproveitou apenas 
uma ou outra passagem nos textos 
veiculados em suas edições após a 
morte do padre Josima 

Ao dlvulpir os textos, em pm 
missão da revista paulista, o JN in- 
corre em uma ilegalidade, ao tem/» 
em que acredita estar contribuind), 
legitimamente, pata a formação da 
opinião pública imperatrizense, ex- 
pondo matérias jornalísticas que lhe 
dizem respeito. (Ver Caderno 3). 

Edmilson Sanches 
Diretor 

Grupo Comape 

industrializará aço 

Tecnologia 

aeroespacial 

em 

Alcântara 

O presidente José Sarney 
anunciou, na sessão de encer- 
ramento do Simpósio "Mara- 
nhão-Nóva Fronteira do De- 
senvolvimento Econômico", 
em São Luís, o projeto de cria- 
ção do Centro de Tecnologia 
Aeroespacial de Alcântara, que 
subsidiará as atividades da base 
e do sistema de rastreamento 
de satélites que serão construídos 
na cidade maranhense. 

A COMAPE, empresa da re- 
gião especializada no comércio de 
máquinas e peças para serrarias, 
está expandindo suas atividades: a 
partir de janeiro próximo a Coma- 
pe industrializará aço para lâmina 
de serra-fita. Isso significa que a no- 
va indústria vei estampar o aço, fa- 
zendo os dentes da serra em bito- 
las exatas, de 4 a 9 polegadas. To- 
do o maquinário para a indústria 
já está adquirido e, segundo o pro- 
prietário do grupq, empresário 

Dedimar José de Uma, mais de 20 
toneladas de aço serão processadas 
mensalmente. Dedimar Lima des- 
taca ainda que a COMAPE trabalha- 
rá com aço especial, personalizado, 
com o nome da empresa granido 
através de processo da micro-es- 
fera. Os produtos serão comercia- 
lizados pelas próprias empresas do 
Grupo (COMAPE, em Imperatriz, a 
FERMAQ, em Paragominas, Golét), 
além de outros revendedores da re- 

'Mulheres preferem 

esterilização definitiva 

No Brasil, já existem mais'mu- 
lheres esterilizadas do que consu- 
midoras de pílulas anticoncepcio- 
nais. A Bemfam-(Funda ção para o 
Bem -Estar da Família) revelou que 

27,7 por cento das mulheres bta- 
sileiras entre 15 e 44 anos jé se sub- 
meteram às cirurgias que esterili- 
zam definitivamente. 

Imperatriz: malária, 

sim; dengue, não 

A região de Imperatriz é onde ocorre a maior 
incidência de nialária do Estado. Foi o que re- 
velou ao JN o diretor regional da Superintendên- 
cia de Campanhas de Saúde Pública- Sucam, Eu- 
clides Neiva Filho. O Distrito de Imperatriz 
abrange os municípios de Açailândia, João Lis- 
boa, Amarante, Montes Altos, Sítio Novo, Porto 
Franco., Carolina, Grajaú e Estreito. Em todo o 
distrito, a Sucam registrou, de janeiro a setembro 
deste ano, 7.864 casos de malária, enquanto no 
distrito de São Luís, o de menor incidência, 
foram registrados 1.204. Quanto à febre amare- 
la e dengue, Neiva Filho diz que ainda não foi 
constatado nenhum caso de contágio em Impe- 
ratriz. 

Encerrada a I Fecima 
Encerrou-se no último dia 7 a I Fecima (Feira 

do Comércio e Indústria do Maranhão), realizada 
em Sào Luís, no Espaço Cultural (antiga oficina da 
RFFSA). A I Fecima ocupou uma área de 2.000m2 
e foi promovida pelo Centro de Apoio a Pequena 
e Media Empresa do Estado do Maranhão (CEAQ/ 
MA e pela Federação das Indústrias do Estado 
do Maranhão (FIEMA). A Feira contou com a 
participação de mais de isO empresas, entre elas 
algumas de Imperatriz. 
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Por que 

os católicos 

não cantam? 

Zeca Tocantins * 

Comprovadamente, os cultos 
da igreja Católica são os que têm 
a menor participação dos fiéis, 
principalmente quando se trata de 
cantar. 

Por que os católicos não can- 
tam? Será que têm vergonha? 
Basta alguém ahrir a boca para 
cantar dentro da igreja que logo 
chama a atenção de todos que 
estão por perto, como se isso fos- 
se um ultraje aos costumes cris- 
tãos. Mas em outras igrejas é fá- 
cil obsevar-se que todos partici- 
pam — e cantam. No momento de 
cantar, todos cantam com vonta- 
de, sente-se uma energia no ar, 
saída do entusiasmo dos presen- 
tes. 

Na verdade, o canto sempre foi, 
desde a antigüidade, o melhor es- 
timulante das emoções. Se al- 
guém quer chorar, basta ouvir ou 
cantar uma música triste. Para 
estimular o patriotismo do solda- 
do que vai para a guerra, execu- 
ta-se o Hino Nacional. E ele se 
precipita na carnificina. Para re- 
cordar um amigo, basta ouvir uma 
música que esteja relacionada com 
ele. 

A música sempre foi e sempre 
será a melhor transportadora de 
sentimentos. Através da música 
você desnuda o seu interior. E, 
assim sendo, para alcançar Deus, 
pelo menos, deve ser mais fácil 
através da música, através do 
canto. No momento em que al- 
guém canta, o inconsciente viaja 
através da melodia. 

É certo que todo o mundo can- 
ta, que não é preciso ter voz boni- 
ta para cantar, que a soma de 
vozes, naturalmente, cria um am- 
biente mais alegre. Imagine você 
se todos cantassem na procissão 
de Santa Teresa D'Ávila. Quão 
belo seria! Aí, sim, poderíamos 
chamá-la de uma verdadeira ma- 
ratona de fé(sta) cristã. 

Mas a realidade é bem diferen- 
te. Centenas de pessoas acabru- 
nhadas, quando não estão falan- 
do da vida alheia, estão totalmente 
alheias ao acontecimento. 

O objetivo da Igreja Católica é 
integrar os cristãos na fé. E se 
a voz é a principal responsável 
pela comunicação, é através do 
canto, semdúvida nenhuma, que 
se consegue a comunhão da al- 
ma. 

* José Bonifácio César Kibeiro (Zeca 
Tocantins) é da equipe de redação do JN. 
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Segurança pública 
Segurança pública é tema que 

suscita inúmeras abordagens. A 
primeira delas diz-nos que começa- 
mos a falar em (ou de) segurança 
pública pelo seu oposto — a insegu- 
rança do indivíduo. Esta, apesar de 
antônima, é diretamente relaciona- 
da àquela, é a es^n^do qjgestjp-,, 
namento, por paradoxal que pare- 
ça- J 

A segurança pública não deve ser 
entendida apenas como um dever 
do Estado ('Tatu sensu") se a po- 
pulação não se conscientiza de que 
ela é um direito seu. À falta do 
exercício desse direito, passa a 
segurança pública a ser uma "esmo- 
la" do Estado. Neste caso - por es- 
tar "dando" a segurança -, o Esta- 
do comporta-se como PATRÃO e 
não como agente servidor do povo, 
funcionário a serviço da Nação. Mas 
esta é uma questão deontológica, 
que o tempo e o espaço não permi- 
tem desenvolver, aqui e agora — 
além do prejuízo da linguagem, que 
poderia parecer rebuscada e o pen- 
samento, "filosófico" demais. 

Nada obstante, mudado o que 
deve ser mudado, essa introdução 
permite questionar — com resposta 
pré-sabida — quem deve ser respon- 
sabilizado pela insegurança pública 
(já o dissemos: falar de segurança é 
falar de seu contrário). "Grosso mo- 
do", acreditamos ser a polícia a res- 
ponsável pela sequrança coletiva, 

pela paz da cidade. Vai que a polí- 
cia não é atuante, seus agentes são 
mal remunerados e, pior, rrtal pre 
parados, profissional e pessoalmen- 
te. Culpemos, então, o Estado, que 
é o responsável pelo aparelho poli- 
cial. Aí vemos que, quem governa o 
Estado, não. dedica a atenção que ov j 
aparelho de segurança pública deve 
merecer. Chega-se, pois, à con-. 
clusâo de que, por mais insólito qüe 
pareça, somos nós, povo, os respon- 
sáveis pela segurança pública — isto 
porque, num "efeito dominó" (que 
transfere ao próximo o "peso", a 
responsabilidade), o Estado, ou, 
pelo menos, as pessoas que o repre- 
sentam, são de nossa responsabilida- 
de. De alguma maneira nós as colo- 
camos lá. A resposta á questão da 
segurança pública, no mínimo, pas- 
sa por nós. 

Mas - dirão — isso é coisa de fi- 
losofia, política, sociologia . . . 
Precisamos de respostas mais obje- 
tivas, práticas, exeqüíveis, "desin- 
telectualizadas" . . . Como ? - ca- 
be perguntar. Ora . . . respostas 
objetivas . . . Então, tomemo-iios 
arsenais ambulantes. Voltemos á 
prática de Lynch. Prestigie-se a po- 
lícia, municiando suas armas de ba- 
las e cartuchos, suas viaturas de 
combustível, seus bolsos de melho- 
res salários, seus agentes de melhor 
preparo (pessoal e profissional, re- 
pita-se). Coloquemos o exército 

e a polícia nas ruas — mas deixan- 
do os militares criminosos na ca-, 
"eia, mesmo. 

Aí estão as respostas "práticas", 
"objetivas"... 

E que tal respeitar-se a Justiça? 
Como podem os políticos, que go- 
vernam itran^forijmen^e, sobrppo- 
rem-se á Justiça, que deve (ia) go- 
vernar eterp^nenfej ^ 

Política e Justiça, é um caso sé- 
rio. A segurança pública também 
passa por aí. Infelizmente, a Justi- 
ça (que é cega) tem de clamar e 
reclamar pra quem é surdo - o po- 
lítico. E, confirma-se novamente, 
não valem as respostás práticas 
imediatistas, porque a implementa- 
ção delas necessariamente passam 
por ou dependem de decisão e 
vontade políticas - que só o cida- 
dão, na integridade de seus direitos, 
pode transformar. 

Mas esta conversa pode ir longe 
- demais . . . Além disso, neste ins- 
tante, o pensamento voa, as pala- 
vras vão a pé. De modo que estas 
"considerações gerais" ficam por 
aqui, certas de que não só a segu- 
rança de nosso País está em nossas 
mãos. A nossa própria segurança 
também está nelas. 

Uma simples questão de cons- 
ciência. Ou de conscientização. 

(E. SANCHES ) 

O livro e o homem de negócios 

Antigamente a relação entre a 
leitura de um homem, a sua vida e 
o seu trabalho era objeto de espe- 
culação e/ou divergências. Acredi- 
tava-se que ó homem de negócios 
não precisava ler para progredir. 
Hoje ninguém ignora a importância 
e o uso do livro na vida cotidiana. 
Prevalecia a idéia de que o homem 
vivo, energético, forte, deveria evi- 
tar uma livraria, como se fosse um 
lugar sombrio e tedioso, apenas 
freqüentado por intelectuais, ho- 
mens pouco práticos, por jovens 
inexperientes, por maníacos, por 
solteironas ou mesmo esotéricos. 

Os homens de negócios nunca se 
davam ao trabalho de investigar o 
conteúdo das livrarias, nem de sa- 
ber por si mesmos quais os livros 
ou periódicós que lá estavam á dis- 
posição, com o objetivo de suprir as 
suas necessidades profissionais e 
pessoais. Existia um abismo entre 
a vida do homem médio ocupado e 

a livraria. 
Atualmente, a_coisa vem se mo- 

dificando e os homens de negócios, 
na sua grande maioria, lêem como 
nunca. Compreendeu que os livros 
são necessários para mais alta efi- 
ciência na sua luta diária. Pesquisas 
vêm revelando que "homens de ver- 
dade" procuram "livros de verda- 
de" para múltiplos fins e todos eles 
práticos. A noção de que uma livra- 
ria é um lugar perfeitamente dis- 
pensável, vem "endo abolida. 

Há em todo homem certa fomp 
latente por uma abundância de lei- 
tura de boa qualidade; mas, parado- 
xalmente, somente os homens de 
luta comprovam esse fato. O ho- 
mem de negócios é como um guer- 
reiro, porque os negócios aljialmen- 
te são como uma guerra e o comer- 
ciante é um lutador, um forte. E 
os mesmos métodos que produzem 
o melhor guerreiro nas batalhas, 
produzem o melhor trabalhador na 

Aristides Samba íba * 
oficina, na fábrica, nos armazéns, 
nos negócios etc. As mesmas neces- 
sidades literárias são fundamentais 
para o progresso do profissional, do 
homem de negócios. 

Se uma pessoa despender meia 
hora por dia, caminhando em torno 
de si mesma, num círculo - que 
conceito faríamos acerca da inteli- 
gência dessa pessoa? Por que é que 
muitas pessoas 'ôem sem qualquer 
objetivo? O homem que treina pa- 
ra enfrentar a vida, deve saber ler 
eficazmente. Devemos ler para es- 
tarmos preparados para tarefas, 
oportunidades e responsabilidades 
que surgirem. Devemos ler para co- 
nhecer a tendência da onda dos 
acontecimentos atuais, na sua linha 
de ação pelo mundo inteiro. 

Homens de negócios, vamos ler, 
para negociarmos melhor. 
• Aristides Samba íba, colaborador do 
JN, é empresário no ramo livreiro. 

Pra que 

servia 

a lei? 

-Tasso Assunção * 
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Mais de uma vez o Jornal de 
Negócios chamou a atenção para 
o desrespeito dos candidatos à Re- 
solução do Tribunal Superior Elei- 
toral, que proibia a propaganda 
eleitoral "Por meio de anúncios lu- 
minosos, faixas fixas, cartazes co- 
locados em pontos não especial- 
mente designados e inscrições nos 
leitos das vias públicas, inclusive 
rodovias (Cód., art. 247)". Mais de 
uma vez o JN chamou a atenção 
das autoridades para as irregulari- 
dades na propaganda eleitoral. 

Em vão. A cidade foi invadida 
por carros de propaganda baru- 
lhentos e as casas foram atacadas 
por coladores de cartazes. E nin- 
guém se manifestou. Ninguém to- 
mou providências. Nenhuma autori- 
dade ousou impedir os desmandos 
dos mandões de semp,re. Mas isso 
nunca foi novidade. É a tradição. 
E a velha e conhecida traição ao 
povo brasileiro. 

A propaganda eleitoral foi incia- 
da, oficialmente, no dia 15 de agos- 
to. No dia 7 de setembro a primeira 
edição do JN circulava com a man- 
chete que interrogava: "Pra que 
serve a lei?" A indagação ficou es-,, ^ 
tampada durante mais de dois me- 
ses e a Ipi não aeçviu. Não serve. 
Quando não é usada. Ou pelo me- 
nos quando não é usada a tempo. 

No dia 2 de novembro, 77 dias 
depois de iniciadas as campanhas 
eleitorais, a 13 dias das eleições, 
foi publicada portaria determinando 
o cumprimento da lei. Não fez efei- 
to. Não faz sentido. De que adianta- 
ria a aplicação da lei depois de toda 
a sujeira consumada? Os candida- 
tos (eleitos ou não) não vão limpar 
as paredes das casas, não vão pa- 
gar os danos e prejuízos. Nem hou- 
ve o procedimento necessariamen- 
te sério para uma cidade que se 
pretende progressista. E a remune- 
ração do pessoal encarregado de 
retirar placas e cartazes e o cus- 
teio do transporte do material reti- 
rado só vai onerar o contribuinte, 
o eleitor. Mais uma vez. 

Não gosto de fazer hipóteses. 
Em hipótese alguma. Mas a !si exis- 
tia -^ inoperante. E era conhecida 
— inutilmente. E bem vestida com 
artigos, parágrafos e incisos. Inci- 
siva. Mas não evitou as infrações. 
Será tão difícil aplicá-la? Conivên- 
cia, convenhamos. 

E quase sempre assim: a justiça 
farda mas não talha. E quando tar- 
da — falha. 

• Tasso Assunção é da equipe de redação 
doJN. 

Registro 

Edmilson Sanches, diretor do Jornal de Ne- 
gócios, recebeu: 

CONVITES: 
* do presidente do Tribunal Regional do Traba- 
lho — 7a Região, juiz Osmundo Pontes, para 
a solenidade de instalação da Junta de Conci- 
liação e Julgamento de Imperatriz (15/12). 
* do subdelegado do Trabalho Antonio Santana 
Santos, para participar de entrevista coletiva 
com a administração do Tribunal Regional do 
Trabalho da Sétima Região e outras autorida- 
des trabalhistas (15/12). 
* dos casais Geraldo Gomes da Rocha-Maria 
Aparecida N. Rocha e João Antunes Siqueira- 
Durcena Conceição de Lima, para a cerimônia 
religiosa do casamento de seus filhos Lucinéia 
e Júnior (06/12). 
'do presidente da Associação Profissional dos 
Contabilistas de Imperatriz, Hélio Rodrigues 
Araújo, para participar de reunião daquela Ins- 
tituição (11/11). 
* do escritor Livaldo Fregona, para o lança- 
mento de seu livro "Estranha Passagem", e 
dos cantores Henrique Guimarães e Olírya 
Alencar, para o show musical "Parição", no 
Paço da Cultura (09/11). 
* da gerente do Núcleo microrregional do Sis- 
tema Nacional de Emprego (SINE), Maria de 
Lourdes Pereira Silva, para participar de con- 
ferência sobre "Seguro-desemprego", na Câ- 
mara Municipal (05/11). 
* do cantor Orlando Maranhão, para o show 
musical "Resumo", no Paço da Cultura. " 
* do empresário Aruanâ Cortez Lucena, para 
inauguração da Cantina Don Vito. 

■* da colunista social Thethè, para a festa 
"Personalidades do Ano", no Clube Tocantins. 

do jornalista e empresário Gilmário Café 
Camurça, para inauguração da boate Balaio. 
* da Televisão Educativa (TVE), para a "Noite 
da Amizade", no Jaó Clube. 
* das datnas rotárias da Casa da Amizade, 
para almoço na Loja Maçònica União e Frater- 
nidade de imperatriz. 

da LojaTVIaçônica Firmeza e Humanidade 
Imperatrizense, para almoço festivo. 
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O comércio hoteleiro de Imperatriz está 
em franca expansão. Os cinco maiores ho- 
téis da cidade estão sendo ou serão amplia- 
dos e mais de cem novos apartamentos 
brevemente estarão ã disposição dos clientes 
A reportagem do JN ouviu gerentes e pro- 
prietários de hotéis, os quais falaram sobre 
a necessidade do incremento da rede hote- 
leira da cidade, sobre a influência, nos vi- 
sitantes, da fama de cidade violenta que 
Imperatriz tem e sobre os preços cobrados 
e serviços que os hotéis da cidade ofere- 
cem. 

O Hotel São Luís, de propriedade da 
goiana Maria Carvalho de Sousa, 42 anos, 
abriu suas portas há 23 anos, quando era 
apenas uma pequena casa de dois quartos. 
Hoje, ocupa uma área de 336mZ tem 23 
apartamentos, com capacidade para cin- 
qüenta pessoas, e mais dezoito apartamen- 
tos serão construídos logo quê o material 
necessário para a executo das obras esteja 
à \«nda. Recebe em torno de quinze hós- 
pedes por dia, cobra diárias que vão de 40 
a 200 cruzados a aufere um faturamento 
de aproximadamente 45 mil cruzados por 
más Maria Carvalho afirma que a fama de 
cidade violenta exerce influência sobre os 
visitantes, que "ás vezes tém medo de sair 
do hotel". 

Por sua vez, o maranhense Judson Sou- 
sa Gomes, 27 anos, gerente do Posseidon 
Hotel, diz que os ecos da violência em Im- 
peratriz "não deixa de chamar a atenção 
para a cidade e despertar a curiosidade das 
pessoas", O Posseidon Hotel, fundado há 
um ano pelo empresário Manoel Moreira 
Pinto, tem 66 apartamentos, numa área de 
2.000m2, A ampliação do hotel, ora em 
execução, vai prepará-lo para prestar ser- 
viços de restaurante, serviços de bar, e, 
alem de piscina e estacionamento, já exis- 
tentes, terá um salão de convenções com 
capacidade para oitenta pessoas e 54 novos 
apartamentos Imperatriz recebe poucos 
turistas. Os hóspedes permanecem, em mé- 

Setor hoteleiro com 

mais apartamentos e 

melhores serviços 

dia, cinco dias nos hotéis da cidade; "daí 
nós dizermos que é mais a negócios que eles 
vêm", concluiu Judson 

O Posseidon cobra diárias de 250, 293 e 
370 cruzados, dependendo da categoria 
do apartamento, e é ocupado por uma mé- 
dia de 120 pessoas/dia, as quais proporcio- 
nam ao hotel um faturamento mensal de 
700 mi! cruzados Este faturamento, se- 
gundo o gerente do hotel, é "relativamen- 
te baixo". Judson Sousa diz que não há 
hotéis o suficiente em Imperatriz Exis- 
tem muitos que são hotéis "somente na fa- 
chada", afirma. 

A falta de materiais para construção está 
dificultando todas as obras Mas o cearense 
Fernando Teles Antunes, 44 anos, proprie- 
tário do Hotel Sc halo n ("paz", em hebrai- 
co) afirma que até janeiro os vinte aparta- 
mentos em construção no seu hotel estarão 
prontos para ser usados. 

O Hotel Sc halo n foi inagurado em 1981, 
com 1JXX)m2 construídos e oito apartamen- 
tos Hoje, compõe-se de trinta unidades, e 
mais vinte estão sendo construídas, cobra 
diárias que vão de 150a 300 cruzados e abri- 
ga cerca de cinqüenta hóspedes/dia. Fernan- 
do Teles preferiu não revelar o faturamento 
do Sc ha Io n, mas calcula em 10 milhões de 
cruzados os custos do projeto de' expansão 
do hotel. Todos os entrevistados foram unâ- 
nimes em afirmar que foi a imprensa que 
criou a imagem de cidade violenta que Impe- 
ratriz tem, mas Fernando Teles diz que isso 
não exerce nenhuma influência sobre os 
visitantes, "porque, quando eles chegam 
aqui, eles vêem que essa história de cidade 
violenta não tem nada a ver. Aqui ainda é 
uma cidade pacata, se formos comparar com 
outras cidades". 

Procurados diversas vezes pela reporta- 
gem do JN, administradores e proprietários 
do Hotel Presidente não quiseram se pronun- 
ciar sobre o assunto. 

Os hotéis de Imperatriz estão cobrando 
metade do preço das diárias dos notôis de 

São Luís. A afirmação è do goiano Júlio 
Guerra (o Guerrinha), 53 anos, proprietário 
do Hotel Anápolis "Dia 22 de novembro ti- 
vemos uma reunião com representantes da 
Sunab. Estamos pleiteando um aumento, 
visto que houve vários aumentos que nos afe- 
taram diretamente. Portanto, nós estamos 
querendo uma percentagem que iguale os 
nossos preços aos de São Luís", declarou 
JúTro Guerra, acrescentando, ainda, que os 
hoteleiros de Imperatriz estão pensando em 
criar uma associação — "para termos mais 
poder de exigir nossos direitos". Os preços 
do Hotel Anápolis são 175 cruzados (apar-, 
tamento) e 250 cruzados (suíte), mais um 
acréscimo de 20 por cento, quando hospeda- 
se mais de uma pessoa. 

A clientela do note! Anápolis mudou depois que o 
Posseidon Hotel começou a funcionar, diz 
Júlio Guerra. Agora, o hóspede mais fre- 
qüente do hotel è aquele que está de viagem 
e prefere ficar em um hotel perto da Rodo- 
viária. Mas "o movimento do Hotel Anápo- 
lis sempre foi muito bom", garante o empre- 
sário. 

Fundado em 1984, o Hotel Anápolis dis- 
põe de 58 apartamentos e quatro suítes, um 
estacionamento com 57 vagas, uma piscina 
"semi-olímpica",' um salão de reuniões, ser- 
viços de bar, venda de jornais a, segundo seu 
proprietário, "a melhór comida da cidade a o 
melhor serviço de restaurante à ia carte e 
cozinha internadonaí'. A área total do ho- 
tel é de 7.300m2; a construída, de lOOOmZ 

A necessidade de ampliação dos hotéis de 
Imperatriz se deu principalmente, pelo au- 
mento da demanda por parte de empresários 
e executivos que chegam á cidade todos os 
dias Os vôos diários da Varig facilitaram a 
vida dos visitantes, que não precisam mais es- 
perar dois ou três dias pelo próximo vão. 
Oom isso, o tempo de permanência dos hós- 
pedes nos hotéis diminuiu, mas a rotativida- 
de cresceu "E quando mais hóspedes, ma 
lhor", se anima Júlio Guerra. 

Tela Elétrica, 15 anos 

A Tela Elétrica da Amazônia 
Ltda, uma das mais antigas casas de 
material para construção de Impe- 
ratriz, completou quinze anos de 
atividades. Fundada em 7 de dezem- 
bro de 1971, a Tela Elétrica, que se 
inaugurou com dez funcionários, 
emprega, hoje, quase duzentas pes- 
soas. 

Dos sete sócios fundadores, ape- 
nas dois permanecem: os irmãos 
Otflio Siqueira Lima, 51 anos, e 
Flori ano Siqueira Neto, 53 anos. 
De um capita! inicia! de 210 mi! 
cruzeiros, a empresa evoluiu para 
3,9 milhões de cruzados, hoje, e duas 
filiais, localizadas em Marabá e Ron- 
dem do Pará. Mas surgiram muitas 
pedras no meio do caminho nesses 
quinze anos. O piauiense Otítio 
Sique!ra lembra que "naquela - épo- 
ca (1971) não era fácil transportar 
materiais dos centros de vendas para 
cá, porque ainda eram bastante pre- 
cárias as vias de acesso para a Ama- 
zônia, mas com muita garra e força 
de vontade, montamos a nossa lo- 
f"- 

Ocupando uma área de 5.000m2, 
em Imperatriz, a Tela Elétrica tem 
atualmente um faturamento bruto 
mensal de 2,5 milhões de cruzados. 
O t/lio Siqueira diz que "com o plano 
de estabilização econômica, surgiu 
no mercado um número considerável 
de novos consumidores", mas isso 

ocasionou a escassez de produtos. O 
empresário cita o exemplo do tubo 
de vinte milímetros, que "não exis- 
te no Brasil em nenhuma fábrica 
e é um material indispensável em 
qualquer construção". 

Os problemas, contudo, sempre 
foram vencidos. E as armas são "o 
trabalho incansável dos sócios" — cc 
mo afirma o auditor interno da em- 
presa, João Carlos Nunes Japiassu — 
e a organização, que possibilita total 
controle do estoque e de todos os se- 
tores da empresa. A isso se soma a 
eficiência dos computadores. A Tela 
Elétrica da Amazônia foi a primeira 
empresa imperatrizense a instalarüm 
sistema de computadores. OtUio Si- 
queira explica que "para obter me- 
lhor controle, informações rápidas e 
seguras, é indispensável a empresas 
de pequeno ou grande porte entrar 
na era da informática. Logo, aposta- 
mos na tecnologia, e estamos hoje, 
se não no estegio almejado, pelo me- 
nos num constante processo de 
aperfeiçoamen to". 

A Tela Elétrica está comemorando 
seus quinze anos com uma ampla 
campanha publicitária. Otílio Siquei- 
ra faia entusiasmado da dica da e 
meia de existência de sua empresa. 
"Queremos que a cidade saiba que 
nós temos quinze anos de bem ser- 
vir. " 

Lâmpadas e ozonizadores 

fabricados em Imperatriz 
A industrialização de Imperatriz torna-se mais visível 

a cada dia. A cidade já abriga indústrias de refrigerantes, 
indústria de óleos vegetais, indústria têxtil e outras. 

Entre as empresas que acreditam no potencial da re- 
gião tocantina está a Telezon Indústria, Comércio e 
Eletromecánica Ltda, fabricante do purificador de água 

que leva seu nome. José Ribamar Campos, sódo- 
proprietário da empresa, esclarece: "Nossa tecnologia 
veio de Sâo Paulo. Escolhemos Imperatriz porque, co- 
mo sabemos, é uma cidade de grande potencialidade, 
e viemos trazer a nossa cota de desenvolvimento. Como 
toda grande cidade, Imperatriz sofre oom a falta de água 
tratada e pura, já que a companhia de água, por causa da 
grande demanda, n3o tem condições de atender a toda a 
população". 

A Telezon está há um ano em Imperatriz • fabrica cer- 
ca de 750 aparelhos ozonizadores por més, utilizando a 
mão-de-obra de 25 funcionários. José de Ribamar explica 
que "o aparelho não é nada mais que um gerador de 
ozônio". Para ilustrar a importância do ozônio em tra- 
tamento de águas, o empresário lembra que "na França, 
toda a rede de esgotos é ozonizada, visto que lá só exis- 
te um rio, que é o Sena. Então, para tornar possível a 
sobrevivência do rio, toda a rede de esgotos foi ozoni- 

O purificador Telezon custa ao consumidor Cz$ 
580,000 e tem capacidade para fornecer entre 200 e 300 
litros de água ozonizada por hora. José Ribamar Campos 
anunciou que a Telezon Indústria e Comércio está inves- 
tindo em um plano de expansão que introduzirá novos 
produtos da marca Telezon no mercado, como bombas 
de irrigação e lâmpadas fluorescentes, para fazendas. 
Ele acrescenta que o projeto das lâmpadas já está em fase 
de experiência e que, dentro de 30 a 60 dias, o produto 
estará sendo comercializado. 

CARTAS 
ELEIÇÕES 

Confrontado com tamanha variedade de siglas e 
candidatos (armados de todas as promessas possí- 
veis), pode até parecer irCnjoo (ou trágico) que 
mais e mais fique o eleitor, enquanto munido de um 
míhimo de ao nsdéncia po Utica, desarmado diante de 
uma obrig^dria escolha, já que escolher significa, 
em vista do atual quadro de elegiVeis, 'catar" 
aqueles que apresentem (e aí tem-se que levar em 
conta o passado político: coerência entre promes- 
sas e atos) em suas metas a realizaçtb daquíb que 
sao as suas maiores aspirações c/ou necessidades. 
Surgem, enfio, algumas considerações relevantes a 
serem feitas por quem é a base, o sustentáculo da- 
queles que serão feitos 'Agentes" no processo de 
uigentes transformações: escolher pela experiência 
dos candidatos (como se deles n3o se visse senSo 
buracos vazios, atos impraticados e impraticáveis 
feitos), e pela inexperiência (candidatos de primei- 
ra viagem) e, quem sabe. por isso mais sincero no 
prometer, nessa secular arte de pedir votos. 

É nesse oortexto, confuso que estão entrando 
milhares de jovens recénvsaiüos da adolescência, 
eleitores em potencial, ávidos de por um úedo nes- 
sa enerenaaem. Jovens decididos nor (ores da ida.' 

oe ou por um constante inteirar-se das exigências 
importantes desse aoontedmenlo. Jovens talvez 
alheios (.seu papel de feitores da história, afeitos a 
tradições, costumes ultrapassados, enfim, noviços 
das mais diferentes esperanças. 

Que n5o lhes-tenha negado a escola, a família e 
a sociedade, capacidade de questionar forças. A 
que ora se desgoverna eoutra efetivamente atuan- 
te: uma corrente da qual ele terá que serobrigato. 
ria mente um elo, acasalando-se com milhões de 
outros em atos paridos de suas buscas. 

Votar, hoje, ê mais que o mecânico cumprimen 
to de um dever. íbis, além de constituir-se em sá- 
bias acrobacias do homem comum muito oompro- 
m-tido com a sua especic, votar c o denotar deon 
tras realidades. 

Que o sucesso venha, e nao se faça distorcido. 

Luciney Nascimento Moraes. 

FESTIVAL 

Imperatriz-MA. 06 de novembro de 1986, 

limo, Sr. 
Diretor do Jornal de Negricbs 
Nesta 

Prezado Sr.; 

A Diretoria do Balneário Estância do Recreio 
vem pela presente agradecer o apob e a colabora- 
ção que V. Sa. dispensou a este Qube por ocasião 
do lo. FABER (Festival Aberto do Balneário Es- 
tância do Recreb), realizado nesta cidade nos dias 
17, 18 e 19 deoutubro 

Em reconhecimento, cobcamos-nos a disposi- 
ção para colaborar no que for possível. 

Atencbsamente, 

EDEOMEDES CORDEIRO DE AGUIAR 
— Direto r-Presidente - 

Idéias para a prática pedagógica - IV 

Transporte escolar 

- levar à escola, 

levar a educação 

José Geraldo da Costa * 
Da equipe de articulistas do JN 

Com a ajuda dos filósofos - e, de passagem, dos histo- 
riadores da educação — sabemos que pedagogo, na antigüi- 
dade clássica (Grécia, Roma), era aquele que, geralmente 
empregado, levava as crianças., ao mestre. Ou, por metáfo- 
ra,. ao SABER. Que levava os meninos aos e pelos cami- 
nhos da sabedoria... Transportar pelos caminhos do apren- 
dizado. Aprender sendo conduzido. Aprender pelos cami- 
nhos. Apreender o que "passa". Educar-se,, indo, cami- 
nhando, vivendo, convivendo. 

Estas reflexões em contmponto me vêm á mente ao ten- 
tar, aqui, falar sobre "transporte escolar", no seu sentido 
mais específico ou estreito... Dissç "estreito" porque não 
posso entender ou aceitar a idéia, assim puramente me- 
cânica e passiva, de se cuidar de transportar crianças — 
gente viva, nos dois sentidos; buliçosa, curiosa, olhando, 
inquerindo sempre, observando, "pegando nas coisas", 
"mexendo em tudo",., — transportá-las como quem o faz, 
digamos, oom coco, banana ou tijolos 

Alguma coisa dentro do ônibus (ou que seja Jipe, kombi 
ou.,)... melhor dizendo, alguma coisa durante o trajeto, de- 
veria também ser consaentemanie i utilizado como prática 
educativa. Alguma coisa deveria ser programaricamente in- 
corporada como recursos instrucional (embora não goste 
desta expressão). O itinerário do transporte escolar deveria 
ser cuidadosa e pedagógica mente estudado e pesquisado 
e, a propósito e a partir dele, ser organizado um,, currícu- 
lo; ou melhor, um plano de estudos o o de atividades* arti- 
culado operacionalmente àquele da escola (ou das escolas) 
cujos alunos estão sendo ... levados 

e "Currículo", na verdade, seria a resultante 
da experiência de toda a prática escolar... 
Mas isto poderia ser outro tema. Também 
com idéias para sua prática. 

Mas, passemos algumas propostas práticas 
£ sabido que no meio rural — e, mais especialmente, "pe- 

las águas"..., que em nosso Maranhão nesta Região Tocanti- 
na significa mais de um quarto de ano — as crianças, e seus 
pais, enfrentam mi! dificuldades, ou simplesmente deixam de 
ir à escola, por falta de meios adequados de transporte; ou 
de vias.. Mesmo que não estejam intransitáveis as estradas 
durante as chuvas, a localização dispersa das escolas fre- 
qüentemente implica distâncias enormes, que contra-in- 
dicam um trabalho escolar produtivo e/ou humanamente re- 
comendável. Uma solução poderá ser então o "ônibus esoo- 
lar" — ou transporte similar. Em lugar de, eventualmente, 
pensar em construir várias mini-escoJas pulverizadas* pjçam- 
nhas e sem recursos (A TENÇÃO! Absolutamente não estou 
advogando unidades escolares gigantes e superconcentrn- 
das, pela minimização de custos por economia deescaeri-l' 
e/ou em vez de deixar sazona!mente algumas escolas sim- 
plesmente vazias, por falta de alunos-, uma solução seria o 
transporte escolar, organizado em função de espaços de vizi- 
nhança e acessibilidade. 

Após criteriosamente definida uma certa unidade de vizi- 
nhança runt! ou urbana; e, por outro lado, escolhida tam- 
bém uma escola "receptáculo" dessa região sócio-espaciaL... 
estaria então assentada a base para o cálculo das necessi- 
dades de transporte (e dos veículos especializados corres- 
pondentes) e, por outro iado, para as programações de or- 
dem mais didática insinuadas ao início destas reflexões 

Por oportuno, e para ciência dos governos municipais 
responsáveis, recorda-se que o Ministério da Educação criou 
o "Programa Nacional do Transporte Escolar", com finan- 
ciamentos peta CEF, de veículos especializados, mm apli- 
cação de recursos do Fundo de Assistência ao Desenvolvi- 
mento Social. 

De passagem: o Governo do Estado de São Paulo já au- 
xilia, mm recursos próprios orçamentários, cerca de 85 por 
cento de seus 572 municípios, em seu pmgrama estadual de 
transporte escolar. Exemplo a ser não somente pensado 
(Deus nos livre de 'comissões' e "grupos-de- trabalho' sem 
ação !) mas, oportunamente, assumido por autoridades pú- 
blicas neste Maranhão e, especialmente, por seus governos 
municipais. 

Voltando ao cerne destes comentários: um sistema de 
transporte esmlar, se e quando e onde adotado, nunca de 
veria deixar de lado aquela necessidade didático-pedagógi- 
ca de se incorporar, de üm lado, o MEIO de transporte e, 
de outro lado, o ESPAÇO (t as "vias") que, no real, consti- 
tui o itinerário a percorrer. Parece t ressaltar que tanto "vei- 
culo" mmo "espaço" são recursos vivos para a prática edu- 
cativa dos... "transportados". É muito mais que deseduca- 
tivo (?) - quase diria ser crime pedagógico- fazer com 
que crianças sejam levadas mmo se fossem misas, sem que 
alguém (onde os "educadores ?!) lhes chame a atenção pa- 
ra as coisas que "passam", e por onde passam. Repetindo, 
mesmo correndo o risco de redundância: assim mmo a es- 
cola não pode ser entendida e programada fora de séu mn- 
texto social e espacial, também temos que inmrporar, no 
caso dos transportes escolares, o espaço do percurso e o veí- 
culo que o permrre, entendidos mmo recursos educacio- 
nais vivos 

Serifi isto - tal perspectiva e tal cuidado operacional — 
que se poderia dizer mmo levar a educação, com e nas va- 
gens feitas diariamente... E não, somente epobremente, le- 
var á escola. 

Os caminhos que levam á escola são na verdade os ca- 
minhos do aprendizado Se deles a esmla não se apropria 
mm responsabilidade, a educação se dará sem ele. 

• José Geraldo da Costa é administrador público (FGV/EBAI,, 
pesquisador social, educador, técnico/professor da UPMA/Otmpus 
It. membro e assessor dc planejamento da CR1S - Comissão Regro- 
na) Interinstítucbnal de Saúde da 9a. Regj3o/MA. 
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Mais de 50 mil fichas negativas no SPC 

O Serviço de Proteção ao Crédito — o 
conhecido SPC —completou doze anos de 
Imperatriz em outubro passado. Em doze 
anos de existência, o SPC acumulou deze- 
nas de milhares de fichas de pessoas im- 
pedidas de comprar a crédito no comércio 
tocai. E embora tenham havido exclusões, 
o SPC registrava, no final de novembro, 
54.380 fichas negativas remetidas por 136 
empresas associadas ao sistema, o que 
representa quase quatrocentas fichas por 
empresa; O número de clientes em atraso 

eqüivale a mais de 15% da população de 
Imperatriz. 

Funcionando como órgão centralizador 
de informações sobre clientes em atraso 
em seus débitos, o SPC atende a mais 
de oito mil consultas e fornece cerca de 
cem certidões negativas por més. No Natal, 
quando o movimento no comércio é mais 
intenso, estes números dobram e mais em- 
presas se associam ao órgão. 

Para associar-se ao SPC, a empresa pa- 

ga a taxa de inscrição, no valor de oitenta 
cruzados, a contribuição mensal de vinte 
cruzados e sessenta centavos por informa- 
ção transmitida através de tçlefone e oiten 
ta centavos por informação enviada através 
cie papeleta. 

O diretor do SPC, Raimundo Prado e 
Vasconcelos, 52 anos, afirma que o órgão 
não tem fins lucrativos, diz que com o con- 
gelamento de preços a receita não está 
sendo suficiente para cobrir as despesas 

necessárias ao funcionamento do sistema 
e reclama contra empresas associadas 
que não passam as informações sobre 
clientes em atraso ou deixam de recuperar 
a ficha de clientes que quitam seus débitos. 

Os motivos para que as pessoas deixem 
de pagar as mensalidades de compras fei- 
tas a prazo são vários: viagem, doença, 
dificuldades financeiras e até desonesti- 
dade. E após dois meses de atraso a em- 
presa já pode "negativar" o cliente. 

ADMINISTRADORES 

Inetituições financeiras de Imperatriz ÓRGÃOS OFICIAIS 

OFICIAIS 
- Ba noa do Brasil S.A (BB) 
Gerente: JURANDIR Francisco Pinheiro Ra mires 
Avenida Getúlio Vargas, 1935 - Centro 
Ifelefones: (098) 721-2382 - 721-2411 - Gerencia: 
721-2412 
- Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB) 
Gerente: Qirlos Fernando FRAZÃO 
Avenida Getúlio Vaigas, 1933 - Centro 
Telefones: (098) 721-2366 - 721-2371 - Gerencia; 
7214057 
- Banco da Amazdnia S-A. (BASA) 
Gerente: JOSE CARLOS da Silva 
Avenida Getúlio Vargas, 404 - Centro 
Telefones: (098) 721-2471 - 721-2422 - Gerência: 
721-2181 
- Chixa EoonSmica Federal (CEF) 
Gerente: JOAQUIM Hnto Filho 
ftaça"Brasil, s/n - Centro 
Telefones: (098) 721-2350 - 721-2329 - Gerencia: 
721:2360 
- Banco do Estado do Maranhao S.A, (BEM) 
Gerente: HELY Santos Silva 
Avenida Getúlio Vargis, 1019 — Centro 
Telefones: (098) 721-2690 - 721-2689 - Gerenda: 
721-2734 
- Banco de Desenvolvimento do Estado do Mara- 
nhio S-A (BDM) 
Gerente: EDGAR de Aguiar Lima 
Avenida Doigival Pinheiro de Sousa, 1550 - Centro 
Telefone: (098) 721-4252 
- Cbmpanhia Progresso do Maranhao (CPM) - Cri 
dito, Financiamento e Investimento 
Gerente: CARLOS Alves de Oliveira Neto 
Avenida úorgival Pinheiro de Sousa, 1990 — Centro 
Thlefone: (098) 721-1892 

PARTICULARES 

- Banco Brasileiro de Descontos S.A. 
Gerente: FERNANDO Lizaro Neto 
Avenida Getúlio Vaigas, 1333 - Centro 
Telefones: (098) 721-3811 - 721-2312- 721-2322 
- Banco Kaú S-A. 
Gerente: CARLOS Antonio Faria 
Avenida Getúlio Vaigas, 1180 - Céntro 
Telefones: (098) 721-3275 - 721-3849 
- Banco Bamerindus do Brasil S-A 
Gerente: ARNALDO Ribeiro de Sousa 
Avenida Getúlio Vaigas, 1940 - Centro 
Telefone: (098) 7214343 - Gerência:ramal 5 

Banco Real S.A 
Gerente: SÉRGIO Luís de Oliveira 
Avenida Doigival Pinheiro de Sousa, 607 - Centro 
Telefones; (098) 721-2150 - 721-2160 - 721-2165 
- Gerênda: 721-2130 
v Banco Econdmiao S.A. 
Gerente: LUIS ALBERTO Sousa Vilas Boas 
Avenida Getúlio Vaigas, 1125 - Centro 
Telefone: (098) 721-3672 - Gerênda: ramal 63 
- Banco Mercantil de SiJ Paulo S.A (FINASA) 
Gerente: SIZINO Se bastão dos Santos 
Avenida Getúlio Vaigas, 1896 - Centro 
Telefones: (098) 721-3549 - 721-0661 - Gerêncra: 
721-3546 
- Banco Bamerindus S.A. 
Gerente: Antonio Ângelo BALBO 
Avenida Getúlio Vaigas, 1462 
Telefones; (098) 721-3750 - 721-3720 - 721-3717 
- Banco Mercantil do Brasil S-A (BMB) 
Gerente: GENESIO Ribeiro Leal Neto 
Rua Cearí, 701 - Centro 
Telefone: (098) 721-3050 
- Agro banco —Banco Comercial S.A. 
Gerente: GELfCIO Garcia de Morais 
Avenida Getúlio Vaigas, 2120 — Centro 
Telefones: 721-0533 - 7214218 - 721-4712 
- Banco Na cio nal do Norte S.A. (BANORTE) 
Gerente: IVANTiburtino dos Santos 
Avenida Getúlio Vaigas, 1623 - Centro 
Telefones: (098) 7214255 - 721-4266 
- Bradesco Nordeste S.A — Crédito Imobiliário 
Gerente: LOCIA Maria de Oliveira 
Avenida Getúlio Vaigas, 566 - Centro 
Telefones: (098) 721-2519- Gerência: 721-2520 

- Companhia de Águas e Esgotos do Maranhao 
(CAEMA) 
Chefe de divisão: Joio Antonio da Silva 
Avenida Getúlio Vaigas, s/n — Centro 
Telefones: 721-2011 - 721-3011 (Gerência) - 721- 
3012 (Estaçáo) 
- Companhia Maranhense de Abastecimento (OO- 
MABA) 
(Vinculada 4 Secretaria de Agricultura do Maranhao) 
Coordenador: Astolfo Ferraz Gomes 
Rua Maranhao, 589 - Centro 
Telefone: 721-2208 
- Cbmpanhia de Mecanização Agrícola dó Maranhao 
(CIMEQ 
(Vinculada á Secretaria de Agricultura do Maranhao) 
Coordenador: José Ribamar Araújo da Silva 
Rua Visconde de Cairu, s/n - Vila Nova 
Telefone: 721-1042 
- Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CREA) 
Inspetor: Joio Pedro Ferreira Neto 
Rua Godofredo Viana, 360 
Telefone: 721-1734 
- Oonselbo Regional de Medióina (CRM) 
Subdelegacia de Imperatriz 
Preádente: Eimar de Andrade Mello 
Rua Co rio la no Milhomem, s/n (Associaçüo Médica) 
- Centro 
Telefone: 721-3716 
- Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
(DNER) 
(Vinculado ao Ministério dos Transportes) 
Chefe de residência; Pedro Deodato de Amorim Nas- 
cimento 
BR-0I0-Km 1346 
Telefone: 721-2792 
- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(EMATER) 
(Vinculadaao Ministério da Agricultura) 
Coordenador regional: Raimundo Moézb de Brito 
Rua Frei Manoel fto.odpio, 127 
Telefone: 721-0236 
- Empresa, Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuá- 
ria (INFRAERO) 
(Vinculada ao Ministério da Aeronáutica) 
Superintendente: Antonio Amadeu Floientino 
Aeroporto de Imperatriz 
Telefone: 7214666 
- Empresa Maranhense de Pesquisa Agropecuária 
(EMAPA) 
Coordenador estadual do Projeto de Pesquisa de Se- 
ringueira: Emanoel Lima da Silva 
Rua Cumaru, 1826 - Baucri 
Telefone: 721-0053 
- Fundaçáo Estadual do Bem-Estar do Menor 
(FEBEM) 
Diretora: Maria da Glória Nepomuceno 
Rua Bahia, s/n — (Centro Comunitário) — Bairro 
Três Ho deres 
- Fundação Serviço de Saúde Pública (FSESF) 
(Vinculada ao Mini Sério da Saúde) 
Engenheiro residente: Inaldo da Silva Santos 
Rua Santa Teresa, s/n (Centro de Saúde) - Bairro 
Três ft) deres 
Telefone: 7214769 
- Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocan- 
tins (GET AT) 
(Vinculado ao Ministério da Reforma e do Desenvol- 
vimento Agrário - MIRAD) 
Chefe da Unidade Executiva de Imperatriz; Reinai 
do Ricupero 
Rua Leôncio Pires Dourado, 875 - Bairro Bacuri 
Telefone: 7214411 
- Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
(IBDF) 
(Vinculado ao Ministério da Agricultura) 
Chefe do Posto de Cbntrole e FiscalizaçSo (POC0F- 
Z): Paub Roberto Oliveira de Almeida 
Rua D! Ptedro II, 170 
Telefone: 721-3172 
- Instituto de Previdência do Estado do Maranhao 
(IPEM) 
(Vinculado á Secretaria Estadual de Administração) 
Diretora: Voleth do Socorro Martins Rodrigues 
Rua Simplleb Moreira, s/n - Céntro 
Telefone: 7214)018 

- Itosto de Assistência Médica (PAM) 
(órgão da Previdência Social - INAMPS) 
Diretora: Eliane de Sousa Costa 
Rua Santa Teresa, s/n (Centro de Saúde) - 
Bairro Três ft) deres 
- Secretaria de Agricultura - do Estado do Ma- 
ranhão (SAGRIMA) 
Diretoria Regional de Agricultura de Imperatriz 
Diretor regional: João Pedro Ferreira Neto 
Rua Leónc» Dourado, 1286 - Bacuri 
Telefone: 7214)053 
- Serviço Nacional de Aprendizagem Gbmercial 
Diretora: Lavinia Sousa Amorim 
Rua Rui Barbo si, s/n - Centro 
Telefone: 721-2961 
- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SE 
NA® 
Diretora: Maria de Lourdes Cbelho Castro 
Avenida da Juventude, s/n - Centro 
Telefone: 721-1253 
- Serviço Social da Indústria(SES® 
(Vinculado ao Ministérfo da Indústria) 
Centro de Atividades de Imperatriz (CAI) 
Administrador: Moacir de Oliveira Santos 
Rua Aquilies Lisboa, s/n - Céntro 
Telefone: 7214)243« 721-1860 
- Telecomunicações do Maranhão S.A (TELMA) 
Gerente de distrito: Berib Macedo da Silva 
Rua Rio Grande do bbrte, 740 - Centro 
Telefone: 721-2441 

ASSOCIA ÇÕES E SINDICA TOS 

- Associação Comercial e Industrial de Imperatriz 
(ACII) 
Presidente: Francisco Santos Soares 
Avenida Getúlio Vaigas, 250 - Centro 
Telefone: 7214)301 
- Associação dos Feiraníes e Vendedores Ambulan- 
tes de Imperatriz 
Presidente: Afonso Alve^ Rodrigues 
Rua Aquiles Lisboa, 504 — Mercadinho 
Telefone: 7214)820 
- Associação Médica de Imperatriz (AM® 
Presidente: Ub ira jata Pereira Filho 
Rua Cb rio lano Milhomem, s/n - Centro 
Telefone: 721-3716 
- Associação Profissbnal do Cbmércio Varejista de 
Carne Verde de Imperatriz 
Presidente: Gonçab Ximenes Aragão 
Rua Coronel Manuel Bandeira, 2195 - Centro 
Telefone; 721-1131 
- Associação dos Servidores da Câmara de Impera- 
triz 
Presidente: Rui Miranda Chaves 
Rua Simplfcb Moreira, s/n (Câmara Municipal) — 
Centro 
Telefone: 721-1453 
- Associação dos Vigias e Guardas Noturnos de Im- 
peratriz 
Presidente: Claro Ferreira do Nascimento 
Rua Coronel Manuel Bandeira, 1351 
- Cobnia de Pesca ? 29 
Presiaente: Raimundo Martins Herênb 
Chis do ftirto -Prédb DNPVN 
- Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancário do Estado do Maranhão - Delegacia Sin. 
dical de Imperatriz 
Delegado: Uilb Oliveira da Silva 
Rua Sergipe, 621-A 
Telefone: 721-1351 
- Ordem dos Advogados do Brasil (Subseção de Im- 
peratriz) 
Presidente: Oscar Gundim 
Rua Rui Barbosa, s/n (Fórum) - Centro 
Telefone: 721-3578 
- Rotary Club de Imperatriz 
Presidente: Francisco Santos Soares 
Rua Frei Manuel ftocópb, 58 
- Sindicato Rural de Imperatriz 
Presidente: Fernando Rui Ladeia de Almeida 
Rua Alagoas, 669 
Telefone; 721-1797 V 
- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Imperatriz 
Presidente: Nilson Alves de Almeida 
Rua João Lisboa, 1205 
Telefone: 721 -3710 

ADMINISTRA ÇAO PÜBUCA MUNICIPAL 
- CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
ftesidente: José Ribamar dos Santos Vega > 
Rua Simplfcb Moreira, s/n 
Telefone: 721-1453 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
Rua Rui Barbosa, 201 - Centro 
Telefone: 721-2005 
Preféito: José de Ribamar Flquene 
SecretárioÂhefe de gabinete: Paulo Roberto Malta 
Telefone: 7214)368 - ramal 5 

SECRETARIAS 

- Abastecimento e Preço 
Secretário: Suetónb Bezerra de Moura 
Prefeitura Municipal - ramal 18 
- Administração 
Secretário; Alberto Noleto Dias 
Prefeitura Municipal — ramal 5 
- Agricultura 
Secretári a Milton Jpsé Freire Neves 
Rua Oorcnel Manoel Bandeira, s/n - Telefone:. 
7214740 
- Cultura 
Secretário: Jòige Alberto Cbrdeiro Fiquene 
Rua Urbano Santos - Riço da Cultura José Samey 
- Desportos e Lazer 
Secretária: Mary Araújo de Pinho 
Rua Y, s/n (Centro Esportivo Baijona Lobão) Tele- 
fone: 721-2179 
- Educação 
Secretária: Angélica Fiqúene Sobrinho 
Rua Urbano Santos, s/n - Telefone: 721-1060 
- Fazenda 
Secretária: Maria Evangelista de Sousa 
Prefeitura Municipal - ramal 11 
- IndSutria, Cbmércb e Túrismo 
Secretário: Gildásb Gildo dos Santos 
Prefeitura Municipal - ramal 8 
- Negócbs e Assuntos Jurídicos 
Secretário: Jo sé Guimarães Filho 
Prefeitura Municipal - ramal 2 
- Obras, Transportes e Urbanismo 
Secretário: Miguel Fiquene Filho 
Prefeiúra Municipal - ramal 24 
- Planejamento 
Se cretário: Jb sé Ribamar Garros 
Rua Coronel Manoel Bandeira, 1665 - Telefone: 
721-1044 
- Saúde 
Secretário: Arnaldo de Alencar da Cbsta e Silva 
Rua Simplício Moreira, 1166 - Telefone: 7214)094 
- .Trabalho e Ação Social 
Secretária: Maria Teresa dos Saiios SimDes 
Rua Pernambuco, 813 - Telefone 721-0891 
- Companhia Municipal de Água e Esgoto 
Presidente: Raimundo faceira Bringel 
Prefeitura Municipal - Telefone: 721-1624 - ramal 5 
- Assessoria de Comunicação Social 
Assessor: Marcelo Rodrigues Cardoso 
Prefeiura Municipal-Telefone:721-2009-ramal 12 

SEGURANÇA PÚBLICA 

- Delegada de Iblfcia do lo. Distrito de Imperatriz 
Delegado titular: Magna Ido Abel Brio 
Rua João Lisboa, 163 - Centro 
Telefone: 7214Z779 
- Delegacia de Iblfcia do 2o. Distrito de Imperatriz 
Delegado titular: Antonio Faustino de Araújo Filho 
Avenida Bernardo Sayão, s/n - Nova Imperatriz 
Telefone: 721-3533 
- Delegacia Munidpal de Imperatriz 
Delegado titular: Maber Menezes de Amorim 
Bairro Vüa Nova 
Telefone: 721-3433 
- Instituto de Criminalística e Pesquisas Crimina ló- 
gicas (ICRIM) 
Diretor: Jadldo Magalhães Frota Lima 
Rua João Lisboa, 163 (Delegada de Polida) - Centro 
Telefone: 721^779 
- 3a. Diretoria Regional de Segurança 
Diretor; Válber Dourado da Silva 
Rua João Lisboa, 163 (Delegacia de Iblfcia) - Cen- 
tro. 
Telefone: 721-2779 
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COLUNA JURÍDICA 

Clemente Luiz de Sarros 

PERGUNTA — Vivi com uma mulher de 18 
anos de idade durante quatro meses. Quando 
nos separamos ela estava grávida. Perdemos 
o contato. Um ano depois ela apareceu com 
a nossa filha. Não tem condições de oríá-ia( 
mas não quer me dar a menina. Quais direitos 
eu tenho? Posso "tomar" a criança? 

P. O. 
RESPOSTA—Meu prezado P. O.l Já que você 

está realmente preocupado com a criança, sangue 
do seu sangue, a atitude correta seria (se a mãe 
consentir), reconhecê-la comparecendo ao Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Naturais (juntamente 
com a mãe) e ambos declararem a paternidade 
e maternidade da criança registrada. Ou se 
a criança já foi registrada somente com 
ô nome da mãe, reconhecê-la por Escritura Públi- 
ca. Somente assim, você terá os direitos naturais 
de pai, inclusive pedir a sua guarda e responsa- 
bilidade judicialmente, uma vez provado que a mae 
não tem condições de criá-la, condições econômi- 
co-financeira ou moral. Todavia, ressalvo bem, que 
a criança, segundo entendimento da Lei, tem ne- 
cessariamente que ficar com a mãe até os sete 
anos de idade, se esta é mulher honesta. Isso 
porque o legislador crer que até os sete anos a 
criança carece de um carinho especial que so- 

mente a mãe pode dar, como por exemplo a ama- 
mentação tão imprescindível à vida. O leite mater- 
no, exerce no organismo humano e também animal, 
uma espécie de profilaxia imunizando-o para o res- 
to da vida. Daí a preocupação do legislador, no 
sentido de cercar a criança com esses cuidados. 

Por outro lado, entra em cena outro direito que' 
pode se dizer sagrado, que é o direito a alimentos, 
consubstanciado na Lei n0 5.478, de 25/7/1968 e 
também no Código Civil Brasileiro em seus arts. 
396/405. Por isso se dizer que o direito a alimentos 
é talvez o mais natural, decorrente da necessidade 
de subsistir, ultrapassando em todas as legisla- 
ções, o domínio em que assentam as bases morais 
e sociais dos povos. Tanto é que, na nossa legisla- 
ção Penal, precisamente no art. 244, está inserido 
que constitui crime, passível de pena de um a 
quatro anos; deixar, sem justa causa, de prover 
à subsistência do cônjuge, OU DE FILHO menor 
de 18 anos . .. 

Nestas condições, meu caro, reconheça Volunta- 
riamente a sua filha e preste-lhe a assistência ne- 
cessária, mesmo em companhia da mãe, que você 
não estará fazendo mais do que a sua obrigação 
cumprindo o seu dever com aquela que não pediu 
parã vir ao mundo. 

*Glêmente Luiz de Barros é advogado 

UNIVERSIDADE 

The right man in the 

Osvaldo Ferreira de Cãrvalho * 

place 

Removendo as páginas da História, em dma da es- 
colástica greco-roamna: no direcionamento do huma- 
nismo helênico, ainda no fulgor dá romanizaçáo, a arte 
de ensinar, até os dias contemporâneos, pouco mudou 
seu estilo de subserviênda-Chamados de "praeceptoreDf 
isto é, homens de invejáveis conhecimentos humanizan- 
tes, mentorização do consumo cultural do mundo clás- 
sico, faziam o papel de consultores, professores, mas 
eram escravos. 

Distinguidos, entre os demais servis, pelos imperado- 
res, cônsules e outros mandatários políticos da "Urbs 
Romana'], por seus irrefutáveis méritos culturais, sem- 
pre chegavam á liberdade, através da fidelidade reconhe- 
dda pela casta dominadora. 

Para ilustrar estas poucas linhas, trago, até nós, a fi- 
gura de Sêneca, o hispânico, preceptor do discutido im- 
perador romano, Nero. Sêneca, consdente da peculiari- 
dade de seu universo de cultura pelas plagas da Península 
Ibérica, exortava todos: "é temerária a cultura do ho- 
mem de um só livro", também neste episódio, náo fica 
esquecido o fabulista da Antigüidade Clássica, Pedro, es- 
cravo trazido de Tráda (Grécia), e liberto durante o go- 
verno de Augusto. Repelia o grande fabulista os des- 

mandos oficiais pelo artifício aa antropomorfose, corri- 
gindo os costumes, normalmente. 

Observa-se, diante destes enfoques primiciais, que a 
linha comportamentista de alguns docentes, atuantes 
nas lides do magistério de todos os níveis de escolas dos 
dias de hoje, ainda conservam a servidão que os clássicos, 
já citadps, nâo ganharam por mérito (...) 

Vamos democratizar o ensino em seu todo, nâo adian- 
ta a ganância de tantos pelo deslumbramento burocráti- 
co para "altos vôos", isto prende o verdadeiro escopo do 
ensino. Nossa meta se destina "vis a vis" ao aprendiz. Na 
competição, que subam os destaques, virtude profissio- 
nal de quem faz tudo com abnegação, altruísmo, capa- 
cidade e idealismo. 

VAMOS VALORIZAR O IDEALISMO DO PROFES- 
SOR CARREIRISTA. 

Osvaldo Ferreira de Carvalho é formado pela Universidade 
Federa! do Ceará (curso de Letras Anglo-Germânicas, pós- 
graduação "lato-sensu") e professor de Língua Latina e Li- 
teratura Inglesa e Americana da Unidade de Estudos de' 
Educação de imperatriz/Universidade Estadual do Mara- 
nhão (UEEI/UEMA). 

MEDICINA 

Dr. Paulo Guimarães 

Menopausa: aspectos 

sociais e existenciais 
A conotação de envelhecimento no espírito hu- 

mano se prende a uma série de falsos valores 
e se reveste de inúmeras fantasias apocalípticas. 
A mulher vê chegar com sua idade as ameaças 
de doenças comuns neste período. Tornam-se an- 
siosas por conceberem que podem ser incluídas 
ho rol de convidadas a um baile, onde dançam 
o câncer de colo de útero, o câncer da mama, 
a obesidade etc Se elas pudessem tomar um "chá 
de cadeira" seria a comprovação da eternidade 
e uma negação à morte. O envelhecimento 'se vê 
também ligado à atividade reprodutora, sendo con- 
siderado uma figuração errônea da feminilidade. 

A mulher, dentro da sociedade, suporta todos 
os pesados encargos dos preconceitos em todas 
as transições de sua evolução biológica. Muitos 
destes preconceitos criam uma contracorrente no 
percurso do seu desenvolvimento psicossocial. E 
o caso da menina-moça soterrada pelas repres- 
sões que a menarca lhe traz por conceitos infunda- 
dos. E um momento de crise de adolescência que 
a sociedade lhe pune com rótulos e limites estreitos 
à sua personalidade. Neste cenário, as repressões 
de cunho sexual tomam lugar de protagonista neste 
clima psicobiológico. A gravidez faz com que o 
próprio meio mude os reflexos da imagem da mu- 
lher,d iootomizando sua imagem erótica e sexual 
para uma imagem de reprodutora e "imaculada'. 
Assim também acontece na menopausa. A mulher 
arca t uma gama infinita de obstáculos, questio- 
nam 5 impostos inconscientemente que repri- 
merr i espontaneidade humana e feminina. A 
com pelas desigualdades entre o homem e 
a mulhe/, onde a mulher, nesta arena social, paga 
mais um tributo. Para a sociedade, o homem na 
faixa etária de 40 a 50 anos é um exemplo de 
plena capacidade de produção, projeta a imagem 
do indivíduo maduro, íntegro, capacitado, confiável 
e ainda refletindo um potencial ilimitado em qual- 
quer coisa que resolva empreender. Por outro lado, 
a mulher que compete na mesma idade aparece 
como aquela que já cumpriu o seu papel de mãe 
e esposa, como se ela fosse destinada apenas 
a cumprir tais funções, sendo-lhe negadas outras 
atividades a que todos os seres humanos têm direi- 
to: Ser-Fazer-Criar-Viver. Parece que querem limi- 
tar a vida interior das mulheres. Isto abre uma 
chaga dolorida que elas tentam curar com bálsa- 
mos psicológicos de passividade patológica e as- 
sim sobreviver, apesar dos dolos que lhes são 
imputados injustamente. 

Sua convergência a esta situação debita-lhes 

perdas estéticas e perda da fecundidade, junta- 
mente com a perda da feminilidade. Nossa socieda- 
de, através dos tempos, escalonou estes imperfei- 
tos e efêmeros valores para qualificar a mulher, 
que então, no seü percurso biológico, vê deflagrar 
à süa frente uma luta interior para comprovar sua 
produtividade social mesmo neste clima nefasto, 
e assim impor a sua personalidade e necessidade 
humanas. Diante destes parâmetros de valores 
condicionados, ela se sente na iminência de aban- 
dono, solidão e sensação de envelnecimento. Este 
quadro emocional se intensifica mais ou menos 
conforme o ritmo social e cultural da mulher. O 
climatério, como definiremos mais adiante, abrange 
inúmeros sintomas que estas matrizes emocionais 
irão colorir ou mesmo distorcer. Aquelas que se 
dedicaram apenas ao casamento, filhos, marido e 
lar vêm com maus presságios a chegada da meno- 
pausa, com os filhos criados, o marido em situação 
mais equilibrada—e muitas vezes mais requisitàdo 
— e a falta de outras áreas de relacionamento, 
como círculo de amizades, faz a sensação de aban- 
dono crescer muito. Neste momento as mulheres 
intensificam sua preocupaão com os filhos. Se são 
solteiros, lançam-se a eles como supermães, anjos 
protetores. Psicologicamente não se estabelece 
vínculo libidinoso ou incestuoso. 

Se são filhas mulheres, tentam extravasar suas 
ansiedades e descontentamentos orientando-as 
para não caírem no marasmo social em que se 
encontram. Quando isto se torna impossível, en- 
contrando os filhos já casados e tendo vida própria, 
estas mulheres se ligam a atividades beneficentes 
e filantrópicas, e assim se ocupam e se sentem 
úteis. Por mais das vezes procuram ocupações 
sociais como festas de casamento, batizados, reu- 
niões sociais etc. No caso de mulheres que traba- 
lham, o climatério e seus pesos fazem estas procu- 
rarem dentro da atividade orofissional um empenho 
maior, a título de promoções na hierarquia empre- 
sarial. Outro grupo de mulheréâ que o climatério, 
abraça é o grupo das solteiras e sem filhos, Estas 
vêm chegar a última carta do jogo feminino fadadas 
a não mais procriarem; sentindo-se frustradas, per- 
cebem as dificuldades de contraírem um matrimô- 
nio e família. O fantasma da solidão as assusta. 

* Paulo Roberto Guimarães Silva é ginecolo- 
gista e obstreta, com especialização em infer- 
tiiidade e doenças da mama. E diretor geral 
do Hospital Santa Maria e da Clínica São Fran- 
cisco (Imperatriz). 

TRABALHISMO 

Ermelinda Maria Dias Coelho * 

O trabalhador 

na militância política 

O governo no Brasil sempre este- 
ve nas mãos da elite Sempre fo- 
ram go vernantes os senhores da ter- 
ra, o grande comerciante, o indus- 
triai e os banqueiros, Se observar- 
mos com atenção, veremos que to- 
dos eles, sem exceção, são, no fi- 
nal, donos de terras. Simples diver- 
sificação de atividades. Portanto, es- 
tejam em que partido estiverem, os 
governantes sempre foram, em últi- 
ma análise, latifundiários, E não 
houve alternância nó poder. 

O trabalhador jamais teve opor- 
tunidade de ser governante, e se- 
quer legislador. Quando algum tra- 
balhador conseguia furar o glo- 
queio e se eleger, logo era integra- 
do na engrenagem e, ou optava 
por se acomodará situação vigente 
ou ficava isolado sendo eliminado a 
seguir. Faltava-lhe "base". 

O PÁ R TI DO DOS TRABALHA- 
DORES (PT) veio corrigir esta si- 
tuação. Hoje, nós, os trabalhadores 
brasileims, temos realmente possibi- 
lidade de opção. Podemos optar por 
votar em candidatos comprometi- 
dos numa mudança de interesse dos 
trabalhadores. Candidatos que são, 
também, trabalhadores, que estão 

no Partido dos Trabalhadores - sua 
base — não mais isolados. 

Apesar de toda a sorte de empe- 
çilhos, nós sentimos o crescimento 
constante e firme do partido, com- 
pro vando, assim, que está corres- 
pondendo aos anseios da classe trai 
balhadora brasileira. 

£, simultaneamente, vemos su- 
mir da boca de nosso povo pala- 
vras e expressões de sofrimento 
conformista, e de predestinação do 
tipo: "Política não presta", "Nin- 
guém vai mudar nada". "São to- 
dos iguais". 

O trabalhador, mais que tudo, 
quer mudar a situação que aí está 
E, para mudá-la, temos que nos ele- 
ger, assumindo o poder através do 
voto e com o aval da classe traba- 
lhadora Por isso, trabalhador no 
PT, faz política e pede votos. Nós 
somos realmente diferentes, fortes, 
corajosos e competentes. Estamos 
na luta. Trabalhador brasileiro, esta 
ê a nossa vez. 

• Ermelinda Maria Dias Coelho, técnica 
em adminiatiaçlo de empresas, é fundo. 
nériado Banco do Brasil 
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COLUNA EVANGÉLICA 

Luiz Oliveira *' 

Esta noite o Anjo de Deus, de quem 

sou, e a quem sirvo, esteve comigo" 

de. A falta de crença na pessoa do Há momentos no d ia-a-dia do 
servo de Deus em que ele chega a 
pensar que o Senhor seu Deus já 
virou as costas para ele, e não ouve 
mais a sua oração, nem atende mais 
ao seu clamor; mas isso não aconte- 
cerá Jamais o Senhor se apartará 
daquele que teme o seu nome e o 
busca de todo coração. A Bíblia 
mostra verdadeiros exemplos de 
pessoas que se entregaram nas mãos 
de Delis, sem temerem os obstá- 
culos que foram o brigadas a enfren- 
tar. O apóstolo Pauto foi uma dejas, 
Na sua viagem a Roma, como pri- 
sioneiro pela causa do Santo Evan- 
gelho de Cristo, em uma certa noi- 
te sombria, o navio em que viajava 
quebrava as ondas do tenebmso 
mar de Creta, agitado pelas terrí- 
veis tempestades que sopravam as 
suas escuras águas Paulo e todos 
que com ele viajavam, perderam as 
esperanças de viver. Mas Paulo não 
estava apenas com aqueles mori- 
bundos navegantes, não. O anjo do 
Senhor Deus, de quem Paulo era 
e a quem servia, estava com ele, e o 
consolava com palavras de esperan- 
ça, dizendo: "Paulo, não temas; im- 
porta que sejas apresentado a César, 
e eis que Deus te deu todos quantos 
navegam contigo". (Atos, 27;24). O 
apóstolo, reanimado pela presença 
do anjo de Deus, chamou a atenção 
dos demais navegantes e admoes- 
tou-os, dizendo: "Tenhais bom âni- 
mo, porque não se perderá a vida de 
nenhum de vós, mas somente o na- 
vio; porque nesta mesma noite o 
anjo de Deus, de quem eu sou, e a 
quem sirvo, esteve comigo". (Atos, 
27;22,23). A Bíblia revela outros 
fatos importantes. O profeta Da- 
niel, na cova dos leões, em Babi- 
lônia, quando foi lançado entre os 
famintos felinos para ser por e/es 
tragado, o anjo de Deus, de quem 
e!e era, e a quem servia, esteve com 
ele na cova e o livrou das garras das 
feras (Dan. 6,22). E muitos outros 
fatos que a palavra de Deus revela. 
Se fôssemos catalogá-los, sobraria 
pouco espaço nos nossos periódi- 
cos para narrar-se outros fatos 

Prezado leitor, até aqui narra- 
mos fatos que ooorrèram em épo- 
cas remotas, fatos que estão regis- 
trados na Bíblia Sagrada para o en- 
sino daqueles que buscam orienta- 
ção divina Agora, falaremos do agi- 
tado e tenebroso ''mar humano", 
com suas ondas revoltas a sacudi- 
rem o frágil barquinho de cada ser 
humano, a percorrer as milhas que 
separam os extremos da eternida- 

Salvador Jesus Cristo, torna a pes- 
soa mais obscura, mais distanciada 
de Deus. O grande historiador Her- 
bet Welys descreveu algo a respeito 
do pecado e dos pecadores. Diz ele 
que o pecado éa Treva mais den- 
sa que se pode imaginar, e assim co- 
mo o pecado envolve toda a huma- 
nidade, toda a humanidade está 
mergulhada em trevas, sem condi- 
ções de ver a Deus, que é Luz, e 
muito menos o inferno que o atrai e 
o aguarda. - 

Caro leitor, é nesse mar de tre- 
vas espirituais que a raça humana 
peregrina rumo a eternidade, e. la- 
mentável mente, muitos andam er- 
rantes, sem saber qual o destino de 
sua própria alma, vivem engoda- 
dos pelos cambalachos do Diabo. 
Mas nem tudo está perdido, diz a 
lógica. Deus ainda está com sua 
mão estendida para salvar, e seus 
ouvidos atentos para ouvir o cla- 
mor do pecador arrependido. No 
capítulo 60 do livro do profeta 
!safas, diz: "Levanta-te, resplande- 
ce, porque já vem a tua luz, e a gló- 
ria do Senhor vai nascendo sobre 
ti, porque eis que as trevas cobriram 
a terra, e a escuridão os povos. 
Mas sobre ti o Senhor virá surgin- 
do... e as nações caminharão á tua 
Luz", (is. 60: 1,3) Deus visitou 
seus santos profetas e apóstolos nas 
horas mais sombrias que passaram, 
e. os livrou dos perigos iminentes. 
Atualmente, Deus tem-se manifes- 
tado com grande poder, através do 
seu Santo Evangelho e da sua Igre- 
ja, que é a luz do mundo. (Mat 
5,74), luz que brilha nas trevas des- 
te presente século. Leitor amigo, 
diante de tudo isso que expomos, 
não percas a esperança de salvação, 
como os navegantes de Roma no 
mar de Creta perderam a esperança 
de viver. O Deus do amor, que en- 
viou seu anjo a bordo do navio ale- 
xandrino para falara Paulo no meio 
de terríveis tempestades é o mesmo 
de misericórdia que está mandando 
pregadores do Evangelho pregar a 
toda criatura humana e a qualquer 
custo. E aquele que houve e obser- 
va o Evangelho pode dizer como 
disse o apóstolo Paulo: "Esta noite 
o Anjo de Deus, de quem sou. e a 
quem sirvo, esteve comigo., e me 
livrou 
Amém. 

da condenação eterna 

• Luís Oliveira é pastor evangélico da 
igreja Assembléia de Deus. 
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Contabilistas de Imperatriz têm sindicato 

SOCIEDADES ANÔNIMAS - LEI 6.404/76 

Os dissidentes na S.A. 

À medida em que aprofunda- 
mos a análise da Lei das S.A., ve- 
rificamos que há uma série de con- 
tradições, imperfeições e incerte- 
zas que estão a reclamar um di- 
ploma legal que as corrija ou es- 
clareça. Isso deve ser aceito como 
normal com uma lei que, em sua 
tramitação apressada, sofreu tan- 
tas ações objetivando alterá-la, di- 
tadas por diferentes interesses em 
jogo, e que abrange matéria tão 
complexa e fundamental. 

Deve-se ter em conta que regu- 
lamentar o funcionamento das so- 
ciedades anônimas é praticamente 
disciplinar o funcionamento das 
empresas no Brasil, abrangendo as 
realções com seus sócios, com o 
fisco e com o meio econômico 
em geral. E que sua força é de 
tal ordem que, sem dúvida, en- 
gendrará a extensão de seus prin- 
cípios ás demais sociedades e exi- 
girá, para logo, a adaptação do im- 
posto de renda aos seus princípios 
básicos. Trata-se, sem dúvida, de 
uma lei moderna, objetiva e cora- 
josa, fadada a elevar os padrões 
empresariais no País, em especial 
na área contábil. Mas, como já di- 
to, precisa ser retocada e isto sem 
demora. 

Entre os vários problemas que 
a Lei 6.404/76 suscita, inclui-se 
o relativo ao reembolso aos acio- 
nistas dissidentes. Em seus artigos 
136, 221 e 256, a Lei enumera 
uma série de situações que dão ao 
acionista dissidente o direito de 
retirar-se da sociedade mediante o 
reembolso do valor das ações, que 
não será inferior ao seu wtor patrimo- 
nial, isto é,o valor cafital mais as reser- 
vas e lucros, dividido peb número total 
das aqSes. Simplificadamente, esses 
dispositivos abrangem a alteração 
de dividendos, vantagens e outros 
direitos de acionistas e os casos de 
fusões, aquisições, mudança de ti- 
po societário ou participação con- 
junta em grupo. E fácil perceber, 
pois, que atos muitos comuns na 
vida das empresasj, muitas vezes 
inevitáveis face á realização de 
seus objetivos, que são os de cres- 
cer e 4 se aperfeiçoar, ensejam ao 
acionista o direito de retirar-se 
da sociedade mediante o, reembol- 
so do valor patrimonial de suas 
ações. Não é nem exigido desse 
dissidente que ele esteja presente 
á Assembléia em que a matéria é 
votada, ou que, lá estando, vote 
contra. Basta que nos 30 dias sub- 
seqüentes à publicação da ata, ele 

José Dias da Costa * 
encaminhe a sociedade sua recla- 
mação. Ele só precisa comprovar 
que, na data da reunião, era titular 
das ações. 

Releva notar que o artigo 296 
impõe ás sociedades o prazo de 
um ano para adaptação de seus es- 
tatutos, o que em grande núme- 
ro de casos vai exigir alterações 
em direito de acionistas, que po- 
derão criàf condições para a retira- 
da da sociedade. A combinação 
desses fatores todos torna o pro- 
blema bastante delicado. É do co- 
nhecimento público que as empre- 
sas do conglomerado financeiro 
Real se organizaram oficialmente 
em grupo e foram obrigadas a vol- 
tar atrás diante do risco de ter de 
desembolsar dezenas de milhões 
no resgate de ações de dissiden- 
tes, estimulados a essa reclamação 
pela própria Bolsa, embora esta 
afirmasse, segundo os jornais, que 
não havia nada de errado ou ruim 
na operação. 

• José Dias da Costa é técnico em 
contabilidade, proprietário do Escritó- 
rio JÇ dé Contabilidade e delegado do 
Conselho Regional de Contabilidade do 
MaranhSo em imperatriz. 

JN CONTABILIDADE George Washington da Silva Plácido 

As ciências contábeis compreendem um Campo 
muito amplo de conhecimentos, abrangendo a le- 
gislação, a economia, os usos e costumes do comér- 
cio, a matemática e estatística, etc. Tudo isso com 
vitas a se tomar possível a avaliação do patrimônio 
empresarial e suas constantes mutuações. Através 
dó tempo, foram fixados princípios pelos cultores 
das ciências contábeis em quase todo o planeta, 
muitos dos quais s.ão amplamente aceitos. 

A escrituração constitui a ferramenta principal 
aa contabilidade, cujos registros representam os 
fatos que modificam ou possam vir a modificar o 
patrimônio empresarial em seus aspectos quanti- 
tativos e qualitativos. A apuração dos resultados 
da atividade econômica, por período, constitui 
um dos instrumentos fundamentais para a avalia- 
ção do desempenho do patrimônio em sua ativi- 
dade constante. Exige técnica e disciplinamento, 
além da observância dos princípios de contabili- 
dade geralmente aceitos. Entretanto, em cada país, 
há um disciplinamento legal sobre essa matéria por 
que a apuração do lucro empresarial constitui fato 
gerador do Imposto de Renda que carreia grandes 
somas de recursos para os cofres públicos. O Décre- 
to-Lei n. 1.598/77 de 26/12/77, toca no assunto em 
seu artigo n. 7o, assim dispondo . ART. 7o. - O 
lucro será determinado com base na escrituração que 
o contribuinte deve manter, com observância das 
leis comerciais e fiscais." O imposto de renda in- 
teressa-se pela escrituração contábil, precipuamente, 
no que respeita á determinação do LUCRO REAL, 
uma vez que este é o elemento que serve como basé 
de cálculo do tributo. Nessa condição, essa legisla- 
ção assume o comando das normas disciplinares 
que devem ser observadas a fim de evitar desvirtua- 
mento na apuração dessa BASE DE CÁLCULO. 

O LUCRO REAL é uma expressão que antes 
do Decreto-Lei n. 1.598/77, tinha um significa- 
do muito mais próprio, muito mais adequado. Es- 
sa expressão era equivalente a LUCRO CONTÁ- 
BIL. Na época, o lucro contábil ou lucro real ser- 
via Como elemento básico para a determinação do 
lucro tributável. Este, entretanto, é que represen- 
tava a base de cálculo do tributo (Imposto de Ren- 
da). 

O § lo. do Artigo 7o. do Decreto-Lei n. 1.598/ 

cr. 
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77, tem a seguinte disposição: "§ lo. — A falsifica- 
ção, material ou ideológica, da escrituração e seus 
comprovantes, ou de demonstração financeira, que 
tenha por objeto eliminar ou reduzir o montante 
de imposto devido, ou diferir seu pagamento, sub- 
meterá o sujeito passivo a multa, independente- 
mente da ação penal que couber". A legislação 
do Imposto de Renda interessa-se em coibir a 
falsificação da escrituração e de seus comprovan- 
tes, ou ainda de demonstrações financeiras, com vis- 
tas a evitar a eliminação ou a redução do imposto, 
ou o diferimento de seu pagamento. Toda sorte 
de falsificação que se introduzir nesses elementos, 
desde que não implique nas repercussões previstas 
no § lo., escapa do âmbito da legislação do Im- 
posto de Renda. Isto, entretanto, não significa que 
seja lícito praticá-lo, ou mesmo, que a empresa este- 
ja isenta de outras sanções. A FÁLSIFICAÇÃO MA- 
TERIAL é aquela de natureza quantitativa. Por 
exemplo, um documento pode ter o seu valor al- 
terado para mais ou para menos com vistas a in- 
fluir na redução ou na eliminação do pagamento 
do imposto. E o caso de se extrair nota fiscal por 
importância inferior ao preço real da venda efetua- 
da, ou de se obter nota fiscal de fornecedor por 
importância superior. Inúmeros outros exemplos 
poderiam ser aqui relacionados. 

A FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA é aquela 
em que se procura dar ao fato uma idéia diferen- 
te da realidade, com vistas á obtenção de uma van- 
tagem. Poderíamos ilustrar, admitindo que uma em- 
presa ou um dos seus sócios esteja adquirindo deter- 
minadas mercadorias para uso pessoal ou para deter- 
minados fins que não se identifiquem como des- 
pesas operacionais, entretanto, a discriminação de 
tais mercadorias na NOTA FISCAL do fornecedor 
passa a ser procedida por outras espécies, com o fim 
de permitir sua identificação como despesas normais 
da atividade empresarial (dedutíveis, poranto, do 
Imposto de Renda). 

• George Washington Silva Plácido é proprietário do ES- 
CRITÓRIO PLÁCIDO DE CONTABILIDADE, Secre- 
tário do Sindicato dos Contabilistas de Imperatriz e 
ex-professor de Contabilidade. 

A Associação Profissional dos Contabi- 
listas de Imperatriz (APC!) está em via de 
transformar-se em sindicato. To da a docu- 
mentação referente á transformação da as- 
sociação em sindicato está tramitand o no 
Sindicato dos Contabilistas do Estado do 
Maranhão, de onde será enviada a Brasí- 
lia para aprovação. O presidente da A PCI, 
Hélio Rodrigues de Araújo, falou ao JN: 

JN — Por que há necessidade de trans- 
formara associação em sindicato ? 

HR — Porque o sindicato oferece 
melhores condições aos associados, tem 
condições de exigir dos poderes públicos 
aquilo que uma associação não"pode fa- 
zer. Verba para a construção de uma sede, 
por exemplo. 

JN — A associação já é sindicato ? 
HR — Até agora é um sindicato de fato, 

mas ainda não de direito. Toda a docu- 
mentação referente à transformação da 
associação em sindicato foi remetida ao 
Sindicato dos Contabilistas do Estado do 
Maranhão e nós estamos esperando os 
trâmites legais. Possivelmente só seremos 
sindicato de direito em meados de 1987. 

JN — Quais são as necessidades legais 
para que a associação se transforme em sin- 
dicato ? 

HR — Poder oferecer convênio para as- 
sistência médica, odontológica, tudo isso 
em favor dó associado e seus dependentes 

JN — Em qus o rir. ifrrtr -'rfcrr J: ~íZZ- 
ciação ? 

HR — A associação êo início da congre- 
gação de uma classe, o sindicato já é uma 
classe unida. 

JN — Quem pode fazer parte do Sindica- 
to dos Contabilistas ? 

HR — E necessário que seja do ramo de 
contabilidade: contabilistas, auxiliares^de 
contabilidade etc. 

JN — Quando surgiu a necessidade de 
transformara associação em sindicato ? 

HR — Essa necessidade já existe desde 
1970, quando foi criada a Associação dos 
Práticos e Contabilistas de Imperatriz, 
uma iniciativa do sephor José Dias da Cos- 
ta, que foi o primeiro presidente e que até 

hoje é militante da associação. A partir de 
1979, a Associação dos Práticos passou a 
ser Associação dos Contabilistas de Impera- 
triz; em 1982, passou a ser Associação 
Profissional dos Contabilistas de Imperatriz 
e agora está passando a ser sindicato. A 
nossa associação é pioneira na Região To- 
cantina, ou seja, foi a primeira associação 
a ser registrada legalmente. 

JN — Quais os benefícios que a asso- 
ciação proporcionou à classe ? 

HR — Os benefícios que a Associação 
já ofereceu à classe foram cursos, em con- 
vênio como SEN AC. Conseguimos estágio 
em escritórios de contabilidade para todos 
os cursos a nível de auxiliar de escritório de 
Imperatriz Através da associação, estamos 
conseguindo fazer isso aqui errrlmperatriz. 
Creio que Imperatriz é uma das poucas ci- 
dades do Brasil que faz isso. 

JN — Quais os benefícios que virou com 
o sindicato ? 

HR — Os benefícios que virão com o 
sindicato serão inúmeros, entre eles os que 
já citei antes: verbas, convênios e outros 
Nosso principal objetivo no momento é 
conseguir verba para terminarmos a nossa 
sede própria, que fica na estrada de João 
Lisboa e tem uma área de 4.330m2, com 
504m2 construídos Existe lá um local pa- 
ra reuniões, confraternizações, bailes Tam- 
bém temos uma diretoria completa, ou se- 
ja, escritórios para membros da associação 
que compõem a diretoria. Temos também 
uma biblioteca, que está em fase de implan- 
tação, temos cantina, um palco, e inaugura- 
mos a nossa quadra poliesportiva, no dia 29 
de novembro. Essa quadra é. inédita em Im- 
peratriz É uma quadra estilo de praia. 
Ao invés de ser de cimento, ela vai ser de 
areia, para todos os esportes de praia. 
E estamos construindo uma piscina. 

JN — Qual ê o vaior da contribuição dos 
associados ? 

HR — Todo associado paga uma contri- 
buição mensal que eqüivale a 15 por cento 
do salário-mini mo. Essa contribuição é em 
prol da construção e manutenção da nossa 
sede 

LEI DAS S.A. ■ 10 ANOS 

Os prós e os contras 

na visão de contabilistas 

imperatrizenses 

A Lei das Sociedades Anônimas está 
completando 10 anos. Promulgada em de- 
zembro de 1976, pelo então presidente Er- 
nesto Geisel, depois de um ano de debates 
e discussões, a Lei das S. A. teve seu ante- 
projeto elaborado pelos juristas José Luiz 
Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho. 
O então deputado Tancredo Neves foi rela- 
tor do projeto na Comissão de Economia 
da Câmara Federal. 

Sobre a Lei das S. A., a reportagem do 
JN ouviu a opinião dos contabilistas Hélio 
Rodrigues de Araújo, presidente da Asso- 
ciação Profissional dos Contabilistas de Im- 
peratriz (APCI), George Washington Sil- 
va Plácido, secretário da APCI e Clêudes de 
Jesus, proprietário do Escritório de Conta- 
bilidade Clêudes de Jesús. 

O presidente da APCI diz que "na área 
contábil, a Lei só trouxe vantagens, por- 
que regulou os demonstrativos financeiros, 
que ajudam a contabilidade a mostrar aos 
acionistas se a empresa está dando lucros, 
mas atualmente a Lei está muito defasada. 
Ela foi criada na época do milagre finan- 
ceiro. E depois da inflação galopante, e 
agora com o Plano Cruzado, ela deve ser 
adaptada á nova realidade do País. Até 
agora não houve alteração do projeto 
inicial". 

George Washington Silva Plácido conta 
que uma das vantagens que a Lei trouxe foi 
a redução do número mínimo de sócios 
exigidos - para a criação de uma sociedade 
anônima. "Antes- dessa Lei, só eram permi- 
tidas sociedades anônimas com um número 
mínimo de sete sócios. Hoje, pode-se cons- 
tituir uma S. A. com apenas dois sócios". 
Outra vantagem, segundo George Washing- 
ton, "foi a desburocratização das S.A. de 
médio porte. Antes, para se convocar uma 

assembléia ordinária, era preciso publicar 
um edital. Atualmente, faz-se apenas uma 
convocação simples, mediante uma circu- 
lar interna. Se todos os sócios comparece- 
rem, não será necessário publicação em jor- 
nal. Isso diminuiu os custos das sociedades 
anônimas de médio porte". 

O contabilista revela, ainda, que em Im- 
peratriz há bem poucas sociedades anôni- 
mas, e acredita que em Açailância há mais 
sociedade anônimas do que aqui. Também 
julga que a Lei das S.A. deve ser reformada. 

Segudno Clêudes de Jesús, "a Lei 6.404 
foi importada dos Estados Unidos. É uma 
mera tradução para o português. E é re- 
pudiada pelos próprios americanos. Então, 
essa Lei não é ideal para o Brasil, mas co- 
mo há fortes doutrinadores do sistema 
americano aqui no Brasil, eles simplesmen- 
te importam esse sistema. Eu acredito que 
não há necessidade dessa importação, vis- 
to que aqui no Brasil existe gente tão cria- 
tiva quanto nos Estados Unidos". 

A opinião de juristas e empresários de 
todo o País é favorável á Lei das S.A. O 
próprio José Luiz Bulhões Pedreira, autor 
da Lei, diz que ela se ajusta perfeitamente 
á economia atual e que o mercado de ações 
depende mais do comportamento dos in- 
vestidores do que da legislação. O ex-minis- 
tro Mário Henrique Simonsen, que foi 
quem encomendou o texto do anteprojeto 
da Lei das S.A. aos juristas José Luiz Bu- 
lhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho, diz, 
em artigo especial para a revista "Balanço 
Financeiro" (maio de 1986), que "o mer- 
cado de ações promete bons rendimentos 
para quem pensar em investimentos a lon- 
go prazo, e não em multiplicar fortunas 
da noite para o dia". 

CASA GLOBO ■ ■■ 
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CURSO DE DIREITO 

Procurador da República 

nega pedido dos bacharéis 

1Ü G ncia 3 DUbliCâCãO dos do zacán nara fnnrannar o raimnknnjm»»»- j.  ^   1 •   , . ... Dando seqüência à publicação dos do- 
cumentos relativos ao litígio entre os 
bacharéis em Direito formados em Im- 
peratriz, a OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil) e a Universidade Federal do 
Maranhão (UFMa), o Jornal de Negó- 
cios publica nesta edição o indeferimen- 
to ao pedido de mandado de segurança 
feito pelos bacharéis ao Juiz da Ia. Vara 
Federal no Maranhão contra a OAB e 
a UFMa. 

0 Procurador da República, Petrônio 
Maranhão Gomes de Sá, emitiu parece- 
res decidindo-se pela negação do pedido 
de segurança argumentando, basicamen- 
te, o não reconhecimento do curso em 
Imperatriz como "unidade de extensão" 
nem como "unidade autônoma;' embo- 
ra autorizado. Abaixo os pareceres do 
Procurador da República. 

Serviço Público Federal 

Exmò- Sr. Juiz Federal da la. Vara no 
- Maranhão 
Processo N. 4.688/86 
Mandado de Segurança 
Impetrantes; Alcindo Rocha Soares e outros 
Impetrado: Magnífico Reitor da Universidade 

Federal do Maranháo 

PARECER N. 036/86 

Através do ação de pedir segurança, AL- 
CINDO ROCHA SOARES e mais doze ba- 
charéis em Direito, todos formados pelo Cur- 
so de Direito da Universidade Federal do Ma- 
ranhão, se insurgem contra a nío expediçáo 
de diplomas de bacharéis pela referida Uni- 
versidade. 

No tocante aos fatos, explicam a sua situa- 
ção da seguinte forma: 

"... os impetrantes prestaram vestibular 
para o CURSO DE DIREITO - EXTENSÃO 
DE IMPERATRIZ, conforme EDITAL expe- 
dido pela UFMA, o que eqüivale dizer que os 
Impetrantes freqüentaram o CUROS DE DI- 
REITO DA UFMA, existente em Sáo Luís - 
Ma, lá reconhecido pelo MEC, em uma sala 
de aula, daquele curso, situada - por exten- 
são - na cidade de Imperatriz - MA, com cur- 
rículo idêntico e professores daquele Curso, 
mandados ministrar aulas na EXTENSÃO 
DE IMPERATRIZ" (sic. - fls. 03). 

Alegam, mais que freqüentaram o Curso de 
Direito na qualidade de curso de extensão e que 
só agora, posteriormente, é'que a Universida- 
de Estadual do Maranháo resolveu transformá- 
lo em "Uhiversidade autônoma". 

Com isto - já aqui a tese jurídica - feriu a 
autoridade coatora o princípio constitucional 
do direito adquirido. 

Negada a liminar foram requisitadas infor- 
mações á autoridade coatora. 

Esta, no prazo legal, respondeu ao pedido 
de "mandamus" afirmando: 

a) inexiste, na espécie, direito líquido e cer- 
to, e 

b) o objeto do pedido é ilegítimo, por afron- 
tar a Lei. 

Essas informações da autoridade coatora náo 
explicam nem "enpassant", quais os trâmites 
burocráticos que impediram ou retardaram o 
reconhecimento pelo MEC do curso de Impe- 
ratriz. 

Bem, sáo estes os fatos e argumentos de 
cada um dos lados. 

Passo a opinar. 
Em que pese a sobriedade ou singeleza 

dos argumentos do Sr. Pró-Reitor no exercí- 
cio da Reitoria, o certo é que, por "fas" ou por 
"nefas", o curso de Direito, em "unidade de 
extensáo" ou em "unidade autônoma", náo 
foi reconhecido pelo MEC. Táo só autorizado. 

Isto, aliás, demanda uma pequena explica- 
çáo. 

E da sistemática do ordenamento jurídico 
brasileiro que os cursos regulares, querem ní- 
vel secundário^ quer em nível superior, aten- 
dam aos requisitos da Lei. 

Embora "direito de todos e dever do Esta- 
do" como estabelece a letra da Carta Maior 
(art. 176 da Cf), deve atender sempre às deter- 
minações legais, inclusive os cursos ministrados 
por particulares (§ 2o. do mesmo art. 176). 

Per isto, em atendendo' a esse comando cons- 
titucional é que a União Federal, como' legisla- 
dor infraconstitucional, no uso da competên- 
cia prevista no art. 8, XV, "q" da CF, aprovou 
a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Superior 
(Lein. 4.024, de 20.12.61). 

Nesse diploma legal — aliás já era uma tradi- 
ção no setor — é feita a distinção entre autori- 

zação para funcionar e reconhecimento de cur- 
so. Especificamente, dispõe o art. 5o. da Lei 
n. 4.024/61: 

"Art. 5o. São assegurados aos estabeleci- 
mentos de ensino público e particulares legal- 
mente autorizados, adequada representação 
nos conselhos estaduais de educação, e o reco- 
nhecimento para- todos os fins, dos estudos 
nele realizados". 

Obviamente, tanto para a autorização co- 
mo para o posterior reconhecimento são fei- 
tas algumas exigências, exigências essas de 
natureza legal que são, "a posteriori", viabi- 
lizadas através de decretos regulamentares. 

Esta a explicação primeira. 
Agora, vamõs á situação do curso de Di- 

reito de Imperatriz. 
Quer como entidade de extensão ou uni- 

dade de extensão autônoma, o "nomem iuris" 
não importa, o certo que se trata de curso 
apenas autorizado. Não reconhecido. 

Como tal, por não poSsuir reconhecimen- 
to esse curso, não pode corresponder sua con- 
clusão a uma conseqüente expedição de diplo- 
ma. 

Explicando melhor: não basta que alguém, 
ao longo de determinado período, freqüente 
e seja aprovado num curso superior, para que 
tenha direito a diploma. É preciso que seja 
esse curso "reconhecido" e não apenas "au- 
torizado". 

Mas esse reconhecimento não é uma conse- 
qüência forçada, um simples ato de sacramentar 
o que já está feito. Depende sempre de atendi- 
mento e certas exigências legais e regulamen- 
tares, de inspeções, vistorias, etc. 

Existem, mesmo, em diversas cidades do país 
dezenas e dezenas de cursos de ensino superior 
apenas autorizados e cujo reconhecimento 
jamais foi deferido. E, em alguns casos, com 
toda a probabilidade, não deverão nunca re- 
ceber esse reconhecimento. 

Questionar-se-ia, talvez, como fizeram os 
impetrantes, onde está a responsabilidade so- 
cial da Universidade que oferece cursos e, 
após, não dá aqueles que os freqüentaram com 
êxito o correspondente diploma de habilitação 
profissional. 

A colocação è procedente no tocante á pro- 
blemática social. E, até mesmo, em matéria ju- 
rídica, desde que o efeito jurídico procurado 
seja o indenizatório por txemplo. Ou o da res- 
ponsabilidade administrativa, no tocante aos. 
servidores do MEC e outros, que possam, por 
dolosa omissão, estar prejudicando esse reco- 
nhecimento oficial do curso. 

Entretanto, falar em direito adquirido não 
tem razão de ser. 

E muito menos quando se alega que esse de- 
riva de um simples edital convocatório de 
vestibular, onde aparece o. curso de Direito 
como curso de extensão da UFMA. 

O exame vestibular, como é sabido, apenas 
seleciona os que estão habilitados a cursar a 
Universidade. Tão só isto. E, de forma alguma, 
pode dar direito a diploma. 

Do ponto de vista da teoria do direito 
administrativo, pode-se dizer que o ato ad- 
ministrativo, de expedição de diploma exige elemen- 
tos e pressupostos (este último vocábulo é de- 
preferência de Celso Antônio Bandeira de Mel- 
lo) para sua configuração jurídica. "Sem os ele- 
mentos não há ato jurídico algum (administra- 
tivo ou não). Sem os pressupostos, não há ato 
administrativo formado de maneira válida" 
("in" Elementos de Direito Administrativo 
Brasileiro, la. ed., pàg. 41). 

"In casu", quais os elementos e pressupostos 
do ato adminstrativo de expedição de dipb- í 
mas? i 

Dentro da posição doutrinária aqui esposa- 
da, são elementos do ato o oontèüdo e a forma. 

Já como pressupostos, podem ser aponta- 
dos os seguintes: (Sujeito e destinatáric), obje- 
tivos (motiiro e requisitos precedimentais), 
teleolúgico (finalidade), lõgicos (causa) e for- 
maliStioo (formalidades). 

Trazendo a matéria para o campo prático, 
o reconhecimento do curso superior é pres- 
suposto obrigatório '.para a expedição de di- 
ploma. E isto sob pena de invalidade, 

Observe-se, finalmente, que as afirmativas 
aqui feitas de um lado têm o amparo doutri- 
nário, _ doutro têm encontrado unânime res. 
paldo na jurisprudência, ainda que nas poucas 
vezes em que a Justiça foi acionada. Exem- 
plos disso são os acõrdãcs seguintes do TFR: 

"Administrativo - Ensino Superior - 
Registro profissional. Reconhecimento. 

EMENTA; Reconhecido o estabelecimen- 
to de ensino superior, podem ser expedidos di- 
plomas aos que nele se graduarem, conferin- 
do-lhes qualificação necessária para o registro 
definitivo no respectivo Conselho de fiscaliza- 
ção profissional. 

Se o reconhecimento foi concedido antes 
da subida do recurso da autarquia corpora- 
tiva da sentença concessiva de mandado dt 
segurança, fira esse sem objeto (AMSn. 95.058- 
RJ. Rei; Min. Carlos Madeira. 3a Turma 
Unânime. DJ. 15-3-84)" ("in" Ementário do' 
TFR 56/6) . 

"Adminstrativo - Ensino Superior. - Ke. 
gistro de Diploma — Curso não reconhecido. 

EMENTA; Não pratica ilegalidade ou abuso 
de poder a autoridade universitária que obser- 
vando as normas legislativas e administrativas, 
se recusa a registrar diploma de curso, para cuja 
integralização foram aproveitas disciplinas de 
cursos ainda não reconhecidos oficialmente, 
mas, apenas autorizados a funcionarem. Sen- 
tença confirmada.- - (AMS 89.025-CE. Rei 
Min. William Pãterson. 2a. Turma. Unânime. 
DJ. 4.6.81)". ('ín" Ementário do TFR 24/3). 

Assim sendo, concluindo, á vista dos atgu- 
mento expostos, ante a inexistência de direito 
adquirido e, mesmo, de qualquer outro direito 
liquido e certo que ampare a pretensão dos 
impetrantes, opina o órgão ministerial pela 
denegação do "mandamos". 

Éo parecer. 
São LuiS (MA), 29 de outubro de 1986. 

Bítrónio Maranhão Gomes de Sá 
Procurador da República 

Exm0 Sr. Dr. Juiz Federal da 1* Vara no Maranhão 

"X 
\ Processo n" 4.687/86 

Mandado de Segurança 
Impetrantes; Alcindo Rocha Soares e Outros 
Impetrado; Presidente da OAB-MA 

Através de ação constitucional de pedir segurança, 
ALCINDO ROCHA SOARES e mais onze bacharéis 
em Direito, todos formados pelo curso de extensão 
da Universidade Federal do Maranhão em Imperatriz, 
se insurjem contra o Sr. Presidente da Seção Esta- 
dual da OAB, que sobrestou seu pedido de inscrição 
como advogados. 

Alegam basicamente que, como colaram grau em 
28.02.86, fazem jus ao mesmo tratamento dado 
à também bacharel formada por Imperatriz Sirlene 
Lopes de Menezes, cujo pedido de inscrição provisó- 
rio na OAB deferido. 

Tal procedimento, segundo argumentam, fere dois 
princípios constitucionais: o da isonomia (art . 153 
§ 1o) e o da liberdade do exercício profissional 
e do trabalho (art. 153 § 23). 

Negada a liminar compareceu aos autos o Sr. 
Presidente da OAB, que em longa petição de treze 
laudas demonstra basicamente o seguinte: 

a) para a inscrição provisória nos quadros da 
OAB são necessárias as provas de colação de grau 
e a certidão de haver apresentado diploma para 
registro (art, 57 dc pOAB-) 

b) embora não possuindo o segundo requisito, 
Sirlene Lopes Menezes de Menezes e mais sete 
outros bacharéis por Imperatriz Induziram a Seção 
Estadual da OAB a erro e conseguiram sua inscrição 
provisória; 

c) posteriormente, mas bem antes do ingresso 
do pedido de mandamus, a própria seção regional 
da OAB foi advertida do seu erro e cancelou essas 
Inscrições: 

d) não tem aplicabilidade na espécie o princípio 
constitucional da isonomia nem o da liberdade de 
exercício profissional, porque os impetrantes não 
atendem aos requisitos legais: e 

e) deveria a Universidade Federal do Maranhão 
integrar a lide como litisconsorte passivo obrigatória. 

Agora, com vista para opinar, entende o órgão 
ministerial que assiste plena razão à autoridade im- 
petrada, com exceção do último ponto, o que diz 
ao consórcio passivo obrigatório. Tal situação só 
ocorreria se, "por disposição da lei ou pela natureza 
da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide 
de modo uniforme para todas as partes" (art. 47 
do CTO). In casu como é evidente, a Universidade 
Federal do Maranhão não tem qualquer interesse 
direto na inscrição ou não dos seus alunos em 
qualquer categoria profissional. Inclusive — e isto 
encerra o assunto — o curso de Direito não se 
destina a formar advogados mas sim bacharéis em 
Direito, que podem exercer as atividades mais divet- 
sas no campo jurídico (juizes, promotores de justiça, 
assessores, etc.) 

Voltando, porém, ao cerne do problema, temos 
que o ato da inscrição de um bacharel em Direito 
como advogado é um ato jurídico. Mais precisamente: 
um ato jurídico administrativo. E o qualificativo admi- 
nistrativo possui aqui sentido amplo, pois a Ordem 
dos Advogados do Brasil exerce, nesse particular, 
um munus público- Por sinal dos mais reievantes. 

Ademais, em robustecendo a caracterização acima 
do deferimento ou não de inscrição nos quadros 
da OAB como um ato jurídico administrativo, temos 
que há nesse particular o exercício de uma parcela 
do poder de imperium. Tão só isso que ensejou 
a impetraççao desta segurança. 

Mas qual a natureza do ato jurídico administrativo 
do deferimento de uma inscrição como advogadoT 

Se adotarmos a classificação mais usual (Hely 
Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello, 
por exemplo), podemos dizer que quanto ao seu 
destinatário é um ato individual (e no geral); quanto 
ao seu aldance, é um ato externo; quanto ao seu 
objeto, um ato de império, como já assinalado (não 
de gestáo ou expediente); e quanto ao seu reg-.- 
mento, é um ato vinculado. 

Esta última classificação é a que mais interessa 
ao caso sub judice. 

Se se tratasse de um ato discricionário, ou seja, 
aquele ato onde o administrador legalmente pode 
escolher opções ficaria a critério do Conselho da 
OAB deferir ou não essa ou aquela inscrição. 

Tal não se dá porém. 
Há um dlreitoi à inscrição. E esse direito deverá 

ser respeitadq, desde que atendidos os requisitos 
legais. Isto por se tratar de um ato administrativo 
vinculado. Ou seja: ato que deve ser praticado nos 
estritos termos previstos do texto legal. 

Bem, feitas essas considerações de ordem geral, 
baixemos ao caso concreto. 

Os impetrantes ALCINDO ROCHA SOARES e 
seus demais companheiros de lide não preenchorr» 
um dos pressupostos legais previstos para a obten- 
ção da inscrição provisória; náo tem certidão de 
que o respectivo diploma de bacharel fcl apresentado 
para registro na repartição competente. E não têm, 
porque pão possuem diplomas, vez que seu curso 
ainda nao foi reconhecido oficialmente como tal pelo 
MEC, 

Os próprios Impetrantes não negam esse fato 
só invocado em favor de sua pretensão dois argu- 
mentos de ordem constitucional: o da isonomia e 
da liberdade de exercício profissional. E Isto em 
razão da anterior inscrição de SIRLENE LOPES DE 
MENEZES. 

Ora, nenhum dos dois argumentos tom aplicabili- 
dade ao caso. 

Assim, em primeiro lugar. ,9 princípio de Igualdade 
perante a lei afirma a igualdade de tratamento ante 
as normas legais. Isto e, veda que o legislado trate 
discricionariamente a pessoas oue estejam em idên- 
tica situação. 

E verdade que esse princípio não se destina só 
ao legislador infraconstitucional, mas se destina ao 
atendimento geral (órgãos estatais, servidores, etc.). 

Mas seu alcance 1 de ordem positiva, não nega- 
tiva. 8 

E que significa isto? 
Significa tão só que a igualdade perante a Lei 

tem de ser entendida como coerente, conforme, 
com o próprio ordenamento jurídico. Náo conflitante 
com ele. 

Em outras palavras: a igualdade perante a lei 
nao pode admitir o ilícito, o Ilegal. Não há isonomia 
para a prática do crime, Num exemplo crasso: o 
fato de alguém furtar e não ter sido punido não 
autoriza a não punição de terceira pessoa, que foi 
flagrada praticando o delito de furto. Um homicídio 
impune ou seja, quantos forem os homicídios impu- 
nes não revogam o Código Penal. Nem autorizam 
a impunibilidade de novos assassinatos. 

"Quesfo principio deli' eguagllanza - doutrina Ba- 
lladore Pallieri — va però rettamente Interpretado. 
Esso esclude soltando dlfferenziazoni arbltraric, ba- 
sate su cerfe qualità personali deli' Indivíduo (co, 
e il sesso, le sue opinloni religiose o polltiche, la 
sua condizione sociale) e intese a fovorlre o a porre 
In una condizione deteriote ['indivíduo o certe catogo- 
rie di indivíduo che abbiamo o abbiamo telune dl 
quelle qualità (in Diritto Costituzlonalle - 11* ed. 
pág. 448). 

Santi Romano, maior entre os maiores do Direito 
Público italiano, anota nesse particular o que apelida- 
mos "sentido positivo" do tratamento constitucional 
do ^direito à igualdade. Assim: 

"As normas que medem a capacidade das pessoas 
devem relacionar-se com o princípio constitucional 
— expresamente estatuído por muitas cartas ou 
estatutos fundamentais que estabelece a igualdade 
de todos os cidadãos, tanto nos seus direitos como 
nas suas obrigações, e em geral na sua posição 
jurídica" (in Princípios de Direito Constitucionai Geral, 
pág. 136). 

Paolo Biscaretti di Ruffla, eminente seguidor de 
Santi Romano e hoje catedrático da Universidade 

de Pavia, anota, com perspicácia, que a Igualdade 
constitucional em sentido formal implica em: a) igual 
sujei-ção às leis e à Justiça do Estado; b) igual 
gozo de direitos privados e públicos, especialmente 
às prestações pessoais e reais (in Derecho Constitu- 
cional, trad. espanhola da editorial Técnos, pág. 678 
e 679). -" 

Como visto, pois, dentro da melhor doutrina cons- 
titucional, inexiste isonomia para descumpfir a Lei. 
Tão só para sujeitar todos aos ônus da Lei. 

E o segundo fundamento, o do cerceamento ao 
direito constitucional ao exercício de profissão? 

Com relação a este pode-se responder cojetlva 
sucintamente com o próprio texto constitucional. 
Lê-se ali: J 

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

Corno se vê, cabe ao legislador infraconstitucional 
dizer qual ou quais as condições de capacidade 
para o exercício de trabalho, ofício ou profissão. 

No caso do exercício da advocacia, uma das 
exigências que o legislador faz é ser o requerente 
possuidor de diploma em Universidade ou Escola 
reconhecida. 

Como os impetrantes não atendem a ésse requisi- 
to, não possuem essa condição de capacitação para 
o exercício de advocacia. 

Daí não ter sido ofendido esse princípio constitu- 
cional pela posição da autoridade impetrada. Aliás, 
a posição desta vale enfatizar não é contra legem, 
mas secundum legem. 

Rnalmente, cabe anotar a título de ilustração 
que o Egrégio TFR. apreciando matéria análoga, 
negou a segurança. Assim: 

"Administrativo — CREAA — Registro profissio- 
nal. Curso não reconhecido. , 

EMENTA: A falta de reconhecimento'do corso 
impede o registro no Conselho. A inscrição provisória, 
concedida equivocadamente não gera direitos, sendo 
certo, ainda que o reconhecimento posterior náo 
autoriza assegurar situações individuais pretéritas. 

Sentença confirmada (AMS n° 96.636-RJ. rol.: 
Min. William Patterson. 2" turma. Unânime, DJ 
22-3-84)". 
(in Ementário do TFR 57/3). 

Pela negação, pois, do pedido de segurança. 
É o parecer. 
São Lufs-MA, 29 de outubro de 1986. 

Petrônio Maranhão Gomes de Sá 
Procurador da República 
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Estudantes debatem 

a Constituinte 

O País se prepara para debater e 
elaborar a nova Carta Magna. E a par- 
ticipação de todo o povo brasileiro 
é imprescindível. Foi pensando nisso 
que a professora Laura Miranda, 
44 anos, formada em Estudos Sociais 
pela Unidade de Estudos de Educação 
de Imperatriz (UEEI), professora de 
Organização Social e Política Brasilei- 
ra no Centro de Ensino de 2o. Grau 
Graça Aranha, prescreveu a seus alu- 
nos um trabalho de entrevistas com 
candidatos imperatrizenses d Cons- 
tituinte. "A minha intenção foi a de 
levar os estudantes a participarem da 
Constituinte, jd que eles não terão 
oportunidade de chegar até a As- 
sembléia e ver e ouvir o que será 
feito Id" - diz. Laura Miranda. 

"Os alunos dessas turmas com que 
estou trabalhando são eleitores" - 
prossegue. "A maioria diz que não 

Senar: muito 

útil., pouco 

conhecido 
Ainda pouco conheci- 

do dos imperatrizenses, 
o Serviço Nacional de 
Formação Profissional 
Rural (SENAR) está em 
Imperatriz desde 1984. 
Criado em 1976, o SE- 
NAR é um órgão vincu- 
lado ao Ministério do 
Trabalho e visa a capa- 
citar mão-de-obra para 
o trabalho na zona rural. 

A agência do SENAR 
em Imperatriz conta 
com três técnicos em 
colonização: Marcone 
Edson de Paiva, José de 
Ribamar Costa e Ismael 
Lima da Silva, que já 
treinaram mais de 50 
pessoas em Porto Fran- 
co, Montes Altos, João 
Lisboa, Amarante, Es- 
treito e Açailândia. 

Os cursos oferecidos 
pelo SENAR em Impera- 
triz e região são os de 
Vácinador (bovinos, suínos 
e aves),"vermitugador" 
(bovinos e suínos), or- 
denhador (bovinos), 
castrador (bovinos e 
suínos), descornador 
(bovinos, caprinos e ovi- 
nos), operador de má- 
quinas e implementos 
agrícolas manuais (tra- 
ção animal), podador de 
fruteiras e pulverizador 
(arroz, milho e feijão). 

Campeões dos 

JEIs recebem 

medalhas 
A equipe de voleibol da Es- 

cola Fortaleza recebeu as 
medalhas a que fez jus por 
ser a campeã dos VIII Jogos 
Escolares de Imperatriz, mo- 
dalidade juvenil masculino. As 
medalhas foram ofertadas 
pelo JORNAL DE NEGÓCIOS, 
que patrocinou a equipe du- 
rante todas as competições, 
realizadas no mês de outubro. 
A partida final deu-se no Ju- 
çara Clube, contra a forte 
equipe do Colégio Rui Barbo- 
sa. Os atletas campeões, da 
Escola Fortaleza, receberam 
as medalhas na própria esco- 
la. São eles; Aldrim Oliveira 
Brito, _Wilmar Rodrigues da 
Silva, Ènio Jorge Lima da Sil- 
va, Alan Denizard M. Mar- 
ques, Ivanilso Queiroz Ama- 
ral, Júlio César Sanches, Ed- 
son Lima da Silva, Marcos 
de Sousa Silva e Manoel Dio- 
milson Coelho (técnico). 

se interessa por política. Eles con- 
fundem política partidária com poli- 
tica-ciéncia. Com essa pesquisa que 
promovi, eu fiz o aluno chegar até 
o candidato constituinte com um 
questionário sobre Constituição". 

Os alunos da professora Laura 
Miranda entrevistaram quatro candi- 
datos. As entrevistas foram gravadas 
e levadas d sala de aula, onde deba- 
teram as questões surgidas nas entre- 
vistas, Segundo a professora, o debate 
foi bastante proveitoso, "está surtin- 
do um bom efeito'. E o que polari- 
zou o interesse dos alunos foi "a re- 
foma educacional e a condição do 
trabalho". 

Quanto aos candidatos, Laura 
Miranda diz que pelo que ouviu das 
gravações "eles fizeram um pronun- 
ciamento d altura do que nós quería- 
mos. Agora, se eles vão fazer o que 

falaram é outra coisa". 
A reportagem do JN ouviu, ainda, 

a definição de Constituição dada por 
alguns alunos do Graça Aranha. 

Altimar Alves, estudante de Ad- 
ministração 16 anos: "Constituição é 
a Carta Máxima do país. E a Lei que 
rege as leis, os costumes, a econo- 
mia, a sociedade, enfim, tudo o que 
existe no país". 

Nelson Filho, estudante do curso 
de Contabilidade, 24 anos: "Consti- 
tuição é o conjunto de leis que rege 
um país, desde que haja respeito 
para com ela ". 

Jane Fernandes Palmeira, estudante 
do curso de Contabilidade, 24 anos: 
"Constituição é um termo de signifi- 
cado bastante amplo. E um conjun- 
to de conceitos que determinam o 
poder de cada órgão. E a lei das leis 
de um povo". 

A Teoria do Poder 

Constituinte no Brasil 

No Brasil, a teoria constitucional sempre 
consagrou a Nação e o Povo tomo titulares 
legítimos e reconhecidos do pôder consti- 
tuinte. v 

A tradição do País a esse respeito tem 
■sido a tradição representativa, ou seja, 
a de um exercício de tal poder por meio de 
Constituintes eleitas e soberanas. Assim 
se fez em 1891, 1934 e 1946, com as res- 
pectivas constituições, oriundas do emprego 
dessa técnica. 

Afigura-se-nos, porém, que o instrumen- 
to mais democrático de revelação da vonta- 
de soberana dos governados é aquele que 
permite externá-lo de modo direto e imedia- 
to, embora preso d colaboração das vias 
representativas. Combinar-se-ia a técnica do 
referendam constituinte com a presença 
e o trabalho de uma Assemtiaa Consti- 
tuinte, sem prescindir, todavia, de uma casa 
representativa eleita. 

Num circuito democrático de irrepreen- 
sível legitimidade, o povo elege a Consti- 
tuinte, que se reúne e faz a constituição, 
remetida a seguir ao povo para aprová-la 
ou recusá-la mediante referendam. 

Mas no Brasil um poder constituinte 
desse teor e organização ainda não funcio- 
nou, de modo à produzir em grau supremo 
uma constituição de legitimidade democrá- 
tica irrefragável. 

Ao contrário: em 1% 7 houve um retro- 
cesso com o chamado poder constituinte 
delegado, que fez a Constituição daquele 
ano, no exercício de uma competência 
de legitimidade duvidosa e contestada, por- 
quanto se tratava de poder constituinte 
constituído e não originário. Podia refor- 
mar a Constituição, mas não podia fazer 
uma nova Constituição, como efetivamente 
fez. 

O processo constituinte autoritário, usur- 
patório da soberania popular, já deu no 
Brasil, por via de ou torga, duas cartas 
constitucionais: üma monárquica, a do 
Império; outra ditatória, a do Estado Novo. 

Estamos hoje novamente em presença 
de uma crise constitucional. E do todo o 
ponto possível manter ativos em quadro 
de normalidade institucional, um poder 
constituinte originário ao lado de um poder 
constituinte constituído: o primar o exclui 
o segundo; um é político, o outro jurídi- 
co, aquele que faz a constituição, este sim- 
plesmen te a retoca nos limites que lhe fo- 
rem traçados pelo ordenamento jurídico 
de que é órgão. Um existe para exprimir a 
fdhnação do novo direito constitucional 
após a queda ou ruína de um sistema ante- 
cedente; o outro se move precisamente 
para evitar o ato extra jurídico que possa 
acarretar o colapso das instituições, ata- 
do assim ao apotegma segundo o qual 

Ozíeí Vieira da Silva * 

pequenas reformas atalham grandes revolu- 
ções. 

A anormalidade aumenta e foge a todo 
contorno jurídeo na teoria constitucio- 
nal, se dás poder es constituintes forem 
concebidos e aplicados com simultaneida- 
de no mesmo sistema de instituições: pás 
um ficaria na constituição, ao passo que o 
outro não podendo situar-se nesta - nem 
quanto d titularidade, nem quanto ao exer 
cício - apresentaria perante a ordem jurídi- 
ca estabelecida uma discrepância irremeãá- 
vel. Se teor extraconstitucional e reváu- 
cionário o colocaria, paralelamente, como 
poder constituinte originário, que verda- 
deiramente o é, em contradição com a or- 
dem constitucional, podendo feri-la, negá- 
la, violentá-la, ou, na mais branda das hi- 
póteses, fazê-la instável. Seria assim o 
obstáculo dos obstáculos ao advento de um 
Estado de Direito, que só conhece, em fun- 
cionamento normal, poderes constituintes 
constitu idos. 

A crise institucional brasileira exprime 
essa dualidade de poderes constituintes. 
E óbvio que se trata de uma dualidade 
transitória, que não pode aspirar á 
permanência e que pede a reflexão dos 
juristas, os caminhos da mudança, a fim de 
que se possa ministrar, em toda a pleni- 
tude democrática, a restauração da ordem 
constitucional. 

Temos como publicistas o indeclinável 
dever de ajudar o País a sair dessa dificul- 
dade. A sáução teórica mais pertinente 
o recomendável seria, a nosso ver, a convo- 
cação de uma constituinte de poderes 
limitados, deferindo-se ao povo soberano, 
por via do referendam, a palavra final 
sobre o documento elaborado que alicer- 
çaria instituições vazadas na legitimidade 
da participação e do consentimento. 

O poder constituinte tanto poderá ex- 
primir doponto de vista sociáógco um con- 
fisco ou uma usurpação de soberania como 
um quadro de valores ou de legitimidade. 
O berço de sua teorizaçao fá porém 
a liberdade, a tese dos direitos humanos. 
Nasceu no século XVBI abraçando a um 
processo reváucionário de emancipação, 
z uma legitimidade que forcejava por insti- 
tucionalizar na sociedade do ocidente a 
^ontade soberana dos governados. O direito 
co- 4tucional da liberdade lhe pertence. 
Esse poder constituinte das teses liberais 
e democráticas da nação e do povo sobera- 
no é o único legítimo para instituir um Es- 
tado de Direito. 
0 Oziel Vieira da Silva é formado em Di- 
reito pela UFPE (Universidade Federal 
de Pernambuco). E professor de História do 
Centro de Ensino de 2o. Grau Graça Ara- 
nha. 

A luta por um regime democrático - II 

O Poder Judiciário 

e a Constituinte 

A estrutura judicial do Brasil re- 
monta ás ordenações do Reino (mo- 
narquia), antiga legislação portuguesa 
marcadamente cartorial. Longe de re- 
solver satisfatoriamente os litígios, 
tem sido instrumento de subjugação 
das camadas populares. — 

As conquistas no plano social são 
muitas vezes anuladas pelo processo 
judicial, caio e extremamente mo- 
roso. Só as pessoas de grandes recursos 
financeiros podem custear o processo 
e esperar pela decisão do juiz ou do 
tribunal. 

Extremamente dependente, oPoder 
Executivo é sem autonomia financeira. 
O Judiciário vem sofrendo deforma- 
ções constantes. Não consegue adequar 
a prestação dos serviços jurisdicionais 
às necessidades do povo. 

Hoje, a justiça é feita para os ricos. 
Os custos judiciais tornam o processo 
proibitivo ao cidadão trabalhador. E 
a assistência judiciária gratuita, quan- 
do exista, é precária, não garantindo 
defesa eficaz. Os litígios menores não 
têm solução rápida, acumulam-se os 
processos sem julgamento, enquanto a 
polícia, a seu arbítrio, faz ás vezes de 
órgão judicial, o que é extremamente 
comum em nosso Maranhão. 

A desvinculação total do Judiciário 
da soberania popular torna-o arrogan- 
te, não somente perante o povo, como 
tamém diante dos advogados. 

Somente uma reforma geral na jus- 
tiça, tornando-a mais rápida, eficiente 
e acessível ao povo, pode mudar esse 
panorama: 

1 - SOBRE A ORGANIZAÇÃO 
JUDICIAL. 

a) — conceituar de maneira nova a 
junção do judiciário, que deverá gerir 
a justiça em nome do povo. Os juizes 
são representantes do povo aos quais 
incumbe fazer justiça respeitando os 
princípios democráticos. 

b) - estabelecer a conferência dos 
tribunais em relação á defesa dos in- 
teresses dos cidadãos, á resolução dos 
conflitos de interesses públicos e priva- 
dos, á repressão á violação da legali- 
dade democrática, tais como: tentati- 
va de golpe de Estado, cerceamento do 
direito de greve, de manifestação pú- 
blica, de reunião, de livre expressão 
do pensamento ou o uso da tortura. 

c) — organizar o sistema de justiça 
ordinária unificada e federalizada, bem 
como manter as justiças especializadas; 
do trabalho, eleitoral, agrária e mili- 
tar; 

d) - o Judiciário terá autonomia 
administrativa e financeira. Seu orça- 
mento será aprovado pelo Congresso 
Nacional; 

e) - será criado o "Juizado de Pe- 
quenas Causas", obedecendo á proces- 
so de rito "oral" e "sumaríssimo". 

f) - instituir-se-á órgão encarrega- 
do de defender os direitos constitu- 
cionais do cidadão e da coletividade, 
contra abusos cometidos pela autori- 
dade (defensor do povo, ouvidor- 
geral); 

g) - a lei poderá criar juizes popu- 
lares e estabelecer formas de partici- 
pação do povo na administração da 
justiça; 

h) — o Estado assegurará assistência 
judiciária gratuita a todos os que não 
disponham de recursos suficiente á sua 
defesa; 

i) - o sistema cartorário será es- 
tatizado; 

j) — aos tribunais não cabe legis- 
lar, mesmo indiretamente; se houver 
dubiedade na lei, incumbe ao Legis 
lativo precisar seu verdadeiro sentido, 
consideradas as opiniões expressas no 
ato de votação da lei. 

2 - CONSELHO SUPERIOR DE 
MAGISTRATURA 

Luiz Pedro * 
Especial para o JN 

Será criado o Conselho Superior de 
Magistratura composto de 2/3 de ma- 
gistrados eleitos entre os juizes da la. 
e 2a. instância e de 1/3 de advogados 
e membros do Ministério Público, com 
mais de 10 anos de exercício profis- 
sional, escolhidos pelo Congresso Na- 
cional entre os nomes constantes de 
listas apresentadas pelas entidades re- 
presentativas das respectivas catego- 
rias. O mandato será de seis anos. 

Ao Conselho Superior de Magistra- 
tura caberá a nomeação e a promoção 
dos Juizes dos Tribunais, bem como a 
função de administração, corregedoria 
e disciplina. 

3 - INDICAÇÃO DOS JUIZES 
A forma de indicação dos juizes e 

do membros dos tribunais terá por 
base a democratização da justiça. O 
acesso á magistratura de la. instância 
dar-se-á através de concurso público, 
organizado pe.o Conselho Superior de 
Magistratura entre advogados, com 
mais de três anos de efetivo exercício 
profissional, a nomeação obedecerá 
á estrita ordem de classificação. 

O mandato de juizes será tempo- 
rário, com direito à recondução. 

Os juizes dos Tribunais Judiciais 
serão eleitos pela categoria dos juizes 
e por advogados, na forma que a lei 
estabelecer. Os juizes classistas serão 
eleitos diretamente pela classe que 
representam. 

Os juizes do Supremo Tribunal Fe- 
deral serão nomeados pelo Conselho 
Superior de Magistratura dentre os 
juizes de tribunais de la. instância e 
advogados de notório saber jurídico, 
com mais de 10 anos de exercício 
profissional, na forma que a lei de- 
terminar, para um mandato de qua- 
tro anos. 

4 - PROCESSO JUDICIAL 
O Processo Judicial será conside- 

rado serviço público prestado com ra- 
pidez e gratuidade. 

Os juizes que procrastinarem inde- 
vidamente a decisão do processo per- 
derão o cargo. A averiguação caberá 
ao Conselho Superior de Magistratura. 

5 - A JUSTIÇA DO TRABALHO 
A Justiça do Trabalho será paritária 

em todas as instâncias. Os juizes clas- 
sistas, com funções idênticas ás dos 
juizes togados, realizarão sua atividade 
assessorados juridicamente por advoga- 
dos de sua escolha. As juntas de conci- 
liação e julgamento é os tribunais do 
trabalho serão presididos por juizes to- 
gados. O mandato dos juizes classis- 
tas será de três anos, sem direito a 
recondução. 

6 - JUSTIÇA ELEITORAL 
À Justiça Eleitoral incumbe regis- 

tar os partidos políticos, organizar 
as eleições e julga os litígios eleitorais. 

A Justiça Eleitoral não poderá ne- 
gar registro definitivo a partido polí- 
tico legalmente constituído, nem cas- 
sar os registros efetuados. 

7 - JUSTIÇA AGRÁRIA 
Será criada a Justiça Agrária, espe- 

cializada, com a competência de julgar 
os litígios referentes á propriedade, á 
posse e á utilização de terra. 

8 - JUSTIÇA MILITAR 
A Justiça Militar compete julgar 

exclusivamente crimes de natureza mi- 
litar. O julgamento de civis por essa 
justiça dar-se-á somente quando o cri- 
me se relaciona diretamente com con- 
flito externo ármado. 

• Luiz Pedro é professor universit 
rio, deputado estadual e jornalista co 
atuação em diversos órgãos da impre 
sa nacional (revista "Veja" e jorn 
"Folha de São Paulo"). 
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Imperatriz, capital da arte e da cultura 

Teatro em Imperatriz: 

trajetória e experiência 

Realizou-se em Imperatriz de 6 a 
14 de dezembro a XI Mostra Mara- 
nhense de Teatro Amador. O encon- 
tro, que reuniu aproximadamente 
cem artistas dos Estados do Ma- 
ranhão, Pará, Goiás, Piauí, Ceará, São 
Paulo e Amapá foi promovido pela 
Federação do Teatro Amador do Es- 
tado do Maranhão (FETAMA) e pela 
Associação Artística de Imperatriz 
(ASSARTI), entidade que congrega 
vários segmentos artísticos da cidade 
e da qual fazem parte dois grupos 
teatrais: o grupo Defensores de Artes 
Cênicas e o Grupo Teatral Oásis, filia- 
dos á FETAMA. O apoio cultural fi- 
cou por conta das Secretarias de Cul- 
tura do Estado e do Município, do 
Instituto Nacional de Artes Cênicas 
(INACEN), da Confederação Nacio- 
nal de Teatro Amador (CONFENA- 
TA), e da Prefeitura Municipal de 
Imperatriz. 

TRAJETÓRIA TEATRAL 

Em 1976 aconteceu, em São 
Luís, a I Mostra Maranhense de 

Teatro Amador. A FETAMA ainda se 
chamava Federação de Teatro Mara- 
nhense (FETEMA) sem a palavra 
"amador", exigida depois pela CON- 
FENATA, e estava sob o comando de 
Tácitç Borralho. Naquela época, em 
Imperatriz, já despontavam os pri- 
meiros artistas cênicos da cidade, 
liderados por Pedro Hanaye, que se 
desdobrava como autor e diretor do 
espetáculo "Gente no Sertão", apre- 
sentado pelo grupo Príncipe Teatro 
de Imperatriz (PRITEÍ). Graças ao 
apoio da comunidade, o grupo pôde 
viajar e participar do encontro em 
São Luís, e sua atuação foi tão sig- 
nificativa que Imperatriz ficou com 
a responsabilidade de sediar a II Mos- 
tra. 

O compromisso de sediar a Mos- 
tra, somado à satisfação de ter parti- 
cipado do grande evento cultural, fez 
o jovem artista imperatrizense ir á luta 
e pleitear junto ás autoridades e á co- 
munidade a construção de um teatro. 

De casa em casa, com um saco nas 
costas, os artistas foram conseguindo 
tijolos, ferro, madeira, telhas etc. 

Após muito esforço foi construído o 
Teatro Ferreira Gullar. Hoje, depois 
de dez anos, o teatro está demolido. 

A falta de organização e a inex- 
periência dos artistas imperatrizenses 
contribuíram para o insucesso da rea- 
lização da II Mostra de Imperatriz. 
Um ano depois o movimento artísti- 
co da cidade voltava à estaca zero. E 
foram necessários três anos para que 
os artistas se reorganizassem e voltas- 
sem a participar do movimento a ní-- 
vel estadual, com o espetáculo "Pé 
no Chão Migração", de Horácio Ca- 
lumbi e José Iramar, diretor do Gru- 
po Teatral Oásis. 

ACÚMULO DE EXPERIÊNCIA 

Já se passaram onze anos desde 
a I Mostra. Muita coisa mudou. E 
a estrutura criada pela FETAMA no 
decorrer desses anos, somada ao es- 
forço dos assartianos, certamente 
premiou o público imperatrizense 
com doze bons espetáculos realiza- 
dos no Paço da Cultura, na Praça 
da Cultura e na Câmara Municipal. 

A cidade foi sede de congresso e mostra teatral e 

de seminário de política cultural do Nordeste 

A luta da arte 

e a arte de lutar 

Fico sabendo que há uma inten- 
ção, aliás até mesmo manifesto de- 
sejo — da administração municipal 
— de reconstruir o Teatro Ferreira 
Gullar. 0"Ferreirinha'?,como tam- 
bém é chamado, era uma edificação 
sem muita sustança, que se locali- 
zava dentro de um valorizadíssimo 
terreno ali na subesquina da Rua 
Simplício Moreira com a Luís Do- 
mingues. Cheio de goleiras, trans- 
bordante de defeitos físicos, o tea- 
tro, quando chovia lá fora, nos pu- 
nha em contato com essa manifes- 
tação da Natureza ... e a chuva 
chovia echorava lá dentro também. 
Pareciam lágrimas as gotas d'áaia, 
ante o estado de precariedade físi- 
ca em que se encontrava o peque- 
no prédio. 

Caso vingue, a reconstrução do 
"Ferreirinha"será o coroamento 
(sem muita pompa, mas coroamen- 
to) de uma luta de muitos anos, 
desenvolvida pelo pessoal da As- 
sarti (Associação Artística de Im- 

peratriz). A Assarti é dona, de fato 
e de direito, legal e legítma, daque- 
les caros metros e terra, e não po- 
de ceder, em barganha, um espaço 
que lhe custou tantas lutas. E 
quando digo LUTA, hão é força de 
expressão, não: é LUTA, mesmo. 
Luta, verdadeira briga, iniciada há 
muito tempo. 

Houve um episódio anterior, a ra- 
tomada,pelos artistas£do Teatro 
Ferreira Gullar das mãos de pes- 
soas igulosas. E os nossos artistas 
venceram. Venceram, pois foram 
eles verdadeiros atletas, que, na 
defesa de seus justos direitos — 
seus e da comunidade —, obriga- 
ranrse a uma guerra heróica e olím- 
pica, saltando barreiras, transpon- 
do obstáculos, enfrentando inte- 
resses escusos. E os nossos ar- 
tistas venceram, porque deram-se 
as mãos, fincaram e bateram pés, 
não arredaram de suas posições. 
Demonstraram que, mais que a 
união que faz a força (de vontade) 

E. Sanches 

que faz a união (e a vitória)da clas- 
se. Parabéns a eles. 

Parabéns aos nossos artistas. 
Nossos artistas são gente simples 
. . . mas são atrevidos. Por que 
o que é, senhores, senão atrevi- 
mento, a ação de civilizar esta ci- 
dade, uma Imperatriz de pouca ma- 
jestade cultural, verdadeira vitoria- 
régia, florda Amazônia, inculta e 
bela? 

Bem-aventurados esses nossos 
artistas, esses homens atrevidos, 
essas mulheres fogosas, essas 
gentes inteligentes, que tentam ale- 
vantar esta cidade, esta sociedade, 
através do processo de crescimen- 
to artístico e fixação cultural pró- 
prio das grandes urbes e que nem 
os tiros nos peitos remos buracos 
nas ruas conseguirão desviar; 

Um dia, os artistas imperatrizen- 
ses terão total apoio e serão reco- 
nhecidos os seus trabalhos. Um 
dia isso será regra — e não o que 
é hoje: uma suada exceção. 

Novos ventos sopraram sobre a ter- 
ra do frei. A cidade, que vivia sob o 
peso da ameaça do crime organizado, 
sediou este ano o mais importante 
evento cultural de sua história. De 
palco da violência e da batididagem, 
passou a ser o centro de debates e 
realizações culturais. Escolhida como 
sede de um Seminário de Pdítica 
CUltural da regão Nordeste I, que 
abrange os Estados do Ceard, Piauí, 
Parti, Maranhão e Amapti, 4 sede da 
XI Mostra Maranhense de Teatro 
Amador, Imperatriz viveu a emoção 
das grandes discussões. Foram doze 
horas de acirrados debates, quando 
foram discutidos os problemas enfren- 
tados pela regond, suas realizações 
e o seu compromisso com a ventila- 
ção das questões concernentes aos 
novos rumos da pd ítica brasileira. 

O Seminário foi Coordenado por 
Jane Azeredo, diretora da regonal 
Nordeste I, e contou com a presença 
do presidente da Confederação Nacio- 
nd de Teatro Amador (CONFENATA^ 
Sandro Ramos de Lima, que fd bas- 
tan te elogiado por sua a tuação na pre- 
sidência deste órgão. Sandro fez 
questão de deixar claro que as con- 
sistas dcançadas se deram graças ao 
bom funcionamento das regionds, 
bem como das Federações, que a cada 
dia vêm desenvolvendo um trabdho 
mais dedicado ao engrandecimento 
das artes cênicas e, por conseguinte, 
da CONFENATA. 

A realização do Semindrio serviu 
também de preliminar á XI Mostra 
que contou com a participação do 
Grupo Teatral Gatos Pingados, com o 
espetáculo "Dti de Tudo", e do Grupo 
Teatral TYavessuras de Mamulengo, 
com o espetáculo "Capitão João 
Redondo". Estes dois de Gurupi 
(GO). De Ara ça tuba (SP), veio o Grupo 
Teatral Coral Cênico, que apresentou 
o espetáculo "Corporal". Do Mara- 
nhão se fizeram presentes represen- 
tantes dti Açailândia, Pinheiro, Arari, 
São Luís, Santa Inês, São José de Ri- 
bamar, Pindaré e logcomente de Im- 
peratriz, que ha tempos vem se desta- 
cando como o segundo pólo cultural 
do Estado, paços ao trabalho da As- 
sociação Artística de Imperatriz 
(ASSARTI). 

Paralelo à Mostra fã realizado o 
III Congresso Maranhense de Teatro 
Amador, coordenado pelo ator Natan 
Mdximo. Durante 35 horas foram de- 
batidos temas como "A Rdação do 
Teatro Amador com os Órgãos de 
Cultura do Município, do Estado e 
do País", "Projetos dos Grupos", 
"Projetos da Federação de Teatro 
Amador do Maranhão" e "A Circu- 
lação de Produção". O Congresso 
tinha ainda como objetivo a escdha 
do presidente da Fedemção para o 

biênio 81)88. 
Quanto d apresentação dos espetá- 

culos, Sandro Ramos de Lima decla- 
rou que "o nível dos espetáculos 
não está bom, mas o nível das discus- 
sões está ótimo, com excelentes 
debates, não só no que se refere aos es- 
petáculos, mas de uma forma mais 
ampla, como a questão da formação 
técnica e os máos de produção". 
Sandro está completando das anos 
como presidente da CONFENATA 
e tem percorrido todo o País conhe- 
cendo de perto a realidade de cada 
Estado. Qiando interrogado sobre a 
qualidade do teatro brasileiro, de 
responde que há uma "amplitude 
de conscientização", e isso, segundo 
de, é de fundamental importância 
para o desenvolvimento das artes cê- 
nicas no Brasil. "Tdlegal", arremata. 

Em relação ao trabalho da Fede- 
ração do Teatro Amador do Maranhão 
(FETAMA), o Tourinho, como é 
conhecido Elias Sousa Süva, presiden- 
te da Federação, diz: "Não temas 
dúvidas de que a Federação tem uma 
área de atuação muito maior que há 
ms três anos, com 25 grupas de tea- 
tro espalhados pela Capital e pd os 
demais municípios. Na medida do 
possível, a Federação tem feito conta- 
tos com esses grupas, e se manteve 
sempre com des reivindicando me- 
lhorias pata o movimento, tanto 
nas questões técnicas quanto nas ques- 
tões políticas ". 

Qiando indagaau acerca da XI 
Mostra, Tourinho esclarece' "Quando 
resãvetncs realizar a Mostra nesta ci- 
dade, Unhamos em vista os nave anos 
decorridos desde a realização da II 
Mostra aqui em Imperatriz. Houve 
um desenvdvirrtento muito grande 
em relação ao fazer teatral. E exa- 
tamente para reforçar esse cresci- 
mento que a Federação resãveu 
concentrar os amadores de todo o 
Estado neste município, para que a 
comunidade sinta a importância do 
evento e continue sempre apãando 
cada vez mais o movimento local, 
junto com os órgãos municipais de 
cultura ". 

Foram dez dias de vivfriãa cul- 
tural, durante os quais a comunida- 
de imperatrizense pôde assistir i vá- 
rias produções. Pena que o persona- 
gem mais importante da 'históriá1 

não tenha tido a oportunidade de par- 
ticipar. Mas isso não quer dizer, no 
entanto, que tenha sido esquecido. 
A palavra de prdem, enquanto o''pú- 
blico aguardava os espetáculos no Pa- 
ço da Cultura era: "Queremos um 
teatro", referindo-se naturalmente ao 
Ferreira Gullar, que há nove anos 
sediou a IIMostra, e hoje se encontra 
demãido e sem previsão de ser recons- 
truído. 

A fome das crianças abandonadas Amélia Munlz 

Você já parou pra pensar nas crianças 
abandonadas que existem em nosso Riís? 

Você já pensou na tristeza de uma criança 
faminta? 

Você já andou por esses bairros pobres, 
onde só tem miséria e maus patos? 

Você já passou nesses lugares públicos 
onde tem aqueles depósitos que a prefeitu- 
ra coloca pra recolher lixo? 

Pãs é, talvez você já tenha passado 
por vários, mas nunca parou pra ver velhos 
e crianças catando sobras de alimentos 
em fase de deterioração, como: - tomate, 
cebola, laranja, banana, batata, pão, came 
e vários oupos tipos de comida que normal- 
mente são jogados fora porque pra nada 
servem. 

São crianças que mastigam as migalhas 
de pão duro encon Pados nessas latas de li- 
xo. Para elas não há momento certo de ai- 
moço ou jantar. E para essas pessoas qual- 
quer ajuda serviria. 

Mas alguém poderia dzer: "Isso não ê 
problema meu". E sim. E problema de to- 
do nós, porque mais tarde essas crianças, 
que hoje não têm como sobreviver, pode- 
rão Pansformar-se num pesadelo para o 
País, ao invés de homens honestos e Pa- 
balhadores. E aí você, que não quis nem sa- 
ber, será o primeiro a denunciar, a querer 
justiça, a falar de paz, quando você mesmo 
se omitiu na ocasião em que deveria fazer 
alguma cqisa pra impedir que a criança* 
abandonada e faminta de hoje se Pansfor- 
masse no marginal de amanha. 

E essa a realidade da criança brasileira: 
passa mal, mora em favelas e é obrigada a 
se locomover para as ruas a fim de mendi- 
gar, de Pabalhar e, na maior parte das ve- 
zes, de roubar, transformando-se em margi- 
nal-mirim (trombadinhas) como acontece 
nos grandes cenPos e também em nossa ci- 
dade. 

São crianças que, pela falta de condi- 
ções mínimas de sobrevivência, se vêem 
acuadas e dispostas a atacar o primeiro 
que aparece pra conseguir o que nao têm. 

São crianças abandonadas por essa so- 
ciedade esdrúxula, de coração e cabeça 
vazios, que se preocupa apenas com seu 
mundinho oco. 

Essas crianças, se ajudadas, poderiam ter 
comida, educação (mas educação mesmo, 
numa escola profissionalizante, que as pre- 
parassem para um futuro melhor), e o Brasil 
seria um país desenvolvido. 

E esse o mapa da situação das crianças 
que vivem abandonadas á própria sorte. 

Oxalá um dia, ao invés de promessas, 
tivéssemos fatos concretos para mudar es- 
sa situação, mas mudar mesmo. E para 
melhor. 

0 Maria Amélia Oliveira Murtiz, escritora 
e poetisa, é cola boradora do JN. 

Artista de 

Imperatriz expõe 

em São Paulo 

0 escultor e artesão Aciole Bastos está 
em São Paulo, onde expôs seus trabalhos 
na Biblioteca Mário de Andrade. A exposição 
de Aciole - maranhense de Amarante mas 
há muito radicado em Imperatriz—tem o nome 
de "Nossas Raízes Nordestinas" e é conti- 
nuação da mostra "Raízes", que ele iniciou 
em Imperatriz e exibiu, mais recentemente, 
em São Luís, onde vendeu diversas peças. 
O artista utiliza, na confecção de suas obras 
produtos naturais, como raízes, troncos, ci- 
pós, galhos e outros. A exposição de Aciole 
Bastos na capital paulista realizou-se de 1o 

a 14 de dezembro e teve o patrocínio do JOR- 
NAL DE NEGÓCIOS, além do apoio de empre- 
sas de Imperatriz e São Paulo. 
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ta imperatriz, 15 a 21 de dezembro de 1986 SERVIÇOS Jornal 

EVENTOS/DEZEMBRO/86 

01 - Dia do Imigrante 
Dia Munãal do Numismata 

02- Dia Panamericano da Saúde 
Dia Nacional do Samba 
Dia Nacional de Relações Publicas ~ 

04 - Dia Panamericano da Propaganda 
Dia Mundial da Propaganda 
Dia do Trabalhador de Minas de Carvão 
Dia do Pedicwo 
Dia do Orientador Educacional 

08- Dia das Produtores de Rádio e Televisão 
Dia da Justiça (feriado forense) 
Dia da Família 
Dia de lemanjd em João Pessoa (PB) 
Dia de Imaculada Conceição 

10- Dia de Declaração Universal dos Direitos 
Humanos 

Dia do Palhaço 
11 - Dia do Tango 

Dia do Engenheiro 
13- Dia do Cego 

Dia do Aviador 
Dia do Oüco 
Dia do Marinheiro 

15- Dia do Esperan to 
16 - Dia do Reservista 
21 - Dia do A tleta 
23 - Dia do Vizinho 
24 - Dia do órfão 
25- Natal 
26- Dia da Lembran^u 
28 - Dia do Salva- Vidas 

Dia da Marinha Mercan te 
31 - Dia das Devoluções 

Dia de São Silvestre 

EMPRESAS/ANIVERSÁRIOS 

O JORNAL DE NEGÓCIOS cumprimenta 
todas as empresas que em novembro e dezembro 
completaram mais um ano de atividades. 

NOVEMBRO/SÓ 

Dia 01 - Sipriano Louza Cruz 
- Instaladora de Telefones do Maranhão 

Ltda. (UM.) 
Db 04 - Rodoviário Caçula S.A. 

- Portas e Armdrios Imperatriz Ltda. 
Dia 06 - Cereais e Materiais para Construção 

Santos 
Dia 97 - Cerealista Cabral Ltda. 
Db 08 - Recopel - Representação e Comércio 

de Peças Ltda. (Recopel) 
- Banorte - Banco Nacional do Norte 

Db 09 - Comércio e Industria de Madeiras 
Rio Grandense (Cimarg) 

Dia 10 - Cobrãs Impera triz L tda. 
Dia 11 - Pias ti bé Embalagens, Hás ticos e da 

Papel (Gilberto R. Castro) 
Dia 12 - Centro Educacional Renovação- 

Imperatriz Ltda. (Escola Caminho do 
. Sol) 

Db 14 - Antonio José dos Santos (Uma Ma- 
to Grosso) 

Dia 18 - Madeireira Guarapari Ltda. 

Db 20 - Oliveira & Costa Ltda. (Matecom) 
- Expresso Bdadeiro Tocantins Ltda. 

Db 21 - Comércio de Móveis e Eletrodomés- 

- postos 

de vendas 

- Dimapi 

Você encontra o Jornal 
de Negócios nas bancas 
da Dimapi abaixo relaciona- 

-^Ãndrea Shoping âtèlít 
— Avenida Getúfio Vargas 
484 
— Aeroporto 
— Bradesco 
-Calçadâo 
— Churrascaria Esplanada 
(BR-010) 
— Ducauto 
— Hotel Anápolis 
— Mercadinho 
— Praça Bras^ 
— Praça de Fátima 
— Praça dos Imigrantes 
— Praça Tiradentes 
— Quatro Bocas 
— Rodoviária 
— Solito. 

Documentos 

perdidos 

Relação de nomes de 
pessoas signatárias de do- 
cumentos perdidos que se, 
encontram nos Correios de ' 
Imperatriz. 
-Antonia Lima de Queiroz. 
— João Lopesde Carvalho 
-José Ribeiro Alves Filho 
— Paulo Bispo Pipto da Silva 

Obs.: as pessoas da rela- 
ção acima deverão procurar 
a Agência Centro dos Cor- 
reios até o dia 28 de dezem- 
bro. Depois dessa data os 
documentos que lá se en- 
contram serão enviados à 
Seção de Achados e Perdi- 
dos dos Correios aeSb Luís. 

ticos L tda (A Creãlar) 
- Irmaq — Irrigação Maquinas e Moto- 

res L tda. 
Db 22 - Trés Pinh eiro do Maranhão L tda. 

- J.C. Vasconcelos (Kennedy Calçados) 
- Trés Pinheiros do Maranhão L tda. 

Db 25 - Madescan Ltda. 
Dia 26 — Severino Carlos Batista 

- Lima & Vieira Ltda. (Destak Modas) 
Db 27 — Transportadora Rogeira Ltda. (Trans- 

portadora Coelho) 
Dua 28 - Comércio e Industria de Madeira 

eMóveis Ltda. (Cimmd) 
- Encomenda de Madeira L tda. 

Db 29 - Alô Brasil Diesel Veículos e Peças 

DEZEMBRO/86 

Db 01 - Banco Mercantil de São Paulo 
- C.A. Informã li ca e Serviços L tda. 
- ICEMTAL Indústria e Comércio de 

Estruturas Metálicas 
- Madeireira Rodeio L tda. 
- Maria Ddores L .C. Hdthouser (Caro- 

lina Empreendimentos) 
- Rpdoviâria de Imperatriz Ltda. (Es- 

tação Rodoviária) 
Db 02 - Cerâmica Itaüna Ltda. (CIL) 
Dia 03 — Terezinha da Conceição Bezerra 

(Escola São Francisco Xavier) 
Db 05 — Policlínica de Imperatriz Ltda. 

- L.F. Dias (Pdxaria Cocofly) 
Db 10 — João Batista de Paiva (Paiva Poços 

Artesianos) 
Db 11 - Cerealista São Geraldo 
Dia 12 - Agrohanco _ Banco Comercial S/A 
Db 15 - José Alves S.A. Importação e Expor- 

Tação (Casas Uberlândia) 
Dia 17 - Madeireira Torres Ltda. 
Db 20 — José Marbno Lima (Distribuidora 

Serra Norte) 
Db 28 - D. Benteio Santos (Supermercado 

Eldorado) 
Db 29 - Rações Apü Ltda 
Db 30 - Tocantins Refrigerantes S/A (Coca- 

Cda) 
- Manoel Rodrigues Santos (Beneficb- 

dora de Arroz Santa Cruz) 
- Francisco Batista Filho (Usina To- 

cantins) 
Db 31 - Roberto Honório de Melo (Cerâmica 

Imperatriz) 

Xtiã o 

- 

Nas bancas 

gmtn&os rp&iis 

CASAS E PONTO COMERCIAL 

Vende-se duas casas e um ponto 
comercial focalizados na rua Piau es- 
quina com. a rua Tamandaré. Os três 
imóveis medem 8 oor 18 metros. Tratar 
com Aury Oliveira Campos na rua 
Monte Castelo, 495. 

PONTO COMERCIAL 

Vendese um localizado na rua Paraíba, 
entre as ruas Bernardo Sayão e Fortu- 
nato Bandeira. Área: 10x1 Sm, incluindo 
dois congeladores e uma engenhoca. 
Tratar com o sr. Benedito, na avegiida 
Bernardo Sayão, 1809. 

NEGÓCIOS DE OCASIÃO 

Vepde-se, ou troca-se por uma máqui- 
na de calcular, uma máquina de escre- 
ver, em ótimas condições de uso. Tratar 
com o sr. Marinho. Fones: 721-3316 é 
721-4391. 

• • • 

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

• • • 

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

REVISTAS 

Troco revistas das coleções Júlia, 
Sabrína, Bianca, Paixão, Sedução, 
Fascinação, Super Romance por ou- 
tras. Tenho as coleções inteiras. Tratar 
com Kátia, na rua Ceará, 939. 

LIVROS 

Vende-se a coleção "A Doutrina Se- 
creta", de H. P. Blavatsky, Editora Pen- 
samento, por Cz$ 500,00. Contato atra- 
vés do JN. 

• • • 

Vende-se cs livros "Cimarron", (Edna 
Faber), "Os Sonhos Morrem Primeiro" 
(Harold Robins), "O Outro Lado da 
Meia-Noité" (Sidney Sheldon), "Eu Clau- 

dius, Imperador" (Robert Graves) e 
"Holocausto" (Geraldo Green), da cole- 
ção Grandes Sucessos (Série Ouro), da 
Abril Cultural, porCz$300,00.Contato 
através do JN. 

EMPREGfOS - PROCURAM-SE 

Elcimar Silva Assunção é motorista 
profissional com experiência em grandes 
empresas e está procurando emprego. 
Qualquer oferta pode ser feita através 
do JN. 

• • • 

Helena Brito Silva, 16 anos, primeiro 
grau incompleto, gostaria de trabalhar 
de recepcionista. Qualquer oferta pode 
ser feita através do JN. 

PRECE À SANTA CLARA 

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

(M.A.M.S.) 

ORAÇÃO PARA NOSSA SENHORA 
DO PERPÉTUO SOCORRO 

Ó Nossa Senhora do Perpétuo So- 
corro! 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 salva- 
ção de minha alma. Faz-se a novena 
com uma vela. 

Rezar três ave-marias. 
(C.O.S.) 

PRECE MILAGROSA 

Confio em Deus com todas as minhas 
forças, por isso peço a Deus que ilumine 
o meu caminho. (Mande publicar e ob- 
serve o que acontece no sétimo dia). 

(P.S.C) 

TERRA 

Vende-se uma área de terra com 27 
alqueires, cercada com arame farpado. 
É escriturada e demarcada. Localiza-se 
a nove quilômetros da estrada do Cama- 
çari e a um quilômetro e meio da Vila 
Davi. Tem livre acesso para carro. Tem 
bastante água de brejo, uma parle com 
capim e outra ainda de mata virgem. Tem 
madeira como jatobá e ipê. Contato com 
a senhora Rita na rua S»asa Lima, 48. 

Yxí<\ 
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Final de safra 

O GinA'RirRAL ABRIL fez tanto sucesso que os nossos estoques se 
esgotaram rapidamente. Quem conseguiu comprar sabe que o GUIA 
RURAL ABRIL tem todas as informações necessárias para se 
produzir mais e gastar menos. Quem não conseguiu, tem agora mais 
uma chance. A EDITORA ABRIL está colocando nas bancas o final 
desta safra do GUIA RURAL ABRIL com tiragem limitada. Aproveite! 
Você vai colher ótimos resultados. Com certeza! 

LLXTORA ABínL 

_ 

Compre 

PLAYBOY 

BAR 

e leve grátis: 

SEXCARD 

áe PlAVBtW 
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HANSENÍASE 

Como uma grande família, 30 ho- 
mens, oito mulheres e cinco crianças 
integram a Vila João XXIII. São 
43 pessoas enfermas de hanseníase 
(ou lepra) e outras doenças da pele, 
e, apesar dos cuidados recebidos, al- 
guns s delas não conseguem esconder 
o pesar de se verem presas para toda 
a vida pela doença. Aos 74 anos, sem 
esperança de recuperação, Antônio de 
Arcanjo Figueiredo desabafa: "Minha 
maior mágoa é esta maldita doença, 
pois sei que não vou ficar bom nun- 
ca mais". 

À margem direita da avenida New- 
ton Belo, após o rústico portão, er- 
guem-se dois pavilhões bem cuidados, 
que compõem a enfermaria. As duas 
construções seguem paralelas até o 
encontro da Capela Nossa Senhora das 
Dores, que fica de frente para o pátio- 
Do lado direito da capela está a resi- 
dência das administradoras da vila, do 
lado esquerdo o refeitório e a lavande- 
ria. Quatro enormes amendoeiras, al- 
gumas acácias e mangueiras fazem a 
agradável sombra do pátio. Ao fundo 
do terreno, uma plantação bastante 
diversificada, aos cuidados dos 
próprios enfermos: laranjeiras, man- 
gueiras, cajueiros, abacaxizeiros, atei- 
ras e bananeiras. Uma pocilga com 
alquns porcos e um galinheiro vazio. 

A Vila João XXIII foi construída 
em 1972, em uma área de 200 metros 
de frente por 300 de. fundo- Mas só 
veio a funcionar normalmente em 
1974, quando abrigava apenas três pa- 
cientes. Foi d. Marcelino Sérgio Bí- 
cego, primeiro bispo dioçesano de 
Imperatriz, quem elaborou o projeto 
de construção da vila. Os primeiros es- 
tudos visavam a implantá-la em Caro- 
lina, onde ficava a diocese. Porém, o 
crescimento de Imperatriz, somado á 
previsão de transferência da diocese, 
fez com que d. Marcelino resolvesse 
instalar a vila aqui mesmo. 

A vila dispõe de 16 quartos, com 
capacidade para 48 pessoas. Este nú- 
mero ás vezes é excedido, como acon- 
teceu no início deste ano, quando a 
vila chegou a contar com 56 interna- 
dos e teve que fazer o uso improvisado 
de redes. A variação do número de 
enfermos internàdos na Vila João 
XXIII é mais acentuada porque os 
doentes com alguma melhora podem 
voltar para junto de seus familiares. 
Caso haja evolução da doença, seu 
regresso é permitido. Antes de serem 
internados, os doentes passam pelo 
Centro de Saúde de Imperatriz, onde 
são feitos vários exames. Se for ne- 
cessário, o paciente é enviado para o 
sanatório. As administradoras escla- 
recem que aos iniciantes é comunica- 
do o regukmento da vila, o qual 
proíbe o consumo de bebidas alcóoli- 
cas, desavenças entre os internados 
e práticas sexuais. A não obediência 
às normas impostas pode provocar 
a expulsão do «poente. 

A ADMINISTRAÇÃO 

A administração da Vila João 
XXIII está sob a responsabilidade de 
cinco freiras; Maria Fernando de Oli- 
veira e Cícera Nogueira da Silva, 
ambas cearenses, são as que ficam 
permanentemente na vila; Maria do 
Carmo Ribeiro, ifüneira, é professora 
do Colégio Municipal Adelina Lopes; 
Ornella Maggioni e Juliana Villa são 
italianas, de Milão, e enfermeiras. 
Estas trabalhavam com os padres 
capuchinhos na Itália. Vieram para 
o Brasil em 1970, através de d. Mar- 
celino. Ficaram dois anos em Caroli- 
na, até a fundação da vila. 

A vila e a vida 

na Vila João XXIII 

« 

vvU"! 

RECURSOS 

No início, como explica irmã Ju- 
liana, sempre com um sorriso no ros- 
to, as dificuldades eram enormes, até 
porque'a vila ainda estava em fase de 
construção e era pouco conhecida da 
comunidade imperatrizense. Agora, 
as coisas ficaram mais fáceis. A dioce- 
se se encarrega de fornecer determina- 
da quantia, um grupo de comercian- 
tes colabora e grupos de jovens e ou- 
tras pessoas também ajudam. As vezes 
também se consegue verbas de insti- 
tuições filantrópicas de outros países, 
como Alemanha, França e principal- 
mente da Itália. 

Os moradores da vila também pro- 
duzem alguns gêneros alimentícios, 
que amenizam as despesas. "Logo que 
chegamos aqui, resolvemos ter a nos- 
sa produção. Plantamos árvores frutí- 
feras e fizemos uma horta. Tínhamos 
uma criação de porcos, três vacas, 
uma criação de cabras e o galinheiro, 
mas os ladrões não deixavam a gente, 
em paz. Apesar de termos três cachor- 
ros, entraram e roubaram cabras e ga- 

linhas. Nós ficamos com medo e co- 
memos o resto", conta irmã Juliana, 
que sabe o nome de todos os interna- 
dos. 

ROTINA DE VIDA 

O sino toca ás sete horas da ma- 
nhã, chamando para a oração do dia. 
Logo depois é servido o café. Mais 
tarde é feita a distribuição de remé- 
dios, que são fornecidos principal- 
mente pela Secretaria de Saúde, onde 
irmã Juliana trabalha. Os que podem 
trabalhar são encarregados das tarefas 
do dia. Os homens cuidam da planta-, 
çâo, as mulheres lavam roupas. Às 
10 horas é servida a merenda, que po- 
de ser suço ou rapadura, dependen- 
do do que tiver na hora. Ao meio-dia 
serve-se o almoço e a tarde fica livre 
para qualquer atividade. Às 5h30min 
é servido o jantar. Logo depois a tele- 
visão é ligada e os internados podem 
assistir aos programas até o final da 
novela das oito, quando é dado o to- 
que de recolher. 

As visitas de familiares podem ser 

feitas a qualquer dia da semana, con- 
tanto que sejam durante o dia. Nos 
finais de semana, a vila recebe a visi- 
ta de pessoas da comunidade e, em 
especial, de clubes de jovens, que 
sempre promovem alguma diversão 
para distrair os enfermos. Estes tam- 
bém podem visitar seus familiares 
quando se sentem em condições. Gra- 
ças ao esforço dos dirigentes da vila, 
40 por cento dos moradores da Vila 
são aposentados. 

A ENFERMIDADE 

No início, a vila abrigava tubercu- 
losos e hansenianos. Em 1980, os tu- 
berculosos passaram a ser tratados peto '* 
Centro de Saúde de Imperatriz. Esta 
mudança se deu em virtude da evolu- 
ção dos processos de tratamento da 
tuberculose. Antes, o tratamento 
era demorado, durava, em média, um 
ano? hoje, pode ser feito em seis me- 
ses, em domicílio, à base de compri- 
midos. Atualmente, a Vila João XXIII 
se encarrega do tratamento da hanse- / 
níase e de outras doenaçs da pele, co- 
mo ieishmaniose e pênfiqo. 

Maria da Conceição Araújo Santos, 
31 anos, nasceu em Buriti Bravo (MA), 
e tem um filho de oito anos, que vive 
com a avó paterna. A mãe de Maria 
da Conceição morreu quando ela esta- 
va com dois anos, seu pai vive doente 
em Parnaiba (PI). Em 1978, começa- 
ram a surgir manchas em seu corpo e 
Maria da Conceição procurou um mé- 
dico, que não conseguiu descobrir 
qual era a sua doença. Veio a Impe- 
ratriz, e foi no Hospital São Raimundo 
que ela encontrou-se com o Dr. José 
Harcldo, um dermatotogista que tinha 
vindo a Imperatriz através do 50o. 
BIS. O dermatotogista togo descobriu 
a doença de Maria da Conceição e a 
enviou ao sanatório. Irmã Ornella lhe 
prescreveu alguns remédios para que 
tomasse em casa. Um mês depois a 
doença havia evoluído. Foi então que 
se internou. Após 11 meses de interna- 
mento, qundo se encontrava melhor, 
resolveu voltar a viver com sua famí- 
lia. Três anos depois, a enfermidade 
ainda a acompanhava, e se tornou in- 
suportável, fazendo com que ela re- 
gressasse à Vila João XXIII, onde che- 
gou em 1982. 

Com um sorriso meio sem graça, 
sentindo dificuldade de movimentar 
a perna, Maria da Conceição está desi- 
ludida. Às vezes se aborrecia com as 
perguntas, outras, se sentindo á vonta- 
de, acompanhadas de suas duas compa- 
nheiras de quarto, ela desabafa: "Não 
tenho esperança de sair daqui tão ce- 
do". 

Apesar de concordar em que a vida 
na Vila João XXIII é agradável, é 
difícil aos moradores de lá disfarçar 
a mágoa por saberem-se tão doentes. 
Antônio de Arcanjo Figueiredo nasceu 
em Oeiras (PI), passou a vida inteira 
trabalhando na lavoura, nunca casou 
nem tem filhos. Saiu aos 20 anos da 
casa de seus pais, onde deixou seis 
irmãos. Nunca mais os viu, nem sabe 
se estão vivos. Chegou a Imperatriz 
em agosto de 1974 e foi o primeiro 
enfermo a ser internado na Vila João 
XXIII. Ali ele viu a ampliação do pré- 
dio, conheceu todos aqueles que pas- 
saram por lá, acompanhou o crescimen- 
to das amendoeiras. De tudo isso ele 
lembra claramente. A vida ensinou- 
lhe a superar todas as fases, só esque- 
ceu de lhe ensinar a razão da moléstia 
que o acometeu; "A única mágoa que 
tenho é desta doença, pois sei que 
não vou ficar bom nunca mais". 

SERRARIA BABAÇULANDIA 

MADEIRAS 

SERRADAS COM. 

a. M. BRITO 

Rua Primeiro de Maio, 103.1 - Caixa Postal 126 
Fone: 721-2987 - Telex: 091-1690 

CEP 65.910 — Jo3o Luboa — Maranhão 
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Gossips Edilamar Varão * 

Palavras de uma dama da Impe rosa: 
"O mundo é lindo,.a vida é linda! O 
que me interessa se tem gente mor- 
rendo de-fome? Eu vou ficar infeliz 
por isso? Eu quero mais é beber 
bons vinhos, comer excelentes pratos, 
usar roupas lindas, hospedar-me em 
hotéis de luxo e viajar de primeira 
classe. E isso tudo eu tenho. Por que, 
então, achar que a vida é horrível?" 
S3o essas as coisas que inquietam 
a periferia. 

xxx 
Vem frio por aí. De frio eu até 

gosto. O de que eu não gosto é de 
chuva. 

xxx 
A Xuxa criou o "beijinho, beiji- 

nho e tchau tchau", e um dos apre- 
sentadores de programas da city 
criou o "beijinho, beijinho e um ca- 
minhão de cebolas podres pra vocês", 

xxx 
Enquanto muitas mulheres de qua- 

renta anos estão ar derrubadonas, 
arrastando os chinelos, Maria Fialho 
dá de dez a zero em todas elas, com 
sua incrível juventude. Ela é uma pes- 
soa dinâmica, viva, alegre, adora es- 
portes e hã vinte anos não muda um 
traço em sua fisionomia. 

xxx 
Informação de última hora: a As- 

sociação de Empresas de Seguro in- 
forma que o divorcio faz ma! â saú- 
de, por causa das discussões em tor- 
no de bens e dinheiro. 

xxx 
Anuncia-se também que uma em ca- 

da três crianças nascidas nesta cidade é 

filha de mãe sol teira. 
xxx 

Vem aí o Socorrão Lanches. Um 
arrojado empreendimento de San- 
dro IB.O.) O Socorrão Lanches se ré 
instalado na Praça Brasil e prome- 
te chegar cor tudo em cima, com o 
mais novo conceito em lanches de to- 
dos os tipos e música ao vivo. Tudo 
o mais chique possível, tendo como 
inspiração o clima romântico. É isso 
aí, gente. £ só esperar. 

xxx 
Patrícia e fíaony índio do Brasil 

Dantas'Silveira são os dois filhos de 
a eu o Silveira (gerente da Brahma). 

xxx 
Os fins de semana no Balneário 

Estância do Recreio são um aué. To- 
do mundo curtindo as bicas, a cerve- 
ja gelada, também tem aqueles que 
optam pelo bosque ou pela beira do 
rio. Realmente lá é um negócio, 

xxx 
Um alô para o Raimundo, da Mi- 

kalce, o qual esteve desfilando um' 
dia desses com uma das gatas do Fan- 
tsístico. 

xxx 
Uma bacurau da city veio me con- 

tar que o amor é uma florzinha ro- 
xa que nasce no coração dos trouxas. 
Isso porque ela está apaixonada, 

xxx 
O casal Vinícius (Alva Luz) e 

Adriana Farhat está preparando o en- 
xoval para trocar as alianças breve- 
mente. 

xxx 

O qúe é que faz um cara quando 
não tem coragem suficiente, para 
enfrentar nem covardia bastante para 
correr? 

xxx 
Um amigo meu me ligou para di- 

zer que desde que o nome dele saiu 
aqui nesta coluna ele já recebeu 
dezenas de telefonemas. Diz ele que 
está surpreso com a penetração da 
JN Gossips. Ele tem lido a coluna e 
tem se divertido muito, porque, afi- 
nal, esta coluna é de fato um pagode. 

xxx 
Tenho pavor dessas mulheres que fa- 

zem um penteado superelaborado, 
cheio de repuxos e ganchos. 

xxx 
Fabío/a é uma linda garota que en- 

canta as noites maranhenses. E is- 
so aí, gata. O que a gente tem de bom 
tem que mostrar. E até o que a gente 
tem de ruim. 

xxx 
Um a/õ para um dos mais eficien- 

tes advogados da grande Impe rosa, 
o Dr, Oemen te Luiz de Barros. 

xxx 
Don docas, nem tudo que balança 

cai. Mas ás vezes cai. 
xxx 

A manequim Maria de Jesus, cur- 
tindo de montão um novo gato, que 
ela conheceu em São Luís. Segundo 
ela, o homem ô lindo, e se chama 
Márcio. 

xxx 
De volta á city a manequim profis- 

sional Wa/dinéia. depois de uma tem- 

porada em São Paulo. Pode ter cer- 
teza de que ela voltou muito mais 
linda do que antes. 

xxx 
Estiveram prestigiando a XI Mos- 

tra de Teatro do Maranhão as gati- 
nhas Valéria, Janaiha e Jarlene, que 
vieram de Goiânia para ver nossa arte. 

xxx 
Esteve também na city Márcio 

Carneiro, que veio visitar -alguns 
amigos e comer uma boa pizza na Dom 
Vi to. 

xxx 
Estiveram no Balneário Estância do 

Recreio Daniel Alves Silva com alguns 
amigos numa de muita camaradagem, 

xxx 
Esteve lá também, Maria Helena, 

secretária exemplar do conhecidérri- 
mo Davi Alves Silva,, com sua amiga 
Herta numa de muito oba-oba. 

xxx 
E pelas ruas da cidade andei colhen- 

do algumas informações sobre o uso 
de drogas na cidade para uma repor- 
tagem que promete muita coisa, 

xxx 
Estiveram também na Dom Vi to 

o casal Pedro Paulo e sua namorada 
Rosilene numa de pouco papo e muita 
ação. 

xxx 

Tive o prazer de conhecer o diretor 
da Engesonda Engenharia de Solos 
Fundações, o Dr. Jorge Luiz Izu. 
que é um dos homens mais elegantes 
qje conheço e uma pessoa hiperinte- 
Hgente. P0sonalidade marcante. 

Há gente na city que anda dizendo 
que o amor é como chiclete, quando 
acaba o doce ele acaba também 
Inteligente, não? 

xxx 

E pra torcida que está aguardando 
o meu livro "Eu e Você", tá saindo 
em janeiro. Mas... promessa não é 
d'.'ida, é dúvida. 

xxx 
José Luiz Silveira, subgerente da 

Engesonda brevemente estará voltando 
de São Paulo para a city. 

xxx 

Ouvi muita gente falando do en- 
genheiro Duverney, que também está 
em São Paulo com muita saudade da 
city. 

xxx 

Tem gente por aí que anda fazen- 
do fofocas com as minhas fofocas. 
Cuidado, pessoal, eu posso cobrar 
direitos autorais. 

Quem esteve na Pizzaiolo foi a 
propnetária da Água de Cheiro Marf. 

^had^ ^ muitrssima bem acompa- 
■xxx 

Depois eu volto pra contar "os 
embalos de sábado â noite". 

*Edilamar Varão, escritora e 
poetisa, é labo rado ra qo J M 

INFORME PUBLICITÁRIO 

Claude Bergère: união de "forma" e 

"conteúdo", em cosméticos Classe A 

Há alguns anos, surgia no mer- 
cado de cosméticos uma empresa 
com preocupações um pouco dife- 
rentes da grande maioria das de- 
mais. Até então, elas estavam 
divididas entre as que tinham 
como finalidade a "forma", cen- 
trando seus esforços em embala- 
gens que pouco tinham a oferecer 
além da aparência, e as que fabri- 
cavam comésticos de qualidade, 
mas sem grandes cuidados esté- 
ticos. 

Claude Bergère veio suprir 
esta parcela de mercado, que 
tinha as marcas estrangeiras e ape- 
nas algumas pouquíssimas nacionais 
para abastecer-se. Seus produtos 
são dirigdos a este público, pos- 
suidor de um nível de sofisticação 

e elegância que lhe permite reco- 
nhecer um cosmético altamente 
eficiente, mas também aprecia 
uma embalagem bem elaborada, 
moderna e bonita. Foi dentro des- 
tes padrões, onde a "forma" e 
o "conteúdo" são igualmente im- 
portantes, que se criou Privllê- 
ge, uma nova Unha de maquila- 
gem, que vem atender perfeita- 
mente os anseios de uma mulher 
requin tada, exigen te e elegante. 

PRIVILÈGE. A MAQUILAGEM 
DA MULHER CLÁSSICA, 

SEDUTORA 
Composta por 13 itens básicos, 

esta é a Unha de maquilagem que 
vai conquistar definitivamente uma 
grande parcela do público femi- 

nino: o das mulheres que bus- 
cam a melhor qualidade, mas 
nunca dispensam a beleza. Que 
preferem sempre uma veçida 
menos agressiva, mais cordial eper- 
sonalizada, feita por pessoas 
treinadas para esclarecer qualquer 
dúvida sobre beleza. 

Em elegantes embalagens, (nos 
tons de. marfim e ouro, Privilège 
traz as cores da moda, sem cair 
em exageros passageiros: é o equi- 
líbrio perfeito entre despoja- 
mentoe requinte. 

Para adquirir qualquer item da 
Unha Privilège, basta telefonar para 
uma Distribuidora Exclusiva Claude 
Bergère. O atendimento é domici- 
liar e abrange todo o território 
nacional. 
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LITERATURA 

O Jornal de Negócios está abrindo 
este espaço1 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. 

"Estranha Passagem" 

Está aí a obra de Livaldo 
Fregona. "Estranha Passagem" 
é um romance que continua 
seu trabalho. Mais uma vez 
Imperatriz ê o palco de todo 
o desenrolar da história ou es- 
tória e, corpo cenário, a re- 
gião tocantina. 

"O senhó gosta de histó- 
rias. Me dissero que escreve 
até livros". Foi assim o primei- 
ro contato com o senhor Jo- 
sé. "A minha vida é um livro 
bonito e se quisé eu con to pro 
senhó fazê um". Daí nasceu 
"Estranha Passagem". 

Nas margens do rio Itinga, 
vivia o senhor José, caboclo 
que não se preocupava com o 
relógio marcando os segundos 
de nossa caminhada, mas via o 
Sol nascer e transpor os últi- 
mos e derradeiros minutos da 
rotina dos homens durante a 
vida. 

José vivia feliz em seu ca- 
sebre. Só tinha o necessário 
para a sobrevivência, mas, um 
dia, despertado pelo amigo 
Alcides, relutou... e arrumados 
os trapos, tomou rumo a Im- 
peratriz. Ao chegar, sem di- 
nheiro, sem profissSo, foi viver 
em uma favela nó bairro Bacu- 
ri. Infeliz, a miséria era seu 
luxo, a vida sua truz. 

Com esperança de ficar 
rico, rumou para Serra Pelada, 
abandonando a família em 
lauta pobreza. Carminha, Mar- 
co, Raimundo e Djanira, espo- 

Reflexões 

Raimunda 
Tupinambá de Sousa 

Nunca machuque o cora- 
ção de alguém, pois você 
pode estar dentro dele. 

• • • 

Para amar uma pessoa, 
você precisa aceitá-la 
como ela é, ou seja, en- 
tender que ela é comple- 
tamente diferente de vo- 
cê. 

• • • 

Não se entristeça se não 
for, aplaudico, se não ver 
diante de seus olhos uma 
platéia. Pense no Sol. É o 
mais lindo espetáculo. No 
entanto, apesar de se apre- 
sentar todos os dias, 
nunca encontra a platéia. 
Ora estão dormindo, ora es- 
tão todos ocupados. Mas é 
o mais brilhante de todos os 
espetáculos. Ele nunca de- 
siste. Ao contrário, brilha, 
ilumina os nossos cami- 
nhos, e sem que a gente 
perceba, é ele que dá-nos 
força e coragem para en- 
frentarmos os problemas do 
dia-a-dia. • • • 

Amanhã eu te prometo 
o Sol, mas se chover, te 
prometo a chuva. 

• • • 
"O MEU EU" 

Sou um ser hümano, e em 
meu físico habita uma fera 
selvagem e cruel. Estou vivo! 
Mas a morte me fascina. 
Sou generoso, porém meu 
egoísmo vence todas as ba- 
talhas. Eu grito pela paz, 
mas guerreio internamente 
contra o mundo. Brigo pela 
liberdade e minha alma es- 
craviza o meu semelhante. 
Sou eloqüente, com pala- 
vras inúteis de idiomas mor- 
tos. Meu corpo é limpo, mas 
meu interior é feito de ima- 
gens imundas 

Fernando Fernandes 

sa e filhos, tinham uma missão 
a cumprir. O autor atinge o 
apogeu da ficção, com uma 
gramática impecável, mostran- 
do profundo conhecimento 
sobre árvores, animais, aves 
etc. 

Talvez pelo fato de serem 
religiosos (os personagens e/ou 
o autor) a presença de Deus 
é muito forte em todo o de- 
senrolar da história. E como 
diz o poeta e crítico Edmii- 
son Sanches, "Aí que foi c 
pecado, que neste mundo nin 
guém é santo". O pecado 
do autor: Deus, literalmente, 
traçou o destino dos perso- 
nagens, não lhes deu uma 
chance de lutar por um mun- 
do mais humano. Por exem- 
plo: quando Marcos, uma certa 
vez, abatido pelo cansaço, 
entrou na Igreja de Fátima e, 
num dado momen to, aparece- 
lhe um homem gordo, de 
olhos azuis, pés descalços, e 
o convida para um lugar ma- 
ravilhoso. Já no fina! do ro- 
mance' esse mesmo homem 
aparece-lhe para o golpe de mi- 
sericórdia: "Eu sou o senhor 
Deus, que faço e desfaço) 
jamais sendo injusto, porque 
gosto do que faço e só faço 
com certeza e perfeição". Se- 
rá que Deus é tão medío- 
cre que traça o destino fatal? 
Será que nós viemos ao mun- 

do para uma—^função especi- 
ficada? 

Da família de José nas céu 
o bem e o mal. Marcos, o 
bem, aquele que se conforma 
com os fatos e que manti- 
nha sua fé intacta; Raimundo, 
o mal, aquele que semeia a 
discórdia entre os homens. 
Qanto â reação das persona- 
gens que fazem o romance, 
não reagiram de forma ne- 
nhuma. Simplesmente aceita- 
ram. Nem mesmo uma rea- 
ção psicológica 'tiveram, pois 
eles só agiam quando o autor 
os tocava com suas letras. 
Nenhum sobressaiu de uma 
forma mais lógica, tendo um 
pouco de rebeldia. 

Uutra coisa: faltou crono- 
logia. Como na chegada 
de José a Imperatriz, nos nas- 
cimentos dos filhos e na ida 
para o garimpo. O autor 
faz uma observação: "Um 
leitor pode estirar deseducada- 
mente as pernas, afundar-se 
no estofado dé uma poltro- 
na e abrir um livro de romance 
destes. Fará mi! comentários 
sobre o estilo, o palavreado 
e a capacidade do autor, 
porém, jamais separará um 
minuto para. a te rs e â reali- 
dade de um povo sofrido". 
O mais, venha descobrir e co- 
nhecer a"Estranha Passagem"? 

A procura do ^eu 

Amélia Oliveira Muniz 

Você já se encontrou algu- 
ma vez? 

Algum dia você já ohqu 
pra dentro de si mesmo? 

Não se faça de desentendi- 
do, foi isso o que eu disse: 
"pra dentro de si mesmo". 
 O quê? ... não; isso 

não é coisa de louco, bem 
que parece, mas não é. 

Se você parar um pouco 
com essa mania de autosu- 
ficiência e fizer uma auto- 
análise, verá que eu tenho 
razão. 

Por inúmeras vezes já fiz 
essa experiência, desde os 
meus 75 anos. As vezes eu 
paro, olho bem dentro de 
mim mesma e me surge uma 
antiga pergunta: "Quem sou 
eu?" E nessa hora não me 
reconheço. Eu sinto como se 
aqui dentro tivesse outra pes- 
soa. 

Você está espantado? 
... O quê? 
... não. Não é dupla per- 

sonalidade. Não ten nada a 
ver. 

0 que sempre* senti foi 
o desejo de descobrir, lá den- 
tro/ quem eu realmente sou. 

Como? 
... O queé isso. 
Você é jovem como eu. 

e deve estar entendendo 
muito bem o que eu quero 
dizer. Por favor, não faça 
gozação. 

Eu estou falando de perso- 
nalidade, de alma. Estou falan- 
do do Eu interior. Não é do 
corpo. Essa matéria que um 
dia vai se deteriorar. 

Quando eu tinha 17 anos e 
participava de clubes de jo- 
vens. um dia perguntei 
ao A.nbrósio (um leigo 

Âíi GRAMÁTICA Tasso Assunção* 

Abastado (por ou de?) Abas- 
tado (abastecido, provido, rico) 
só aceita a preposição de: homem 
abastado de tudo quanto é ne- 
cessário. 

Brinjela ou berinjela? As duas 
formas são corretas. 

Cavaleiro ou cavalheiro? Cava- 
leiro é o que mon ta a cavalo; 
cavalheiro é o que tem nobres 
sentimentos, o que é gentil, 
cortês, distinto. 

Diferir ou deferir? Diferir 
significa adiar, retardar, discor- 
dar, divergir, ser diferente; defe- 
rir significa anuir, conceder.afen- 
der a um pedido ou requeri- 
mento. 

Espiar ou expiar? Espiar signi- 
fica espionar, espreitar, vigiar; 
expiar significa sofrer castigo, 
cumprir pena. 

Fon-fom ou fonfom? O certo 
é fonfom (onomatopéia do som 
da buzina de veículos). 

Grandesa ou grandeza? Grafa- 
se grandeza. 

Hárem ou harém? A pronún- 
cia correta é harém (oxítona). 

Imergir ou emergir? Imérgir 
significa afundar, mergulhar, 
submergir; emergir significa 
surgir, aparecer, elevar-se de on- 
de estava mergulhado. 

Jaboti ou jabuti?A forma cor- 
reta é jabuti (fem.: jabota). 

Lutuoso ou lutulento? , Lu- 
tuoso é o mesmo que fúnebre, 
lúgubre, triste, o que está cober- 
to de luto; lutulento é o mesmo 
que lamacento, pantanoso, sujo, 
o que está coberto de lodo. 

Meio-dia e meio ou meio- 
dia e meia? O certo é meio- 
dia e meia. O adjetivo meia refe- 
re-se ao substantivo hora: meio- 
dia e meia (hora). 

Nós ou noz? Nós é o prono- 
me da primeira pessoa do plu- 

ral; noz é o fruto da nogueira. 
Obiturar ou obturar? Grafa- 

se obturar (tapar, fechar, obli- 
terar, encher cavidades de den- 
tes com substância própria). 

Passa-tempo ou passatempo? 
A forma correta é passatempo 
(divertimento, diversão, entrete- 
nimento). Passa Tempo (separa- 
do e sem hífen) é o nome de 
uma cidade do Estado de Minas 
Gerais. 

Queixoso (de ou por?) Quei- 
xoso (ressentido, lamentoso, 
ofendido," o que se queixa) 
só aceita a preposição de: quei- 
xoso da in júria. 

Récem ou recém? A pronún- 
cia correta é recém (oxítona) 
Ex.: recém-casado, recémmasci- 
do, recém-chegado. 

Salário-mínimo ou salário mí- 
nimo? 0 Vocabulário Ortográ- 
fico da Língua Portuguesa regis- 
tra a forma hifenizada, embora 
alguns autores grafem esse 
composto sem hífen. 

Toucinho ou toicinho? As 
duas formas são corretas. 

Ümido (de ou por?) Ümido 
(aquoso, molhado, levemente 
molhado) só admite a preposi- 
ção de: úmido de água. 

Vitrina ou vitrine? Vitrine é 
a forma francesa. Grafa-se vitri- 
na (mo&truário, mostrador, vidra- 
ça atrás da qual se expOem mer- 
cadorias á venda). 

Xingar ou chingar? O certo 
é xingar (invectivar, descompor, 
proferir insultos). 

Zinir ou zunir? as duas formas 
são corretas. 

• Tasso Assunção é da equipe 
de redação do JN 

A Bola e o Menino 

Zeca Tocantins 

italiano que fundou, junto 
com outros jovens, o primei- 
ro "Clube^em Imperatriz): "Al- 
gum dia você já se pergun- 
tou: 'Quem sou eu?" Eu quis 
saber se era norma! o que eu 
sentia e ele me respondeu 
que SIM. Todo ser humano 
se faz, ou já se fez essa per- 
gunta. Só que uns percebem, 
porque param pra pensar; 
outros, ao invés de pararem, 
tentam buscar o EU através 
de atos que, na maioria das 
vezes, são impensados. E 
nessa busca que acabam se de- 
cepcionando, "quebrando a 
cara". 

Foi nessa época que eu* 
aprendi a me encontrar. E ho- 
je já não me aflijo quando 
à noite, depois de um- dia 
cheio de trabalho, descansan- 
do, faço uma auto-análise 
e encontro meu EU. 

Isso tudo pode parecer 
engraçado. Mas você, jovem, 
faça isso enquanto é tempo 
pra não se decepcionar depois. 
Olhe pra dentro de você mes- 
mo e procure saber a razão 
da sua vinda a este mundo, 
pois todos ' nós temos uma 
missão. Faça uma análise pro- 
funda e você vai se encon- 
trar. Depois me diga se você 
vai ou não se sentir aliviado, 
em paz consigo e com Deus. 

E você que já se conside- 
ra velho só porque tem 40 
anos ou 50 e quem sabe até 
mais. Saiba que não existe 
"velho". A velhice está na 
cabeça das pessoas, no que 
elas pensam. E você pode se 
auto-analisar, encontrar a ju-- 
ventude que julgava perdida, 
encontrando o seu EU. 

O menino fica esperto 
Quando vê a boi a 
O menino deita e rola 
Quando vê a boi a 
Náo tem medo da cidade 
Nem lhe interessa 
Se o motorista conhece 
Uma frase impressa 
"Que atrás da bola 
Há sempre um menino" 
Lá na frente a bola 
Corre em liberdade 
A trás, o menino 
Esquece a cidade 
O menino e a bola 
A bola e o menino 
Ambos fazem parte 
Do mesmo destino 
Surge o motorista 
De responsabilidade 
Sabe que a cidade 
Náo é de brincadeira 
Em louca carreira 
Atinge o menino 
Que se esvai em sangue 
No asfalto esfria 
Lá na fren te a boi a 
Presenciando a cena-. 
Cabisbaixa chora 
Jun to a o meio-fio. 

Devaneios 

Alves de Andrade 

An tes mesmo, 
florescia em minha mente 
fülgidos devaneios 
anteàânsia de conhecer-te. 

Suave a plácida canção 
sussurrava em meu ouvido. 
Embarquei, por um momento, 
e meu coração batia em compassos 
no mais ledo sonho. 

Absorto em pensamentos 
seu timbre de voz movia as fibras 
viçosas de meu coração. 
Conduzidas apenas por um fio 
cada palavra parecia antolharse 
no perfil de seu corpo. 

Deixaste-me com a voz embargada 
sem que eu pudesse do supra-armo 
de minha men te, confessar-te uma palavra. 

Expressas encanto, um singelo perfume 
como uma flor, 
mas como posso traduzir assim? 
Mas que pudico, torna-me 
neste meu senso 
se te encon tro 
já sei onde está 
o início, nem mais o fone 
apenas informes 
apenas informes 
apenas informes 
sem o do que, Eu preciso. 

Vaga-lume 

Celismá (Petrolina -PE) 

Noi te desluada no sítio 
acende-a paga 
acendei paga 
acende-apaga 
acçnde-apaga 

O menino pegou o besourinho 
que acendia-e-apagava voando em sua fren te 
fechou-o na mão suada pela emoção. 

-Mãe! Mãe! 
peguei uma estrelinha. 

Beira 

Celismá (Petrolina - PE) 

0 rio tava cheio 
o moleque tava na beira 

espiando 
espiando espiando 

espiando. 

Se a tirou n 'água e nunca mais apareceu 
"parece ate que virou peixe"! 
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O que é seguro-desemprego 

O economista Álvaro Ramos, 
de Nascimento Filho, 35 anos, 
supervisor do Sistema Nacional 
de Empregos (S/NE) no Mar- 
nhâo, estve em Imperatriz no dia 
5 de novembro último» quando 
proferiu palestra, na Câmara 
Municipal, dirigida a empresá- 
rios e trabalhadores» visando a* 

informá-los sobre os procedi- 
mentos necessários para que o tra-' 
balhador se beneficie do seguro- 
desemprego instituído pelo De- 
creto-Lei n. 2.284/86. Na ocasião 
foi distribuído um folheto, com 
todas as informações sobre o se- 
guro-desemprego, cujo conteúdo 
o JN publica, abaixo: 

1. Como surgiu? 
O seguro-desemprego surgiu 'po final 

do século passado nos Estados Unidos e 
vários países da Europa com a Organi- 
zação das Caixas Sindicais Facultativas, 
formadas pelas contribuições dos sindi- 
calizados. O primeiro país a assumir o 
seguro-desemprego como obrigação do 
governò foi a Inglaterra, em 1911\. Na 
América Latina somente 4 países têm 
seguro-desemprego obrigatório: Qhile 
(desde 1937), Uruguai {1944). Equapor 
(1951) e Argentina (1967). 

No Brasil, a assistência ao desempfe- 
gado era prevista na Constituição de 1946, 
noArt. W, inciso XV. Em 1965, pela Lein0 

4.923, foi criado o Fundo de Assistência a^o 
Desempregado (FAD). Esse fundo erp 
mantido com recursos do Empregador e 
do Imposto Sindical. Contudo, a contm 
buição do empregador foi extinta em 1967 
com a criação do FGTS e a contribuição 
do Imposto Sindical passou, a partir da 
1974, a ter também outras aplicações para 
diversos programas do Ministério do 
trabalho. 

A Constituição de 1967, no Art. 165, in- 
ciso XVI, assegura o direito ao seguro- 
desemprego. A atuai Lei do Seguro-De- 
semprego foi instituída pelo Decreto-Lei 
n0.2.284/86, Art. 25 e regulamentada pelo 
Decreto 92.608/86, fazendo parte do 
Plano de Estabilização Econômica. 

O seguro-desemprego não extinguiu a 
assistência financeira ao desempregado. 
Dessa forma, os trabalhadores que não 

tiverem direito ao seguro-desemprego 
poderão ser beneficiados pelo auxílio 
financeiro, em caso de falência, demissão 
em massa ou paralisação do processo 
produtivo. 

A forma de custeio do seguro-desem- 
prego a partir de 1987 será definida por 
uma Comissão constituída por represen- 
tantes do governo, patrões e empregados. 

2.0 que é? 
Seguro é definido como sendo uma in- 

denização que se recebe em situações 
difíceis. Para ter direito ao seguro, são 
feitas contribuições para um fundo. O 
seguro-flesemprego, como outros tipos 
de seguros, prevê benefícios por um 
tempo determinado e com valor estabe- 
lecido de acordo com as contribuições 
feitas. 

No caso do seguro-desemprego, toda a 
sociedade está contribuindo para que os 
trabalhadores sejam beneficiados em 
oefíodos de desemprego. 

3. Qual é a duração? i 
A cada período de 18 meses, o^raha- 

Ihador poderá receber, nó máximo, 4 
parcelas do seguro. 

O primeiro período de 18 meses co- 
meçou em 2 de maio de 1986 e terminará 
fio dia 2 de novembro de 1987, quando 
çomeçará um novo período de 18 meses. 

4. Qual o valor? 
O valor do seguro varia de acordo com a 

f^ixa salarial do trabalhador. Veja a tabela 
abaixo: 

"indicar também o seu domicílio bancário,- 

pois é para onde o Ministério do Trabalho, 
enviará a resposta do Requerimento. Por 
enquanto, o Ministério do Trabalho só 
aceita a Caixa Econômica Federal. 

A empresa deve fornecer, preenchida, a 
Comunicação de Dispensa (CD) para todo 
trabalhador dispensado sem justa causa. 

É o Ministério do Trabalho quem ve- 
rifica se o trabalhador tem direito ao 
seguro-desemprego. 

6.2. Envio do Requerimento 
Se o trabalhador não conseguir 

emprego no prazo de 60 dias,deverá man- 
dar seu Requerimento de Seguro-Desem- 
prego (SD) (via de cor verde) ao Ministério 
do Trabalho. 

O Requerimento deve ser assinado e 
datado, oois só assim será considerado 
válido pelo Ministério do Trabalho. 

O Requerimento deve ser enviado atra- 
vés de uma agência dos Correios. Não pre- 
cisa selar, porque o porte já é pago: basta 
dobrá-lo em forma de envelope. 

A 3a via da Comunicação de Dispensa 
(CD) também deverá ser levada à,agência 
dos Correios para ser carimbada como 
.comprovante, para o trabalhador, dejque 
o Requerimento do Seguro-Desemprego 
(SD) foi levado. ' 

O prazo para enviar g Requerimento ao 
Ministério do Trabalho é de, no máximo. 
120 dias a partir da data da dispensa. 

6.3 Resposta do Requerimento 
Após 15 dias do envio do Requerimento 

de Seguro-Desemprego, o trabalhador' 
pode ir à agência bancária que indicou, 
para saber-a resposta do Ministério do 
Trabalho. 

Deve levar os seguintes documentos: 
— Carteira de Trabalho, 

TABELA DO VALOR DO SEGlilRO- DESEMPREGO 

FAIXA SALARIAL 
(Em Salários-Mínimos) 

CORRESPONDÊNCIA 
(Em Cz$ (março 1986) 

VALOR D|0 SEGURO 

0 até 1,4 até 1.125,60 70% do SM Cz$ 562,80 

mais de 1,4 a 3,0 de 1.125,61 a2Í412,00 50% do Salálrio-Base do 
Trabalhador 

mais de 3,0 maisde2.4lfe,00 1,5 Salário-IMÍnimo — 
Cz$ 1.206,00 

5. Quem tem direito? 
Terá direito ao seguro-desemprego o 

trabalhador que atender todas essas 
condições: 

— ter sido dispensado, sem justa causa, 
a partir do dia 02 de maio de 1986; . 

— ter a Carteira de Trabalho assinada 
por uma ou mais firmas, durante cada um 
dos últimos 6 meses, contando da data de 
demissão; 

— estar desempregado há mais de 60 
dias, a partir da data de dispensa regis- 
trada em sua Carteira de trabalho; 

— ter pago a Previdência Social pelo 
menos 36 vezes nos últimos4 anos. 

ATENÇÃO; as 6 últimas contribuições 
deverão ter sido feitas como assalariado, 
pelo desconto em folha; as outras 30 con- 
tribuições podem ter sido feitas como as- 
salariado ou como autônomo, 

— não estar recebendo os seguintes be- 
nefícios da Previdência Social: 

— aposentadoria, 
— pensão, 
— auxílio-reclusão, 
— auxílio-doença. 
— não estar recebendo qualquer tipo de 

auxílio-desemprego; 
— não possuir rendimento suficiente 

para sua manutenção ou de sua família. 
Resumindo:- 

O trabalhador somente terá direito ao 
seguro-desemprego se: 

a. for dispensado a partir de 02.05.86; 
b. tiver Carteira de Trabalho assinada 

por uma ou mais firmas nos últimos 6 
meses; ^ 

c. tiver pago o INPS pelg^menos 36 
meses nos últimos 4 anos: / 

d. estar desempregado há mais de 60 
dias; 

e. não estiver recebendo aposentadoria, 
pensão, auxílio-reclusão ou auxílio- 
doença; 

f. não estiver recebendo nenimm tipo de 
auxílio-desemprego;^) 

g. não possuir reníia própria para seu 
sustento e da sua família. 

6. Passos para receber o seguro. 
6.1. Na empresa 
Na ocasião da dispensa, a empresa deve 

preencher um formulário em 3 vias: 
— a Ia via (marrom), chamada de Co- 

municação de Dispensa (CD), fica com a 
empresa para enviar ao Ministério do 
Trabalho no prazo de 5 dias; 

—! a 2a via (verde), chjamada de Re- 
queijimento de Seguro-Deqemprego (SD), 
é o cjocumento que o trabálhador enviará 
ao Ministério do Trabalho depois de 60 
dias,1, caso não consiga Outro emprego 
nestè prazo; 

— a 3a via (marrom) é aj cópia da Co- 
municação de Dispensa (CC) que fica com 
o trabalhador e serve para quas coisas; 

a. como comprovante dê que o traba- 
lhador remeteu o seu Requerimento de 
Seguro-Desemprego (SD) |ao Ministério 
do Trabalho; 

b. como documento para recebimento 
das parcelas do seguro na agência 
bancária. 

É a empresa que preenchè o formulário 
de Comunicação de Dispensa (CD) com as 
informações prestadas peloltrabalhador. 

Essas informações são enicontradas: 
— na Carteira deTrabalhd, 
— na identificação do PISIou PASEP, 
— nos carnés de contribu jção individual 

da Previdência Social, casolo trabalhador 
tenha contribuído como autônomo, em- 
pregada doméstica ou contribuinte em 
dobro. 

Poderão ocorrer duas sitOações em que 
o trabalhador não possa :omprovar, na 
ocasião do : preenchimen o, as informa- 
ções prestadas, que são asjseguintes: 

a. número Oe contribuições feitas à Pre- 
vidência Social nos últimos 4 anos. 

Exemplo: é o caso do trabalhador que 
não tem, no momento, camês de con- 
tribuição individual ou Carteira de 
trabalho anterior que comprove seu 
tempo de serviço em outras firmas; 

b. recebimento de salários em cada um 
dos últimos 6 meses. 

Exemplo: é o caso do trabalhador que 
foi empregado em mais de uma firma e 
não está com a Carteira de Trabalho que 
comprove esta informação. 

Nestes casos, a empresa deverá regis- 
trar, na Comunicação de Dispensa (CD), 
exatamente a informação prestada pelo 
trabalhador, embora ela tenha direito de 
declarar que não teve comprovação das 
declarações do dispensado. 

As informações sobre o valor "dos três 
últimos salários recebidos pelo trabalha- 
dor antes da demissão são muito impor- 
tantes, porque servirão de base para o 
cálculo do valor do seguro, pelo Minis- 
tério do Trabalho. O trabalhador deverá 

— Identificação do PIS ou PASEP, 
— sua via de Comunicação de Dispensa 

(CD) (cor marrom), que contém os ca- 
nhotos para recebimento das parcelas do 
seg u ro-desemprego. 

Caso o Requerimento tenha sido apro- 
vado, o trabalhador receberá, no caixa, a 
parcela que corresponde ao primeiro mês 
de desemprego. 

O caixa irá conferir a documentaçãç e 
carimbar a Carteira de Trabalho do se- 
gurado 

O trabalhador deverá destacar o ca- 
nhoto da 3a via, entregar ao caixa e assinar 
uma declaraçãoàna qual confirma ter di- 
reito ao recebtrnefrito daquela parcela. 

Caso o trabalhador não tenha direito ao 
seguro-desemprego, receberá uma noti- _ 
ficaçâo do Ministério do Trabalho con- 
tendo os motivos da negativa. 

7. A suspensão e retomada 
Quando o trabalhador se empregar^ 

novamente, as parcelas restantes do ■ 
.seguro-desemprego serão autômatica- 
mente suspensas. 

Exemplo: João foi demitido em 09.05.86 
e permaneceu desempregado duranttí'60 
dias. Enviou seu Requerimento de Se- 
guro-Desemprego (SD) ao Ministério do 
Trabalho no dia 12.07.86 e, no final deste 
mês, foi à Caixa Econômica Federal 
receber sua primeira parcela do benefício. 

No dia 13.08.86 conseguiu novo em- 
prego. Quantas parcelas ele ainda pode 
receber? 

Pelos dois meses em que ficou desem- 
pregado antes de enviar seu Requeri- 
mento, João já tem direito líquido e certo 
sobre, duas parcelas do seguro-desem- 
prego.' Além disso, João ainda ficou de- 
sempregado no período de 09.07 a 09.08 e, 
portanto, pode também teceber a 3a 

parcela. A 4a parcela será automatica- 
mente suspensa. 

Se o trabalhador passar a receber uma 
renda suficiente para sua manutenção 
pessoal e da sua família, benefício da Pre- 
vidência Social ou algum tipo de auxílio- 
desemprego, o pagamento do seguro- 
desemprego será suspenso, podendo ser 
retomado no momento em que essa renda 
se extinguir. 

ATENÇÃO: .Se houver dispensa sem 
justa causa, dentro do período de 18 
meses, e o trabalhador ainda não recebeu 
todas as quatro pareclas, ele terá direito 
àquelas não recebidas. 

Neste caso, o trabalhadob envíárá o 
novo Requerimento de Seguro-Desem- 
prego (SD) que recebeu no ato da demis- 
são, ao Ministério do Trabalhe. O prazo 
para er\viar o Requerimento é de 30 dias 
depois da data de sua segunda demissão, 
caso continue desempregado. 

8. Cancelamento 
O benefício poderá ser cancelado, a 

qualquer tempo, nos casos de: 
— morte do segurado, ocasião em que 

seus dependentes receberão as parcelas 
devidas; 

— comprovação de falsidade nas in- 
formações n v ~sárias à habilitação, 
ficando a pessoa sujeita às penas pre- 

ivistas na legislação; 
— recusa, por parte do trabalhador, de 

outro emprego condizente com sua quai-" 
lifícação. Neste caso, o benefício será 
cancelado até o final do período de 18 
meses. 

Está prevista uma forma de devolução, 
ao Fundo de Assistência ao Desempre- 
gado, das parcelas recebidas indevi- 
damente. 

9. Os Postos de Atendimento 
Os postos de atendimento servem para: 
a. informar a Comunidade sobre o 

seguro-desemprego; 
b. informar e orientar o trabalhador; 
c. preencher o Requerimento Especial 

de Seguro-Desemprego, em casos excep- 
cionais; 

d. encaminhar processos de recurso do 
trabalhador ao Ministério do trabalho; 

e. cadastrar e recolocar em novo em- 
prego os trabalhadores que recebem o se- 
guro-desemprego; 

e. encaminhar os segurados para cur- 
sos e treinamentos. 

a. Divulgação na Comunidade 
As entidades de classe, as associações 

e os demais órgãos para os trabalhadores 
podem contar com o Posto de Atendi- 
mento para informações sobre o seguro- 
desemprego. 

b. Informação e orientação ao traba- 
lhador 

O trabalhador deve procurar os Postos 
de Atendimento do Seguro-Desemprego 
sempre que necessitar de esclareci- 
mentos. 

c. O Requerimento Especial de Seguro- 
Desemprego 

Há casos em que o trabalhador fica im- 
pedido de enviar seu Requerimento ao 
Ministério do Trabalho. Por exemplo, se a 
empresa deixou de lhe entregar o reque- 
rimento ou se ele próprio perdeu. Há ou- 
tros casos em que o trabalhador enviou 
seu Requerimento e recebeu uma notifi- 
cação do Ministério do Trabalho, pedin- 
do-lhe para procurar um Posto de Aten- 
dimento e esclarecer dúvidas surgidas. 

Nestas situações, o trabalhador deve 
procurar o Posto de Atendimento, onde 
será orientado sobre o que fazer. 

Se for o caso, o Posto de Atendimento 
preencherá para o trabalhador um for- 
mulário chamado Requerimento Especial 
de Seguro-Desemprego, que substitui os 
formulários preenchidos pela empresa. 

d. Recursos ao Ministério do Trabalho 
O trabalhadpr pode reclamar seu direito 

ao seguro-desemprego se não concorda 
com uma resposta negativa do Ministério 
do Trabalho. Neste caso, a reclamação do 

rtrabalhador transformar-se-á num recur- 
so, ocasião em que deverá apresentar to- 
das as provas necessárias. 

O Posto de Atendimento, para cada si- 
tuação, orientará o trabalhador sobre a 

"-..documentação necessária para formar o 
recurso. Com os documentos exigidos o 
Posto de Atendimento preencherá o for- 
mulário Sistema-Desemprego/Recurso, 
que encaminhará ao Ministério do traba- 
lho. 

e. Cadastramento e recolocação 
Os trabalhadores desempregados que 

recebem o seguro-desemprego poderão 
procurar os Postos de Atendimento do 
Seguro-Desemprego para se candidata- 
rem a um novo emprego. 

Normalmente quem presta este serviço 
é o SINE — Sistema Nacional de Emprego. 

f. Encaminhamento para cursos e trei- 
namentos 

Os Postos de Atendimento, quando for 
necessário, encaminharão o trabalhador 
desempregado que recebe o seguro-de- 
semprego para entidades que desenvol- 
vem programas de treinamento. 

Normalmente esse encaminhamento é 
feito pelo SINE — Sistema Nacional de 
Emprego. 

ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE 
ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEM- 
PREGO 

Os Postos de , atendimento do Seguro- 
Desemprego estão sob a responsabili- 
dade do Ministério do Trabalho e das Se- 
cretarias Estaduais do Trabalho, ou órgão 
correspondente em cada Estadó. 

Os Postos de Atendimento funcionam 
junto às unidades das Secretarias de 
trabalho, localizadas em áreas onde existe 
maior concentração de trabalhadores. 

Também ms Delegacias Regionais do 
Trabalho — DRTs, órgãos de fiscalização 
do Ministério do Trabalho, têm Posto de 
Atendimento do Seguro-Desemprego em 
cada uma das suas unidades. 

10. Como calcular o valor? 
É o Ministério do Trabalho quem calcula 

o valor do seguro-desemprego a ser re- 
cebido pelo trabalhador. 

Para fazer esse cálculo, o MTb, se 
baseia nos três últimos salários mensais 
do trabalhador, indicados na Comuni- 
cação de Dispensa (CD). 

Õ trabalhador receberá o seu seguro de- 
acordo com a faixa salarial em que for 
enquadrado seu último salário. 

" Se o trabalhador quiser saber qual o 
valor do seguro que vai receber, deve 
fazer o seguinte cálculo: 

a. Transformar seu salário em salário 
mensal 

— quando o trabalhador for horista, é só 
multiplicar o valor do salário-hora por 240 
horas para obter o valor do salário mensal. 

— quando o trabalhador for diarista, é 
só multiplicar o valor do salário-dia por 30 
dias para saber o valor do salário mensal. 

— quando o trabalhador é pago por se- 
mana, deve multiplicar o valor do salário 
semana por 4,28 semanas para chegar ao 
valor do salário mensal. 

— quando ele recebe por quinzena é só 
multiplicar o valor recebido por quinzena 
por 2 e terá o valor do salário mensal. 

— quando o trabalhador não trabalhou 
um mês integral, deve dividir o total do sei 
recebimento pelo número de dias traba- 
lhados e multiplicar por 30 para obter o 
valor do salário mensal. 

Exemplo: No mês de maio, José, dia- 
rista, trabalhou 15 dias e foi dispensado. 

Ele dividiu Cz$ 600,00 pelos 15 dias 
trabalhados e multiplicou por 30 dias, 
chegando a Cz$ 1.200. 

Portanto, o salário mensal de José, para 
esse mês corresponde a Cz$ 1.200,00. 

b. Transformar o último salário mensal 
em salários mínimos 

— o trabalhador divide o valor de seu 
último salário mensal pelo valor do salá- 
rio-mínimo atual, que hoje é de Cz$ 
804,00. 

— o resultado serve para verificar em 
que faixa da tabela do seguro está en- 
quadrado. 

— se o último salário foi maior que 3 
salários-mínimos, ele se enquadra na 
Faixa ill. 

Isto significa que terá direito a 1,5 
salário-mínimo, que hoje corresponde a 
Cz$ 1.206,00. 

No exemplo de José, seu último salário 
foi de Cz$ 1.200,00, que corresponde a 1,5 
salário-mínimo. Não se enquadra na fáxa 
Kl. 

O que fazer? 
c. Tirar a média dos três últimos salá- 

rios. 
— o trabalhador só vai tirar essa média 

se não estiver enquadrado na Faixa III. 
— ele soma os 3 últimos salários e divide 

por 3, obtendo a média desses salários. 
d. Transformar a média salarial em sa- 

lários mínimos 
— o trabalhador divide a média dos 3 

últimos salários pelo valor do salário- 
mínimo atual, que corresponde hoje a Cz$ 
804,00. 

— o resultado serve para verificar se ele 
está enquadrado na faixa I ou II. 

— se a média for menor que 1,4 salário- 
mínimo, ele se enquadra na Faixa I. 

— nesse caso ele terá direito a 70% do 
salário-mínimo, que é igual a Cz$ 562,80, 
para cada parcela do seguro-desempre- 
go. 

— se a média for maior que 1,4 salário- 
mínimo ele se enquadra na Faixa II. 

Isto significa que ele terá direito a 50% 
da média dos seus 3 últimos salários, para 
cada parcela do seguro-desemprego. 

Só nesse caso o valor do seguro-de- 
semprego será variável, conforme o sa- 
lário médio individual. 

No caso de José, ele tinha trabalhado 
em outra firma nos 2 meses anteriores. Ele 
recebeu; 

mês de março — Cz$ 2.000,00 (salário + 
adicional) 

hnês de abril — Cz$ 1.624,00 (salário + 
adicional) 

mês de maio — Cz$ 1.200,60 (salário + 
adicional) 

TOTAL Cz$ 4.824,00 

A médià dos 3 últimos salários de José 
é: 

Cz$ 4.824,00 -F- 3 — Cz$ 1.608,00, que 
correspondem a 2 salários-mínimos. 

Ele se enquadra, portanto, na faixa II e 
receberá 50% do seu salário. 

Sendo a média Cz$ 1.608,00, ele terá 
direito a Cz$ 804,00 para cada parcela do 
seguro-desemprego. 

Resumindo: 
1. A base para cálculo do seguro-de- 

semprego é o salário mensal. 
2. Se o último salário mensal foi su- 

perior a 3 salários-mínimos, o valor do 
seguro é fixado em. 1,5 salário-mínimo 
para cada parcela (Faixa III). 

3. Se o último salário mensal não se en- 
quadrar na Faixa III, deve ser tirada a média 
dos últimos 3 salários mensais. 

4. Se a média dos 3 últimos salário 
mensais for inferior a 1,4 salário-mínimo, 
o valor do seguro é fixado em 70% do 
salário-mínimo para cada parcela (Faixa 
D- 

5. Se a média dos 3 últimos salários 
mensais for superior a 1,4 salário -mí- 
nimo, o valor do seguro é de 50% dessa 
média. 
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VIOLÊNCIA 

O que a revista "Veja" 

não publicou sobre Imperatriz 

O texto que o JORNAL DE_ 
NEGÓCIOS transcreve a se- 
guir é de autoria do jorna- 
lista Laurentino Gomes, 
chefe de reportagem da 
sucursal da revista "Veja" 
em Recife (PE). Trata-se, o 
texto, das "duas primeiras 
retrancas da matéria sobre 
conflito no campo" — con- 
forme anotado pelo próprio 
jornalista — e que seriam 
completadas pelo "material 
do Kuck", a ser enviado 
logo após aquele. (Cláudio 
Kuck, na época, era editor- 
assistente de "Veja" em 
Brasília. A palavra "retran- 
ca" é um termo jornalístico, 
e refere-se à identificação 
de matéria(s) para publica- 
ção). 

O texto é inédito. As edi- 
ções da revista "Veja" após 
o dia 10 de maio de 1986, um 
sábado, não reproduziram 
integralmente o material. E 
nem poderia ser assim. A 
grande imprensa dispõe de 
equipe de redatores, edito- 
res, repórteres, informa- 
mantes, que burilam, ade- 

quam, cotejam, conferem e 
reconferem, , investigam, 
aprofundam e aprofundam- 
se, pesquisam, trabalham o 
texto e em cima dele tam- 
bém. Um jornalista de um 
grande jornal ou revista (e 
mesmo da televisão) não 
deve alimentar a expecta- 
tiva de que seu texto será 
reproduzido ipsis litteris. 
Por trás há sempre aquela 
enorme e competente reta- 
guarda.escarafunchando as 
informações, nomes e nú- 
meros, e dando forma final 
ao texto de acordo com o 
padrão editorial do órgão 
de comunicação. 

As matérias não acres- 
centam maiores detalhes ao 
que hoje é sabido e corrente 
na cidade. Entretanto, im- 
punham-se algumas corre- 
ções, adendos e/ou expli- 
cações em cima dos textos. 
Isto foi feito, através de 
notas de rodapé numera- 
das, de responsabilidade da 
editoria do JN. 

Edmilson Sanches 
Diretor 

Imperatriz, 

a capital do crime (1) 

Na noite do último domingo, um 
homem foi abatido com um tiro de 
escopeta na cabeça, nas proximi- 
dades do Clube Juçara, em Impera- 
triz. Um Fusca branco se aproxi- 
mou em baixa velocidade, alguém 
fez um único disparo de dentro do 
veículo, depois saltou para fora, re- 
colheu o corpo e partiu em dispara- 
da. A cena foi rápida, mas teve mui- 
tas testemunhas—as pessoas que 
saíam de uma festa nas imedia- 
ções. Até o finai da semana, no 
entanto, a polícia se declarava 
diante de um enigma. Não sabia 
nem quem era o morto e muito me- 
nos o assassino. 

Na cidade mais violenta do Ma- 
ranhão, tida como a capital do cri- 
me organizado que contrata pisto- 
leiros e espalha o terror nas fazen- 
das dos municípios vizinhos, casos 
como esse assustam, mas já não 
surpreendem os seus 300 mil habi- 
tantes. "Aqui morre gente todo dia 
e os mandantes são os donos da 
cidade", denuncia o vereador do 
PDT, Francimar Moreira, de 40 
anos, que diz já ter recebido uma 
dezena de ameaças de morte e es- 
capado de um atentado a bala. "A 
situação nessa região está mesmo 
insuportável", assustou-se o dire- 
tor geral da Polícia Federal, dele- 
gado Romeu Tuma, convocado pe- 
lo presidente Sarney para acompa- 
nhar as investigações sobre o as- 
sassinato do padre Josimo Tava- 
res. "É preciso acabar com o clima 
de impunidade". 

O delegado regional de Polícia, 
Walber Dourado, amigo pessoal do 
secretário de segurança Pública 
do Estado, coronel W. Silva Júnior, 
alega que não tem condições de 
combater o crime porque a polícia 
está "mal aparelhada". "Casos in- 
solúveis existem também na baixa- 
da fluminense. Por que tanta publi- 
cidade em torno de Imperatriz ?" 
Na semana passada, Dourado teve 
que ouvir uma reprimenda pública 
da delegado Tuma. "Acho que do 
ponto de vista policial a situação 

aqui não está tão difícil de resol- 
ver", disse ele. "A polícia pode es- 
tar desaparelhada, mas'também é 
preciso empenho e isenção política 
dos policiais para combater o cri- 
me com eficiência". 

Quase todos os dias morre gen- 
te nas ruas de Imperatriz, por moti- 
vos diversos. São os chamados 
"crimes a granel", segundo um jar- 
gão "da polícia local. Mas existem 
os crimes com motivação política, 
que têm causado maior repercus- 
são. Há dois meses (2), o sindicalista 
Francisco Vítor, ligado ao PC do 
B, foi atropelado por uma perua 
quando saía de uma reunião onde 
se discutia a reorganização do Sin- 
dicato dos Cdmerciários. Testemu- 
nhas disseram que o carro estivera 
rondando as imediações durante 
quase duas horas. Algumas sema- 
nas depois foi a vez do candidato 
do PT a deputado estadual Clau- 
diomar Pereira da Silva (3). Ele fez um 
discurso para um grupo de lavrado- 
res, acusando o fazendeiro e chefe 
político local José Bonfim, de 39 
anos, de comandar o crime organi- 
zado em Imperatriz. Morreu balea- 
do no dia seguinte. 

Bonfim, tido como um homem 
violento e frio, amealhou uma gran- 
de fortuna desde que chegou a Im- 
peratriz, há 20 anos. Hoje tem 14 
mil hectares de terra, 1.200 cabe- 
ças de boi, oito imóveis no centro 
da cidade e uma empresa agrope- 
cuária, a Mag-d. (4). Está gastando, 
segundo seus próprios cálculos, 3 
milhões de cruzados para se ele- 
ger deputar estadual. No Dia das 
Mães causou um tumulto nas ruas 
da cidade ao nrc tover uma distri- 
buição de tele jres, geladeiras e 
outros brindes Hara seus possíveis 
eleitores. Na semana passada, seu 
nome estava relacionado entre os 
suspeitos de ter ajudado a finan 
ciar a morte do padre Josimo Ta- 
vares. 

"Nunca mandei matar ninguém, 
mas já matei pessoalmente", con- 
fessou ele à Veja, numa das raras 

entrevistas que tem dado ultima» 
mente. "Matei por vingança e agora 
quero limpar meu passado". Corpu- 
lento, com quase dois metros de 
altura, Bonfim usa um revólver cali- 
bre 38 na cintura, anda rodeado 
por quatro guarda-costas e carre- 
ga dois cordões de ouro no pesco- 
ço. Um deles tem a figura de Jesus 
Cristo estampada numa pepita ma- 

-ciça. Ele diz que seu maior inimigo 
em Imperatriz, no momento, é o 
promotor público, Antonio Diniz Ra- 
poso, que também o acusa de che- 
fiar o crime organizado. "Já pensei 
em processá-lo, mas acho que se- 
ria difícil ganhar essa causa contra 
um promotor", diz o fazendeiro. 
"Matar também não adianta. Não 
vale a pena". 

NOTAS 
(1) Este texto constitui a "Re- 

tranca II "da matéria enviada pa- 
ra a revista "Veja", com a identifi- 
cação; A CAPITAL DO CRIME -- 
(IMPERATRIZ). 

(2) e (3). Houve engano nas in- 
formações. Francisco Vítor morreu 
dois meses e meio após Claudio- 
mar Pereira da Silva. Claudiomar 
foi morto a tiros de revólver no dja 
5 de fevereiro, quarta-feira, por vol- 
ta das 22,30 h, em frente ao Pos- 
to Brasil, na avenida Dorgival Pi- 
nheiro de Sousa. Francisco Vítor 
morreu na manhã do dia 21 de abril, 
segunda-feira, no hospital São Ra- 
fael (localizado na mesma aveni- 
da), logo após ter sido atropelado 
por uma camioneta pick-up na rua 
Coriolano Milhomem. 

(4) Magrol — Maranhão Agrope- 
cuária Ltda. 

A MORTE DO PADRE JOSIMO (1) 
. De tocaia numa esquina da rua 

mais movimentada (2), do centro de im- 
peratriz, no iveranhto, um homem 
gordo, alto, de cabelos claros, 
acompanhou os movimentos do pa- 
dre Josimo Tavares. Viu quando 
ele estacionou a Toyota azul rente 
à calçada, do lado esquerdo da rua, 
pegou uma pasta de documentos 
e travou a porta do carro. Era meio- 
dia e quinze de sábado, dia 11. 
Sem notar que o vigiavam, o padre 
caminhou em direção à porta do 
edifício onde funcionam algumas 
entidades da diocese local. Quan- 
do galgou os seis primeiros de- 
graus que levam ao pavimento su- 
perior, tinha um revólver calibre 32 
apontado para suas costas. Do pé 
da escada, a cinco metros de dis- 
tância, o homem desconhecido dis- 
parou duas vezes. Em seguida, en- 
fiou a arma na cintura, deu meia- 
volta e, sem pressa, entrou num 
Corcel amarelo e fugiu. 

A estudante Perpétua Marinho, 
de 22 anos, que trabalhava numa 
sala (3) do andar oe cima, ouviu os 
disparos, mas imaginou que fos- 
sem bombinhas. "Estamos nas 
vésperas das festas juninas e as 
crianças vivem soltando bombas 
na rua", contou mais tarde. Uma 
colega que estava na mesma sala, 
porém, não teve dúvidas: "São ti- 
ros, estão matando alguém". Am- 
bas correram até a janela a tempo 
de ver a multidão que se aglomera- 
va na ma em frente ao prédio. Alve- 

jado de morte, o padre ainda con- 
seguirá subir os degraus que fallá- 
vam s buscou socorro numa sala 
vizinha. Não encontrou ninguém e, 
com as mãos cruzadas sobre o 
peito empacado de sangue, foi ao 
enppntro das duas estudantes 

"Açudam, acho que não vou re- 
sistir desta vez", balbuciou. 

Dós dois tiros, o primeiro pego 
de raspão sobre o ombro direito, 
chamuscou a camisa e foi arrancar 
urp. naco de concreto da parede 
no primeiro patamar da escada .O 
segundo foi certeiro. A bala entrou 
pelas costas, sob as costelas do 
lado esquerdo, varou os rins, o fí- 
gado e o pulmão e saiu no peito, 
quase sob a axila direita. Por isso, 
foi inútii a tentativa dos médicos 
de fazer uma cirurgia de emergên- 
cia. Josimo morreu duas horas de- 
pois de entrar no hospital. 

"Ele falava que ia viver até os 
80 anos", lembra a irmã italiaiaç* 
Maria Alberta Girardi, de 65 ,aros, 
que há oito trabalhava com o padre 
na diocese de Tocantinópolis, no 
"Bico do f^pagaio",, como é conhe- 
cida a região daai$)ula fundiária (4), 
no Estado de Goiás. "Ele era 
uma pessoa meiga, calma e brinca- 
Ihona. Gostava muito da vida", /os 
33 anos de idade, contudo, Josfno 
sabia melhor que ninguém gue 
suas chances de viver tanto tempo 
se tornavam cada vez mais reduzi- 
das ultimamente. Odiado por fa- 
zendeiros e muitas das autorida- 
des da região, por causa de sen 
trabalho como coordenador da Co- 
missão Pastoral da Terra da dioce- 

Aqui está um resumo das 
entrevistas que fiz em Im- 
peratriz sobre essa ques- 

tão. Conversei com muita gente. 
Todos mudavam de expressão na 
hora de faiar sobre violência. 
Algumas pessoas tiveram di- 
ficuldade em responder às 
perguntas. Uns falaram com en- 
tusiasmo, outros com medo. 
Não faltou, é lógico, quem dis- 
ssse que "por mais que tentem, 
jamais acabarão com a violên- 
cia". E houve aqueles que não 
abriram a boca com medo de 
que ela fosse "tapada" no dia 
seguinte, ou melhor, logo depois, 
porque aqui é assim: "Se não 
sorrir..." 

E triste o quadro de violên- 
cia existente em nossa cidade. 
As pessças morrem de medo de 
abrir a boca. Até de respirar 
se tem medo. Seja de, manhã, 
de tarde ou de noite; haja sol, 
lua ou chuva, há sempre violên- 
cia esperando em uma esquina 
qualquer. Facas, revólveres, cor- 
rentes, mãos, automóveis, pala- 
vras... Tudo isso está sempre 
à espreita, esperando, ouvindo, 
aguardando. 

Atê no parto há violência. 
E de quem é a culpa? Ninguém 
tem segurança, ninguém se en- 
tende, ninguém se ama. E pre- 
cio haver compreensão. Eum tra- 
balho conjunto para impedir 
que mais pistoleiros invadam 
nossa cidade e para expulsar 
os bandidos que aqui se abri- 
gam. Mas muita gente se en- 
gasgava na hora de falar. Dava 
um branco, risos, indiferença. 
Alguns se retiravam dizendo: 
"Essa é uma pergunta perigo- 
sa demais para você fazer, não? 
E se você fizer essa pergunta 
a algum desses marginais? No mí- 
nimo vai ser degolada". 

O que você faria 

para acabar 

com a violência? 

Edílamar Varão 

O que você faria para acabar 
com a violência? Fui a praças, 
escritórios, escolas, á beira-rio 
e a ruas da cidade. Ouvi a opi- 
nião de muita gente. 

Márcio, Eduardo, Henrique, 
Tatiana e Luísa, estudantes do 
Colégio Imperador, concordam 
em que é necessário que haja 
policiais mais bem instruídos, 
saúde e educação para as crian- 
ças e penitenciárias mais hu- 
manas. "Acho que é preciso 
aumentar o policiamento", diz 
Júlia, 18 anos, aluna do primei- 
ro básico da Escola Fortaleza. 
Alexandre, 19 anos, estuda na 
mesma escola e concorda com 
a amiga, mas acrescenta: "Se 
houvesse melhores condições de 
trabalho para todos, a violên- 
cia diminuiria. Seria preciso, 
também, acabar com o porte 
legal de armas". 

Gustavo Miranda, 24 anos, 
estudante da Escola Naval do 
Rio, a passeio em Imperatriz, 
diz que "melhorar as condições 
de vida do povo é fundamental. 
Não adianta aumentar a repres- 
são aos criminosos, isso é tapar 

o Sol com uma peneira". E con- 
clui: "Acho que a mulher nun- 
ca deveria calar a boca, se omi- 
tindo quando sofresse qualquer 
tipo de violência". "A omissão 
dá mais chance para o tara re- 
petir o que fez", arremata Cátia 
Cilene, 16 anos, estudante do 
P olival ente. 

Cláudio, 21 anos, lavador de 
carros na beira-rio, julga que 
"a violência vem de todos os 
lados, não tem ponto fixo. 
E o jovem, o drogado, o poli- 
cial, o marido, todos s ao vio- 
lentos. Se andamos na rua te- 
mos que sorrir o tempo todo 
para não sermos atingidos. Pisar 
no pé de uma pessoa pode ser 
motivo de morte. E o policia- 
mento aqui não . tem estrutura 
para isso, eles pogo atiran- 
do. Atiram aL na sombra da 
lua. E um absurdo. Tenho 
medo de sair à noite, porque 
quando você não ó roubado, 
seu corpo pode ser encon trado 
numa rua qualquer'.. Cristiano, 
26 anos, veterinário, responde: 
"Para acabar com a violência? 
Penitenciárias agrícolas. Isso a ca- 

// 

2/ 

í 

r. 

í 

W/ 

■ z ~ ' .«1 
Vo 

K 

saco 
// 

?A 

w é 
Tá 

// 
í 3 

r ar 

l 
/ 

se, ele vinha recebendo seguidas 
ameaças de morte e sofrerá pelo 
menos um atentado grave. Era um 
hqmefn marcado para morrer. 

ÍComo que antevendo seu fim trá- 
gico, o próprio Josimo leu um pun- 
gente testamento para os compa- 
nheiros da GPT durante uma reu- 
nião realizada 13 dias antes de sua 
morte, em Tocantinópolis. Datilo- 
grafado em uma só lauda, o texto 
lembrava as ameaças e o atentado 
que havia sofrido e terminava com 
uma profissão de fé; "Nem o medo 
me detémescreveu o padre. "É 
hora üe assumir. Morro por uma 
justa causa". No dia 11, quando 

se aprontava para viajar para Impe- 
ratriz, onde seria alvejado, o padre 
recebeu um último sinal. Uma pes- 
soa, que se identificou como Maria 
Alves Nogueira, ligou da cidade de 
Açailândia, no Maranhão, para a 
agente pastoral Rosa Pereira da 
Silva, de 20 anos, uma das auxilia- 
res de Josimo na Paróquia de São 
Sebastião do Tocantins e pediu pa- 
ra avisá-lo que tivesse cuidado, 
porque dois homens iriam matá-lo. 
"Tentei convê-lo a desistir da via- 
gem, mas ele disse que já estava 
acostumado com as ameaças", 
contou ela. 

Três semanas antes de ser aba- 

tido a tiros, o padre teve o aviso 
mais eloqüente do destino que o 
esperava. No final da tarde do dia 
15 de abril, ele viajava com sua 
Toyota de Augustinópois para Im- 
peratriz quando um Passat branco 
emparelhou-se ao lado esquerdo 
do veículo. Antes que o motorista 
completasse a ultrapassagem, o 
padre ouviu dois estrondos na por- 
ta de seu carro. "Pensei que fos- 
sem pedradas", escreveu ele num 
relatório à CPT. Não eram. Um se- 
gundo depois, ele ainda pôde ver 
o cano de um revc apontado 
em sua direção, na 'o auto- 
móvel que se afastava em grande. 

baria com a ociosidade dos pre- 
sos, a qual só piora a criminali- 
dade". 

Macarrão, 23 anos, m o toquei- 
ro, acredita que uma forma de 
acabar com a violência seria 
apare!har^ melhor os policiais. 
José Lu/s, engenheiro, acrescen- 
ta: "E preciso maior conscien- 
tização da importância que a po- 
lícia tem. Os policiais deveriam 
ter melhores condições de tra- 
balho, melhores salários"., Um 
advogado, que não quis revelar 
nem seu prenome, diz que "os 
policiais que s ao encarregados 
de proteger as pessoas deveriam 
ser mais selecionados. £ impos- 
sível continuar como está, 
com indivíduos que não têm 
nenhum controle e vão logo 
atirando". E completa: "Por isso 
não sou a favor da pena de mor- 
te. £ preciso pensar, também, 
em quem vai executá-la. Quem 
vai executá-la? Esses caras 
malucos, que não têm a mí- 
nima condição?." 

Ueovane, professor de Educa- 
ção Física pondera: "Eu cuida- 
ria mais da criança, daria maior 
assistência a nível de saúde e 
educação. Só assim não existi- 
ria essa meninada t que vive 
na rua fazendo biscates e rou- 
bando"^ ex-presidiário Joaquim, 
32 anos, considera que uma so- 
lução do tipo sugerida por Geo- 
vane só seria possível a longo 
prazo, já que essas medidas 
não poderiam ser aplicadas da 
noite para o dia. Se tivesse 
que se decidir por uma solução 
a curto prazo, não teria dúvidas, 
procuraria melhorar, a polí- 
cia. "Eu mesmo", argumenta, 
"fui preso por engano". San- 
dro, 22 anos, estudante, con- 
clui: "Nossos policiais precisam 
de mais instrução. £ preciso 

também humanizar mais as ca- 
deias e penitenciárias". 

Tatiana, 15 anos, do Colé- 
gio Imperador, reclama: "E fun- 
damental acabar com a corrup- 
ção. Quando a gente tá preci- 
sando não tem policial que nos 
ajude". Carlos, 19 anos, arrema- 
ta: "Pra dar uma batida e receber 
uma grana, eles estão sempre 
por perto; já na hora de socor- 
rer uma vítima de assalto eles 
passam longe". Elpídio, proprie- 
tário da Pizzaiollo, acredita que 
não se pode fazer mais nada: 
"'A violência chegou a um tal 
nível que é difícil vislumbrar 
qualquer solução." 

Márcio Fregona, 17 anos, 
irmão do escritor L ivaldo Frego- 
na , também acredita que a 
lavoura seria uma boa solução 
para a recuperação de crimino- 
sos. "Eles entram na cadeia e 
saem piores ainda, todos aliena- 
dos". O motorista de táxi 
José Pedro, 28 anos, desabafa: 
"Logo de cara eu acabaria 
com a Lei Fleury. Acho um 
absurdo um criminoso, por ser 
primário, responder em liberda- 
de". 

Uma garota completamente 
dopada, que se encontrava senta- 
da num banco da Praça dos Imi- 
grantes e disse chamar-se Ema- 
nuel a e ter 14 anos diz que "aca- 
baria com as diferenças entre 
ricos e pobres. Isso revolta a 
gente. Esse é um fator que gera 
violência". 

Um delegado, que não quis 
se identificar, fez questão de se 
pronunciar contra a pena de 
morte. "Muita gente morreria 
sem ser culpada. Há muita 
injustiça correndo solta. Acho 
que uma campanha nacional, 
como a que foi feita para aca- 
bar com a violência contra a 

mulher ajudaria muito". Já o de- 
ficiente físico Manuel, 42 anos, 
da sua cadeira de rodas, desfe- 
cha: "Eu trocaria os delegados, 
porque eles estão aqui para 
que? Eu? Tá falando comigo? 
O que eu faria pra acabar com 
a violência? Eu queria que ela 
fosse substituída por carinho... 
assim como um beijo". 

Talvez policiais mais bem ins- 
truídos, saúde, educação, peni- 
tenciárias agrícolas e mais hu- 
manas, melhores condições de 
trabalho não resolvam o proble- 
ma da criminalidade. Talvez mes- 
mo que se acabe com o porte 
legal de armas, que se aumente 
a repressão aos criminosos, que 
se acabe com a Lei Fleury, 
com as diferenças sociais — 
talvez nem tudo isso elimine 
a violência. Mas as pessoas 
falaram e foram ouvidas. E te- 
mos que nos juntar — pessoas 
de mãos e cabeças limpas — e 
discutir o assunto. Então, talvez 
não tenhamos mais medo de 
sair às ruas, medo de abrir a 
boca. 

Temos que acabar com a vio- 
lência. E rápido. Antes que ela 
acabe com a gente. Vamos dar 
um tiro na violência. Depois 
poderemos abrir a boca e gri- 
tar: "Somos livres". Precisamos 
nos organizar. Precisamos de 
uma organização con tra o crime. 
Porque aqui só temos aquelas 
que são a favor do crime. Se 
h ouvesse uma organização de po- 
líticos, militares, trabalhadores, 
camponeses — e o povo. Se to- 
dos se juntassem, poderia acon- 
tecer um milagre. E pode até 
ser que nada disso acabasse 
com a violência. Mas seria um 
bom começo. 

0 Edílamar Varãn. escritura e poeti- 
sa. é cola bom dom do JN 

velocidade pela estrada. Ao retor- 
nar a Augustinópolis, descobriu 
que a porta do carro estava crave- 
jada por cinco balaços, que não 
conseguiram perfurar a lataFa. 

Tanto em Augustinópolis como 
em Imperatriz, Josimo deu queixas 
à polícia sobre o tentado. Depois 
redigiu o relatório, em quatro lau- 
das, que a CPT se encarregou de 
distíibuir pelo País afora e até no 
exterior. Uma das cópias foi parar 
em Londres, na sede da Anistia 
Internacional. Outra chegou ao pa- 
lácio do Planalto e foi entregue ao 
presidente José Sarney, em mãos, 
por um grupo de bispos que teve 
uma audiência com ele apenas 
uma semana antes do ssassinato 
do padre. "Ninguém fez nada para 
salvar a vida do meu filho", queixa- 
va-se, na última quarta-feira, a mãe 
de Josimo, Olinda de Moraes, de 
47 anos, que vivia com ele numa 
casa modesta ao lado da Igreja de 
São Sebastião do Tocantins. 

A reação da Igreja foi, previsível- 
mente, além da queixas. Ao longo 
da semana, padres, bispos e agen- 
tes pastorais usaram um tom irrita- 
do todas as vezes que comentaram 
a atuação das autoridades no epi- 
sódio. Na segunda-feira, a CNBB 
conseguiu reunir 122 padres e bis- 
pos para assistir ao enterroae Josi- 
mo no cemitério de Tocantinópolis. 
O ministro Nelson Ribeiro, também 
presente ao local, teve que supor- 
tar um duro discurso do bispo de 
São Félix do Araguaia, Dom Pedro 
Casaldáliga. "Ministro, o Sr. que é 
um homem honrado, deveria entre- 
gar o cargo imediatamente, para 
preservar sua dignidade", disparou 
ele. No mesmo tom, o bispo de Por- 
to Nacional, Sá Pereira de Almeida, 
deixou claro que a Igreja seniia-se 
atingida como instituição: "Estão 
cutucando a caça com va-ra curta'" 
alertou ele. "Essa onça é maior do 
que estão pensando", completou 
no dia seguinte, em Imperatriz, o 
bispo da Diocese de Carolina, dom 
Alcimar Caldas. Ma~-alhães. 

A mesma demonstração de força 
por parte da Igreja fez com que, 
na terça-feira, o diretor geral da 
Polícia Federal, delegado Romeu 
Tuma — um devoto de São Judas 
Tadeu—fosse recebido em Impera- 
triz com infindáveis procissões, 
missas e vigílias. Tuma viajou para 
o Maranhão como enviado especial 
do presidente Sarney, que decidiu 
empenhar sua autoridade na apu- 
ração do assassinato do padre. 
Por isso, o delegado teve quetrocar 
uma viagem já marcada para Wa- 
shingttín por uma tarde inteira de 
reuniões com fazendeiros, possei- 
ros, políticos, religiosos e policiais 
de Imperatriz, enquanto os encon- 
tros se sucediam do lado de den- 
tro, uma multidão de fiéis se aglo- 
merava do lado de fora, entoando 
hinos religiosos e faixas com dize- 
res como "Justiça para o mártir 
da terra'. Já no começo" da noite, 
comboiado por um vereador do 
PDT, Tuma apareceu na sacada 
do prédio, acenou para a multidão 
e foi aplaudido frenetiCainente. 
"Vim aqui, em nome do presiderte 
Sarney, para assegurar a vocês 
que a justiça será feita", prometeu 
ele. 

Inoperante na hora de investigar 
as centenas de crimes violentos 
que tem abalado a região nesses 
últimos anos, a polícia do Mara- 
nhão também custou a se mexer 
desta vez. Já no domingo, menos 
de 24 horas após o crime, os jor- 
nais de São Luís apontavam o ve- 
reador do PMDB da cidade goiana 
de Augustinópolis, Osmar Teodoro 
da Silva, de 37 anos, como um dos 
prováveis mandantes do crime. 
Mas só no dia seguinte, depois da 
visita de Tuma, é que o diretor re- 
gional da polícia de Imperatriz, 
Walber Dourado, se dispunha a 
anunciar, como uma grande novi- 
dade, seu possível envolvimento no 
caso. Nesse mesmo dia, o verea- 
dor, conhecido como "Neném" na 
região, foi visto passeando tranqüi- 
lamente na cidade pelo próprio de- 
legado de Augustinópolis, sargento 
Chaves. "Não quis prendê-lo por- 
que não tinha ordens para isso", 
jusíificou-se depois. 

O vereador, egunde as pistas le- 
vantadas pela polícia, teria contra- 
idüo um pistoleiro de Goiás, cha- 

7. raIdo Rodrigues, para exe- 
cutar o crime, depois que seu ir- 
mão Sebastião Deodoro e Teodoro 
Filho, de 54 anos, conhecido como 
"Donda", foi morto por um grupo 
de posseiros na localidade de Buri- 
ti. perto de São Sebastião do To- 

cantins. A morte de "Donda" acon- 
teceu no dia 7, mas só no sábado 
— mesmo dia da morte do padre 
— a Polícia Militar, com 70 homens 
e ajuda de um helicóptero, conse- 
guiu resgatar o corpo na fazenda, 
depois de travar um tiroteio com 
os posseiros. O vereador, segundo 
a polícia, pagou 50 mil cruzados 
ao pistoleiro Rodrigues e teria de- 
cidido matar o padre por acreditar 
que ele estaria incentivando os 
posseiros à violência. A maior pista 
do envolvimento de "Neném" no 
caso foi a descoberta de que o 
Corcel amarelo, de placa AI-3614, 
usado pelo matador, pertencia a 
um primo do vereador, Vilson Alves 
de Sousa. 

Os homens que alvejaram o pa- 
dre pelas costas podem até não 
ser os mesmos que a polícia está 
caçando. Mas, seguramente, não 
eram os únicos dispostos a dispa- 
rar esses tiros. "Ele tinha feito mui- 
tos inimigos tanto em Goiás como 
no Pará e no Maranhão, por causa 
de seu trabalho", diz o advogado 
da CPT na região do Araguaia e 
do Tocantins, Pedro Dalcero, de 23 
anos. "Ele pediu para morrer", diz 
o fazendeiro goiano Aüistoni Re- 
zende, de 46 anos, presidente da 
Associação dos Produtores Rurais 
do Bico do Papagaio e que nunca 
escondeu sua aversão às ativida- 
des de Josimo, embora garanta que 
nunca pesou em mandar matá-lo. 

"Agora estão tentando transfor- 
má-lo num santo, mas ele não pas- 
sava de um comunista agitador", 
afirma Rezende. 

O fazendeiro Rezende, um ex- 
bate-pau da guerrilha do Araguaia, 
como eram chamados os colabora- 
dores e guias do exército durante 
os combates entre as forças do 
governo e militantes do PC do B 
nas selvas do Pará na década de 
70, possui hoje 1.000 hectares de 
terra no povoado de Sampaio, mu- 
nicípio de Augustinópolis. Sua fa- 
zenda, onde já aconteceram confli- 
tos entre jagunços e agricultores 
que acusam o fazendeiro de ter 
grilado suas propriedades, está 
agora relacionada entre as que po- 
dem ser desapropriadas pelo go- 
verno na região. Na semana passa- 
da, depois da morte do padre, Re- 
zende encaminhou uma carta ao 
presidente Sarney, em nome da as- 
sociação que preside, com uma ad- 
vertência; "A guerra vai começar 
no Bico do papagaio, se o governo 
não impedir a ação de agitadores 
na região. 

A guerra a que se refere o fazen- 
deiro na verdade já começou há 
muito tempo. Só no ano passado 
morreram 267 pessoas em confli- 
tos pela posse da terra em todo 
o País. Metade de todas essas bai- 
xas ocorrerem na região do Ara- 
guaia e do Tocantins, q re inclui 
o Bico do Papagaio, o Sul do Pará 
e faz divisa com o município de 
Imperatriz, no Maranhão. De um la- 
do, estão os posseiros e trabalha- 
dores sem terra, descontentes com 
os rumos e a demora na execução 
do Plano Nacional de Reforma 
Agrária. De outro, os grandes pro- 
prietários rurais, dispostos a se or- 
ganizar para garantir suas proprie- 
dades. 

No mesmo dia e na mesma hora 
em que o padre Josimo foi abatido 
a tiros em Imperatriz, um grupo de 
800(5) fazendeiros de Goiás e do 
Maranhão estava reunido no Clube 
Juçara, o mais importante da cida- 
de, para criar ali a União Democrá- 
tica Ruralista, a UDR, uma entidadé 
que a Igreja e os sindicatos de tra- 
balhadores rurais dizem ser, na 
verdade, apenas uma fachada ofi- 
cial que os grandes proprietários 
rurais estão usando para arrecadar 
fundos, comprar armas e resistir 
à Reterma Agrária. Na reunião de 
Imperatriz os organizadores fize- 
ram uma coleta de fundos entre 
os presentes. Em dez minutos, ar- 
recadaram 75 mil cruzados em di- 
nheiro, 368 mil em cheques e mais 
8 bois e quatro bezerros de raça 
[e^que serão leiloados na próxima 
segunda-feira. O presidente eleito 
da UDR de Imperatriz é o fazen- 
deiro e comerciante Antonio Juli- 
mar Queiroz Barbosa (7), que negou 
qualquer vinculação entre a morte 
do padre e a reunião da UDR. "Foi 
tudo urna infeliz coincidência", diz 
ele. "Na verdade, estamos apenas 
querendo lutar por uma reforma 
agrária justa". 

A seu modo, e do outro laoo da 
trincheira, padre Josimo Tavares 
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também estava disposto a lutar e 
a dar a vida por uma reforma agrá- 
ria justa. Negro, filho de posseiros 
da região de Xambioá, abandonado 
pelo pai quando tinha apenas dois 
anos de idade, ele tinha também 
o perfil certo para se transformar 
numa espécie de ' mártir da Reforma 
Agrária", segundo a expressão 
usada pelo bispo de Carolína, Dom 
Alcimar Magalhães. Ordenada há 
oito anos, ele sempre trabalhou no 
epicentro da guerra fundiária em 
Goiás. Há três anos, foi expulso 
da cidade de Vandelândía junto 
com outro padre. Ambos tiveram 
duas horas para juntar suas rou- 
pas e os poucos pertences, antes 
que um fazendeiro, conhecido corro 
Dr. José Luís, começasse a dispa- 
rar suas armas. 

Em São Sebastião do Tocantins, 
onde chegou em 1983, Josimo se 
converteu num ativo militante do 
Partido dos Trabalhadores, o PT. 
"Éie achava que o PT era o único 
partido capaz de mudar a situação 
do povo", diz irmã Maria Girardi. 
"A solução que ele pregava era a 
organização popular para resistir 
à opressão dos poderosos". Por 
causa disso, foi preso uma vez e 
processado outras duas. Na pri- 
meira foi acusado de incitar um 
grupo de posseiros a matar o fa- 
zendeiro José Marcelino Queiroz 
s sua mulher, Maria das Graças, 
numa emboscada no interior do 
município de Buriti. Interrogados, 
os posseiros acusaram o padre e 
a agente pastoral Maria de Lour- 
des Goi de terem planejado o cri- 
me. Ambos ficaram presos oito 
dias na cadeia da cidade e foram 
soltos mediante habeas corpus. 
No outro processo; Josimo foi acu- 
sado de liderar um grupo de pes- 
soas que.Jiá dois anqs, derrubou 
o prédio da Telegoiás, a companhia 
de telecomunicações do Estado, 
na mesma cidade de Buriti, sob a 
alegação de que fora construído 
num terreno da igreja. 

Josimo trabalhava com uma dura 
realidade social. Na região de São 
Sebastião do Tocantins morreram 
mais de 30 pessoas nos últimos 
dois anos. Lá está também a meta- 
de dos 40 conflitos de terra mais. 
graves catalogados no Bico do Pa- 
pagaio pelo Ministério da Reforma 
Agrária. Formado em Literatura em 
Petrópolis, Josimo escrevia poe- 
sias bastante pobres do ponto de 
vista literário, mas que, invariavel- 
mente, falavam do sofrimento de 
seu povo. Uma delas, escrita no 
Natal do ano passado, dizia: "Os 
granaes e poderosos / nunca ex- 
terminarão a vida dos pobres / o 
pobre vive e viverá para sempre. 
/ Da nossa luta sai a vida nova 
/ surge o mundo novo / uma nova 
terra / a justiça". 

Costumava trahlhar à luz de ve- 
ias até alta madrugada e ouvia mú- 
sica clássica e canções religiosas. 
Quando não tinha nenhum compro- 
misso, ficava em casa, lendo. "Ele 
não era nenhum herói", diz irmã 
Maria Girardi. "Ele gostava muito 
da vida". 

NOTAS 

(1) Título de nossa responsabili- 
dade. A matéria não vinha com 
identificação específica. 

(2) O registro refere-se à aveni- 
da (e não "rua") Dorgival Pinheiro 
de Sousa. Mas, sabidamente, é a 
avenida Getúlio Vargas a mais mo- 
vimentada do centro de Imperatriz. 

(3) Sala onde funciona o Movi- 
mento Educacional de Base 
(ME8). 

(4) O trecho: "conhecida a re- 
gião da disputa" está truncado. Re- 
dação de nossa responsabilidade. 

(5) Não chegou a quinhentos o 
número de pessoas presentes na 
reunião. No livro de presenças 
constam 323 assinturas. 

(6) As doações, segundo o livro 
de atas da UDR, foram; Cz$ 
304.500,00 em dinheiro e cheques 
e, para leilão, foram doados 255 
animais bovinos, 1 potro manga- 
larga, 70 arrobas (1.050 kg) de car- 
ne, 5 metros cúbicos de ipê e 1 
casal de veados. A arrecadação le- 
vou mais de meia hora, temoo em 
que, num salão especial, era discu- 
tido o Estatuto da organização, que 
foi, em seguida, aprovado pela As- 
sembléia. 

(7) O presidente da Junta Gover- 
nativa da UDR é o comerciante e 
agropecuarista Jorge Kalil Filho. 
Antonio Julimar Queiroz Barbosa 
é o Tesoureiro. O comerciante e 
agropecuarista Jesus Oüveira b- 
cou com a Secretaria. 

Mais uma vez Impera- 
triz volta a ser assun- 
to nacional, matéria 

de jornal. Pintou de novo, 
para todo o povo. Nas on- 
das sonoras, na tela de 
tevê, no papel-jornal. E, 
mais uma vez, esta cidade 
é vista pelo seu lado es- 
curo. 

Tá certo: a imprensa é a 
menos culpada nisso, se é 
que cabe algum ônus a ela 
— como costuma pensar e 
falar, aqui, os que não são 
jornalistas. A imprensa não 
está aqui pela cidade, nem 
pela sua violência. Está 
aqui pela notícia. E isso é 
indescartável. 

O que aconteceu no dia 
10 de maio foi só MAIS UM 
ato de violência. Nem o 
fato de ter sido praticado 
ao meio-dia, no centro da 
cidade, e pelas costas, o 
tornou incomum. A dife- 
rença é que a vítima vestia 
batina; e, aos 33 anos e à 
traição, o padre morreu do 
jeito e com a idade em que 
morrem os santos homens. 

O padre do Tocantins 
não subiu aos céus visi- 
velmente, mas a sua morte 
fez' ressuscitar (òu teavl- 
vaf),-aqui na terra, a ques- 
tão da violência, inclusive 
agrária. Isso tudo, por for- 
ça e influência da Igreja, 
que já deu provas do que 
pode fazer. Je vous salue, 
Eglise. 

Esta cidade merece os 
crimes e os castigos que 
tem. Porque sua gente, seu 
empresariado, suas forças 
produtivas, suas entidades 
de classe, não sabem a 
força que têm. Deixam-se 
ferrar, escalpelar, tirar o 
couro, mesmo. Deixam-se 

Paciência 

também 

tem limite 

matar. Povo-boi. Os cri- 
mes, as injustiças, a vio- 
lência, são tantos que a 
tranqüilidade, aqui, é que é 
a exceção. Manchete de 
jornal, rádio e televisão. 

Questionamos muito 
pouco nossa realidade. B 
preciso, sempre, que haja 
uma próxima morte, uma 
nova violência, para se re- 
viver o assunto. Ficamos 
cheios de indignação e 
vazios de respostas. Aí, 
nada mais havendo a tra- 
tar, é a vez de o assunto 
morrer também. 

Dizem: os crimes são de 
competência do Governo. 
Mas o Governo é de nossa 
competência. Os políticos 
são nosso servidores — e 
não patrões. Dirão: Ah! 
Isso é idealismo, coisa de 
sociologia, política, filo- 
sofia. Precisamos de res- 
postas, agora. Quais, en- 
tão? Armar-se? Incitar-se à 
rebelião civil, à prática de 
Lynch? Constituir organi- 
zações paramilitares? Bo- 
tar O Exército, a polícia 

E. Sandies 

militar nas ruas (sem es- 
quecer de deixar os poli- 
ciais criminosos na ca- 
deia)? Aparelhar melhor a 
polícia? Pagar-lhe melho- 
res salários? 

E onde estão aqueles 
moços que o povo bota- 
mos nas Câmaras, na Pre- 
feitura, nas Assembléias, 
no Senado, enfim, no 
Poder? Onde eles? É 
quase regra: eles só vivem, 
só fazem, só agem pen- 
sando na eleição seguinte. 
Entretanto, POLÍTICA*' e 
POLÍCIA; além da proxi- 
midade gráfica, têm, para o 
povo, o mesmo objetivo 
geral: defender os seus in- 
teresses. Isto é; os interes- 
ses do povo. E o que 
ocorre é que estes políti- 
cos de cá não tão nem aí, 
aliás, a maioria deles não 
tá nem aqui. Para estes, 
"política é a arte de gover- 
nar com o máximo de pro- 
messas e o mínimo de rea- 
lizações". Estas, quando 
vêm, e a presença deles, 
quando é, estão acompa- 

nhadas da necessidade de 
"aparecer", fazer figura. 
Outros, preocupam-se 
mais com "acertos", con- 
chavos, manipulações, 
negociações (negociatas, 
inclusive). Acham que isso 
é política. Têm uma histó- 
ria de praticar a "fidelidade 
partidária"... ao mesmo 
tempo em que cometem o 
adultério com o povo. En- 
ganam o povo. Esquecem 
o povo. E o nosso povo, 
besta, não esquece eles. 
Porque a política é a arte 
de enrolar as pessoas. A 
linguagem política — diz 
Orwell— é destinada a 
fazer com que as mentiras 
soem como verdade. E pa- 
ra certos políticos, o que é 
a verdade senão uma men- 
tira muito repetida? 

Essa prática política tão 
miúda, tão interesseira, tão 
vil (quando não servil), é 
outra das violências que 
sofre este povo. Talvez a 
pior. Porque pela frente 
dá-nos tapinhas nas cos- 
tas, e por trás, socos na 
cara. 

***** 

A violência em Impera- 
triz é â1go"~èXpostO. As 
ações e' seus motivos 
mostram-se a todos, em 
evisceração. Em um texto 
como este, não é neces- 
sário precisar fatos, nomi- 
nar personagens. Disto, 
sabem-no as autoridades 
civis, militares, eclesiás- 
ticas e o povo em geral. 
Disto estão cheios os jor- 
nais. Disto estão cheios os 
livros de ocorrências. Dis- 
to está cheia a possa pa- 
ciência. 

Um dia, ela explodirá. 
E. SANCHES 
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