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Festival 

de Literatura 

teve 120 

trabalhos 

inscritos 

Página 12 - Caderno 2 
 y 

O JN apresenta 

em primeira mão 

os vencedores 

do II Festival 

Literário 

Página 13 - Caderno 2 

DNER vai construir 

novo trevo em Imperatriz 

Imperatriz deverá ser mais uma vez in- 
cluída no Programa Nácionál de Traves- 
sias Urbanas, segundo informações passa- 
das a vários empresários da região em reu- 
nião realizada na sede da Associação Co- 
mercial pelo engenheiro Pedro Deodato 
de Amorim Nascimento, chefe da Resi- 
dência local do DNER. 

O DNER vinhS recebendo duras críti- 

cas por parte da população e autorida- 
des locais com respeito ao descaso com 
que o órgão vinha tratando o perímetro 
urbano da Rodovia Belém-Brasília, com- 
preendendo o trecho entre a ponte do 
Rio Cacau até o Frigorífico Vale do To- 
cantins. Nesse trecho, os acidentes são 
constantes, quase todos com mortes e 
prejuízos incalculáveis. Durante a reu- 

Embratel atende 

reivindicações da ACII 

Atendendo solicitação da 
Associação Comercial e I ndus- 
trial de Imperatriz — ACII, 
a EMBRATEL está tomando 
medidas preliminares á mudan- 
ça do prefixo 091 para 098 
dos terminais de telex de 
Imperatriz, para evitar que o 
sistema de informações ge- 
renciais e mercadológicas 
das empresas da região pos- 
sam ser acessadas pór empre- 
sas paraenses que viessem a re- 
ceber o mesmo número de 
telex. 

Com a mudança a ser 
proximamente efetivada, os 
137 terminais de telex de 
Imperatriz serão transferi- 
dos para Belém e outras ci- 
dades do Estado do Pará. 
Como se sabe, o prefixo 
091 é exclusivo do Pará. 

Conforme matéria que o JN 
publicou em primeira mão, 

os empresários locais reunidos 
na ACII solicitaram ao repre- 
sentante da Embratel em 
Imperatriz algumas medidas 
preliminares á mudança dos 
números, como um prazo 
de 90 dias para a troca, a 
fim de que as empresas 
e os usuários tenham tem- 
po de comunicar aos seus 
fornecedores, clientes e de- 
mais interessados, a mudan- 
ça efetuada. Os empresários 
solicitaram também a implan- 
tação de um sistema auto- 
mático de informações que 
fornecessse os novos números 
quando os antigos fossem 
chamados. 

Indo além das expectativas 
dos empresários, a Embratel 
garantiu que a comercialização 
dos terminais a serem desati- 
vados em Imperatriz será feita 
em segmentos de mercado 

diferenciado, ou seja, um ter- 
minal pertencente a uma em- 
presa madeireira de Impera- 
triz será vendido a uma em- 
presa de outro ramo de ati- 
vidade no Estado do Pará. 
Dos 137 terminais a serem 
desativados em Imperatriz, de 
50 a 60 irão atender a de- 
manda reprimida da cidade de 
Belém, os demais serão 
comercializados em outras ci- 
dades paraenses. 

Foi pedido também a aber- 
tura de inscrição para a com- 
pra de novas linhas, uma vez 
que desde 15 de agosto de 
1985, a Embratel não insta- 
la novas linhas de telex em 
Imperatriz, fato esse que tem 
acarretado uma série de trans- 
tornos para as figuras que 
aqui se instalaram depois 
daquela data. 

Empresários maranhenses 

reúnem-se com missão dinamarquesa 

que deseja investir na região 
Um grupo de empresários mara- 

nhenses tem i encontro noi , dia 
Io. de outubro, com membros 
de uma missão dinamarquesa 
que demonstrou interesse em apli- 
car recursos no Nordeste, median- 
te a criação de Joint-ventures, 
ou seja, associação de empre- 
sas da Dinamarca com empresas 
da região visando a exportação 
de produtos. 

A missão da Dinamarca, com- 
posta por Jens Rixen, Gerente 
do Instituto de Industrialização 

Rotary Clube 

doará mil filtros 

para famílias 

carentes 
O Rotary Clube de Impera- 

triz, entidade que congrega cerca 
de 35 pessoas da cidade, está 
iniciando uma campanha de doa- 
ção de filtros a famílias carentes 
previamente selecionadas por um 
engenheiro agrônomo e uma assis- 
tente social da Ema ter. 

Serão doados 1.000 filtros, 
embora a solicitação iniciai fosse 
de apenas 100. A decisão foi to- 
mada durante a última reunião 
do Clube ocorrida no dia 17 últi- 
mo, com a justificativa do Presi- 
dente, Sr. Francisco Santos Soares, 
de que a quantidade a ser ofereci- 
da inicialmente não era suficien- 
te para atender os pedidos apre- 
sentados pelos técnicos da Ema- 
ter.Os custos com a aquisição dos 
filtros serão de cerca de Cz$50 
mil, quantia essa que deverá ser 
coberta por diversos rotarianos. 
O JORNAL DE NEGÓCIOS, atra- 
vés da pessoa do seu Diretor, Ed- 
mílson Sanches, vai doar algumas 
dezenas de filtros. 

para Países em Desenvolvimento 
(IFO), Paulo Moura, funcionário 
do Banco Mundial e consultor 
do Instituto, está retornando ao 
Nordeste para, a partir de hoje, 
manter contatos com autoridades 
da área econômica e empresários 
da região. Em junho, a equipe 
do IFO visitou o Banco do Nor- 
deste com o objetivo de identifi- 
car oportunidades de investimen- 
tos na Região, em áreas como a 
agropecuária, por exemplo. 

A Dinamarca é um dos paí- 

ses de economia mais estável 
na Europa. Detentor de tecnolo- 
gia das mais avançadas, o país 
ressente-se, porém, da falta de 
grandes áreas para a produção 
agropecuária e de matérias-primas. 
Os interesses dos dinamarqueses 
abrangem as áreas da indústria, 
planejamento e construção de 
moradias, produção de leite e la- 
ticínios, produção de porcos e in- 
dústrias de processamento e repro- 
dução de aves, produção de semen- 
tes, irrigação e pesca. 

nião na ACII, foi citado entre outros, 
o caso da Embratel que teve um de seus 
carros totalmente danificado em um 
acidente naquele trecho. Alguns empre- 
sários que têm os seus estabelecimentos 

localizados ao longo da rodovia, solici- 
taram também melhorias nosacessose1 

nas vias laterais da Belém-Brasília. (P. 6) 

SBPC inicia 

eleição do novo 

secretário regional 

do Maranhão 
A Sociedade Brasileira para o 

progresso da Ciência - SBPC está 
dando início ao processo de elei- 
ção do Secretário Regional: do 
Maranhão para o biênio Julho 
86 — julho 88. Ficou estabeleci- 
do por uma Comissão Eleitoral, 
indicada pela Diretoria da SBPC, 
que grupos de vinte sócios quites 
da Sociedade além de Conselhei- 
ros, poderão indicar nomes de 
candidatos para o cargo em ques- 
tão. Nas Secretarias Regionais 
que já possuem Regimento pró- 
prio, as indicações deverão aten- 
der o disposto naquele Regimen- 
to, esclarece o comunicado que a 
Sociedade está enviando a todos 
os associados. 

JN entrevista 

erudito persa 

Na próxima semana o JOR- 
NAL DE NEGÓCIOS estará publi- 
cando entrevista exclusiva com o 
prof. Houshang Khazrái, possui- 
dor de vários doutorados em 
ciências médicas e psicológicas 
por universidades da Pérsia (sua 
terra natal). França e Inglaterra. 
O prof. Houshang Khazrái está 
exercendo o magistério na Uni- 
versidade Federa! do Maranhão, 
em São Luís, e há duas semanas 
esteve em Imperatriz em rápida 
visita. Na oportunidade, o prof. 
Khazrái concedeu demorada e subs- 
tanciosa entrevista ao JN. 

O JN entrevistou médicos 
imperatrízenses sobre 

planejamento familiar e 
controle de natalidade. 

A reportagem completa sobre o 
assunto está no Caderno 3. 

Maranhão ainda com poucas 

propostas no Proine 

0 Banco do Nordeste do Brasil — BNB, já 
recebeu até o início deste mês, 770 propostas 
de financiamento no âmbito do Programa de 
Irrigação do Nordeste (PROINE), prevendo 
a irrigação de 14.745 hectares em todos os Esta- 
do da região. 

A Bahia foi o Estado que apresentou 
o maior número de propostas, num total de 
197 para a irrigação de 7.209 hectares. O Ma- 
ranhão, por sua vez, foi o Estado que apresen- 
tou o menor número até o momento: apenas 
4 propostas, que vão beneficiar uma área de 
735 hectares, envolvendo recursos da ordem 
de 20 milhõess de cruzados. 

EXCLUSIVO 

JORNAL DE NEGÓCIOS divulga 

o anteprojeto da I Fecima 

O JN está apresentando nesta edição o ante- 
projeto da Feira de Comércio do Maranhão — 
I FECIMA, cuja realização está prevista para o 
proximo mês de novembro na cidade de São 
Luís, conforme foi revelado por este jornal, 
na edição passada. Detalhes na página 11. 

tem Progresso ensino nada Programs futuro com a realidade 
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Tragédia 

Tasso Assunção (*} 

Tarde de quarta-feira, tem7 
po ruim, céu nublado, polui- 
ção, fumaça. Negras nuvens 
ameaçam desabar céu abaixo. 
Homens e mulheres que de- 
sabam em atropelos e cansa- 
ço. Trovoadas. Barulho de 
carros que roncam furiosos. 
Multidão, correria. Vai anoite- 
cer e o negro toma conta da 
cidade. 0 negro da noite 
e nuvens escuras. Transeun- 
tes que se chocam. Atrope- 
los. Prédios velhos e sujos. 

Um ônibus lotado pára. 
Pessoas que se atropelam para 
entrar por trás e pessoas 
que se atropelam para sair 
pela frente. Empurrões, gri- 
tos, nervosismo. A correria 

não cessa. Um amontoado 

de pessoas, automóveis, pré- 
dios, faróis, nuvens negras, 
buzinadas, resmungos, gritos, 
caras feias, faces tristes, que 

expressam vazio... 

A alguns metros acima de 
toda aquela confusão, um pe- 
queno avião branco, a prin- 
cípio em movimento ritmado, 
começa, logo após, a descer 
descontrolado, infrene. Com 
sua delgada extremidade ante- 
rior voltada para baixo, desce 
a toda velocidade. 

Pessoas que entram por 
trás, pessoas que saem pela 
frente. 0 ônibus espera. Passa- 
geiros sentados e passageiros 
em pé. Estão todos apres- 
sados, querendo chegar a 
suas casas. Não têm tempo 
para pensar no que possa 
estar acontecendo fora do 
ônibus, fora de suas cabe- 
ças, no imensurável negro 
céu, nos interiores dos 
arranha-céus, nos andares 
muito acima, no pequeno 
avião que cai. O vento sopra 

frio e forte. Acidentes de 
carros, batidas, brigas, con- 

flitos. 

Carros que se entrecruzam, 
pessoas que se entrelaçam 

na opressão da alta densi- 

dade, da umidade do ar. 
Existe um calor abafante, afli- 
tivo, horizontal, vertical, per- 
pendicular, oblíquo. Grita um 
louco, tempo torto, dia morto, 
homens mortos de cansaço. 
Vai chover. Vai. Não vai. 
Aquele avião vem descendo. 

E o pequeno avião bate 
contra os fios da rede elé- 
trica, passa por eles e choca 
com o teto ~ do ônibus de 
passageiros... 

Enquanto isso, lá em cima, 
no décimo-segundo andar, 
uma criança, com uma folha 

de papel na mão, prepara ou- 
tro aviãozinho. 

( *) Tasso Assunção, escritor 
e jornalista, é da equipe de reda- 
ção do JN. 
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A praga das propagandas (II) 

Ante a demonstração de in- 
fluência e decisão do poder Exe- 
cutivo, o Judiciário inibe-se e 
não encontra forças suficientes para 
coibir os abusos, principalmente 
neste período de campanhas elei- 
torais. E à medida em que se apro- 
ximam as eleições, os abusos se 
tornam mais freqüentes e numero- 
sos, enquanto a Resolução do Tri- 
bunal Superior Eleitoral permane- 
ce intacta, ou seja, sem nem ao 
menos ser lida por grande parte 
dos candidatos. 

Hoje, eles chegam ao cúmulo 
de realizarem comícios em frente 
de escolas, visando atrair alunos, 
e. por conseqüência, acabam preju- 
dicando as aulas. Apesar disso, 
até o momento nenhuma provi- 
dência foi tomada 

Um trecho do artigo 19 da Re- 
solução do TSE: "E proibida a 
propaganda: I — por meio de anún- 
cios luminosos, faixas fixas, carta- 
zes colocados em pontos não es- 
pecialmente designados e inscri- 
ções nos leitos das vias públi- 
cas, inclusive rodovias (Cód. art. 
247); II — por meio de cartazes 
afixados em quadros ou painéis 
de empresas de publicidade ou 
em recinto a que o público tenha 
acesso, como cinemas, teatros, 
clubes, lojas, restaurantes, ba- 

res, mercado, exposições, estações 
rodoviárias, ferroviárias, do metrô 
e aeroportos". 

No artigo 20, fica claro a quem 
cabe a responsabilidade pela re- 
pressão aos transgressores: "A Justi- 
ça Eleitoral, através dos Tribu- 
nais Regionais nas capitais e dos 
juizes eleitorais nas demais locali- 
dades, tomará as providências 
que se fizerem necessárias para 
impedir a realização de propagan- 
da que contrarie o disposto nos 
arts,, 19 e 20, inclusive determi- 
nando a promoção da responsa- 
bilidade, assim, dos autores dire- 
tos, como das autoridades que se 
abstenham de providências no sen- 
tido de coibir a infração". 

São, na totalidade, 80 artigos, 
e 58 parágrafos criados para re- 
gulamentarem as campanhas polí- 
ticas. Certamente a maioria dos 
candidatos nem sequer tomará 
conhecimento deles, apesar de se- 
rem amplamente divulgados. Está 
por trás disso a consciência da 
impunidade e a certeza de que a 
resolução do TSE mofará nos 
arquivos. O mais interessante é 
que muitos candidatos estão fazen- 
do campanha baseados na impor- 
tância da Constituinte, na impor- 
tância de serem criadas novas leis. 
Eles esquecem que dentre as mu- 

danças esperadas pelo povo está 
exatamente o respeito às leis. 

Numa reportagem realizada pelo 
JN há duas semanas, ficou paren- 
te a revolta da população com a 
desconsideração de que é vítima. 
Diariamente se vê pelas ruas pes- 
soas tentando despregar de suas 
paredes e portas cartazes que são 
colados durante a noite. Nem as 
placas de sinalização do trânsito 
escapam. Onde antes dizia "PA- 
RE", hoje diz "VOTE" e se vê 
a cara sorridente de um candida- 
to "zombando" das decisões do 
TSE. 

Estão se aproximando as elei- 
ções de 15 de novembro. Nelas, 
serão eleitos os responsáveis pela 
elaboração das leis máximas do 
País. — a Constituição. E o brasi- 
leiro em especial o imperatrizen- 
se, não precisa só de leis, mas de 
que essas leis sejam cumpridas e 
respeitadas. 

NOTA DO EDITOR: - Na reda- 
ção do JN encontram-se fotogra- 
fias que atestam o desrespeito 
à Lei Eleitoral. Não as estampa- 
mos, aqui, por uma razão: a ile- 
galidade — e a impunidade — 
são flagrantes Vistas por TODOS. 
Denunciadas por poucos. Cumpri- 
das por ninguém. 

Nomes exóticos 

Você conhece algum arranquen- 
se, natural da cidade de Arranca, 
no Maranhão, ou algum falhense 
da cidade de Falha, também no 
Maranhão; ou algum zé-doquense, 
de Zé Doca, ainda do Mara- 
nhão. Eles existem, embora os 
nomes que os designam não cons- 
tem do Vocabulário Ortográfico 
da Língua Portuguesa. 

O repórter de turismo. Tomas 
Fischer, da "Folha de São Paulo", 
pesquisou os nomes excêntricos 
de cidades brasieliras. Ele enviou 
uma carta para a prefeitura de 
cada cidade de nome exótico, 
segundo o seu critério, e. dentre 

as cidade de onde ele não obteve 
resposta, estão as nordestinas 
acima citadas 

Para Tomas Fischer, são curio- 
sos também os nomes das cidades 
de Cachucha (que ele, equivoca- 
damente, grafou com x). Porto 
das Gabarras, Frecheiras, Muriço- 
sa, Tuntun e Caro!ina, todas no 
Maranhão. 

Carolina, por ser um nome 
comum entre os maranhenses, não 
desperta, a princípio, nenhum inte- 
resse, mas poucos sabem que "Ca- 
rolina" é nome de uma árvore 
de casca e folhas com proprieda- 

des medicinais, e, também, o no- 
me de dois Estados norte-ameri- 
canos. 

Também são "extravagantes" 
os nomes das cidades de Amon- 
tuado (RJ), Cala boca (RJ), Barri- 
guda (AL), Camisão (MS), Cansan- 
ção (BA), Parafuso (PR), Trombu- 
do (RS), Pito Aceso (SP), Con- 
fusão (SP) , Carrapateira (PB e 
CE), Lameiro (CE), Relógio 
(PR), entre outras. Aos varrigu- 
denses, parafusenses, carrapateiren- 
ses, confusenses (ou confusos?), 
lameirenses, trombudenses e pito- 
acesenses, os nossos respeitos. 
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Fliperama: 

desenvolve 

ou embota? 

Aurélio Jaques Batista / 

A "flipermania" é mais uma vez 
posta em questão. Discute-se se a moda 
da diversão eletrônica desenvolve ou em- 
bota a inteligência da garotada, que cons- 
titui a grande maioria dos fregueses 
costumeiros. Assim como a televisão, 
as diversões eletrônicas têm contra si 
ferrenhos críticos que não cansam de 
bradar, aos quatro cantos, o seu aspec- 
to prejudicial Por outro lado, encontrar 
mos fervorosos defensores dos flipe- 
ramas e vide o-games, para quem a ati- 
vidade ê uma excelente maneira de de- 
senvolver a inteligência e de diminuir a 
agressividade de crianças e adolescentes. 

Utilizando os conceitos tão brilhante- 
mente desenvolvidos por Umberto 
Eco em seu livro "A OtíKA ABERTA", 
diríamos que nem os "apocalípticos , 
que tantos males enxergam nas diversões 
eletrônicas e nem os integrados", que 
nelas vêem apenas vantagens, estão 
com a verdade. 

Imperatriz já chegou a possuir quatro 
fliperamas. Hoje, só existe uma loja, 
que está localizada em frente ao Cine 
Eides. Nela, jovens e adultos participam 
diariamente da destruição de aviões, 
de competições automobilísticas em que 
veículos colidem, derrapam, e saem da 
pista, das lutas marciais ou de cowboys 
do velho oeste. 

■Os fliperamas não constituem uma 
diversão recente ou característica do 
Brasil Os primeiros aparelhos surgiram 
nos Estados Unidos, época da depressão 
econômica e grande tensão social — 
1929. A partir daí expandiram-se pelo 
mundo todo. Devido a sua intensa 
penetração no mercado, fabricantes 
norte-americanos passaram a se associar 
a outras entidades para a produção de 
modelos. Hoje, a fabricação de máquinas 
é dominada pela indústria japonesa, 
como acontece em quase todos os ramos 
da eletrônica. Os modelos produzidos 
sempre acompanham as tendências que 
norteiam os lançamentos cinematográfi- 
cos ou os seriados e programas de su- 
cesso da televisão americana, Da luta 
entre apaches e cowboys das antigas 
máquinas, passamos às lutas marciais 
orientais, pelos ataques de naves espa- 
ciais invasoras, chegando hoje a predo- 
minar modelos de máquinas inteligentes 
que desafiam os jogadores durante 
todo o tempo de duração de uma jogada 
E a eterna luta homem versus máquina 

( * ) Jornalista profissional (UNB-Bra- 
sília) e empresário na área de diver- 
sões eletrônicas (fliperamas). 

REGISTRO 

Edmilson Sanches, diretor do JOR- 
NAL DE NEGÓCIOS, recebeu; 
CONVITES 
• da secretária de Desportos e Lazer, 
Mary Araújo de Pinho, para a abertura 
oficial dos VIU Jogos Escolares de 
Imperatriz. 
• do presidente do Juçara Clube, Well- 
lington Cardoso Costa, para a festa do 
15o. aniversário do JC 
0 do jornalista Gilmário Café Camur- 
ça, presidente da Associação dos Vare- 
jistas de Bebidas de Imperatriz, para o 
coquetel de lançamento do FABER 
— Festival Aberto do Balneário Estân- 
cia do Recreio. 
0 do empresário Dadimar José de Li- 
ma, para o coquetel de inauguração das 
novas instalações da Comape — Co- 
mércio de Máquinas e Peças para Serra- 
ria Lida. 
0 do empresário Elpídio Varizze, para o 
coquetel de inauguração da pizzaria 
Pizzaiollo. 
0 do pecuarista Osvaldo da Silveira 
Sobrinho, para a comemoração de seu 
48o. aniversário, na Churrascaria Gaú- 
cha. 
VISITAS À REDAÇÃO 

Colô Pilho (redator-chefe do "Jor- 
nal de Imperatriz"); Dadimar José de 
Lima, empresário; Edison Praga Nu- 
nes, da Cybcrnctic Learning Systems; 
(Alberto Raimundo Castro, empresário, 
presidente da Associação dos Consumi- 
dores de Imperatriz: jornalistas J. Mo- 
rada (de São Luís) e Machado Neto 
("O Progresso"}; Dr. Houihang Kazhraj 
médico e psicólogo, professor universi- 
tário (L-PMA); Roberto de Araújo 
Vianna, economista, presidente da Asso- 

ciação das Microemprcsários de Impera- 
triz e Região Tocanlina —AMIRT; 
Dr. Olo A unes Coelho, odontólogo; 
Uellington Cardoso Costa, presidente do 
Juçara (.lube ; Uilton Alves Ferreira c 
Heldef Peixoto (presidente e secretário 
da Associação de Imprensa da Região 
Tocanlina -A IR T). 
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DNER construirá 

novo trevo 

em Imperatriz 

Em novembro de 1985, Impe- 
ratriz tinha sido incluída no 
Programa de Travessias Urbanas. 
Naquela época, alguns técnicos 
do GEIPOT — Grupo de Estu- 
dos para Integração da Polí- 
tica de Transportes e da Divisão 
de Estudos e Projetos do DNER 
para estudar soluções que vies- 
sem a melhorar o fluxo de veí- 
culos na rodovia e diminuir 
o número de acidentes que ali 
ocorrem diariamente. Dos estu- 
dos feitos, seguiu um projeto 
para Belém, que o encaminhou 
ao GEIPOT em Brasília, e pos- 
teriormente ao DNER, no Rio 
de Janeiro, para a alocação dos 
recursos necessários à execu- 
ção das obras. Com o desinte- 
resse existente por parte do 
2o. Distrito Rodoviário Fede- 
ral, com sede em Belém, e a fal- 
ta da participação dos polí- 
ticos locais, os recursos aloca- 
dos foram parcialmente transferi- 
dos para Uberaba, Minas Gerais. 

Agora, o problema das tra- 
vessias na BR-010 volta a ser 
discutido e espera-se que com a 
mudança de jurisdição da Resi- 
dência de Imperatriz para o 15o. 
Distrito Rodoviário, com sede 
em São Luís, a solução seja en- 
contrada e efetivada o mais 
rápido possível. 

No projeto do novo trevo 
estão previstas duas travessias 
para pedestres, com sonorizado- 
res que indicam a presença de 
veículos, lombadas e placas de 
advertências. Ainda não será 
desta vez que uma antiga rei- 
vindicação de segmentos da 
população local será atendida: 
trata-se da mudança do trajeto 
da rodovia Belém-Brasília para 
um ponto situado entre Impe- 
ratriz e a cidade de João Lis- 
boa. Sobre este assunto, o re- 
presentante do DNER achou ser 
ainda muito cedo para uma mu-, 
dança desta importância. 

Durante uma audiência que o 
Presidente Sarney concedeu 
a alguns prefeitos goianos, foi 
solicitado para Araguaína, Guru- 
pi e Porangatu a construção de 
viadutos sobre a BR-153, nos 
perímetros urbanos daquelas ci- 
dades. Os pedidos estão em 
fase de estudo e deverão ser 
atendidos dentro de pouco tem- 
po, segundo declarações do 
prefeito de Araguaína, feitas a 
um jornal da capital goiana. 
Aqui no Maranhão, na cidade de 
Caxias, o percurso da BR-316 
que passa pelo centro daquela 
cidade, está sendo mudado, o 
que resultará, sem dúvidas, 
na diminuição de acidentes e de 
transtornos tanto por parte dos 
moradores como dos motoristas 
que por ali transitam. 

0 Programa Nacional de Tra- 
vessias Urbanas é um programa 
do DNER que realiza estudos 
e projetos de adequação dos 
perímetros urbanos das rodovias 
federais ao crescimento das 
cidades que surgem ao longo 

das rodovias. Com o crescimen- 
to das cidades, o DNER faz 
estudos de identificação de 
"pontos negros", ou seja, tre- 
chos em que ocorrem grande 
número de acidentes com ví- 
timas fatais e prejuízos mate- 
riais. Em Imperatriz, um dos 
"pontos negros" encontrados foi 
o trevo principal que sai da 
Getúiio Vargas e dá acesso 
á Rua Babaçulândia e a estrada 
de João Lisboa. Outros pontos crí- 
ticos detectados na Belém-Bra- 
sília foram em frente ao 
Terminal Rodoviário e à empre- 
sa Domasa, região com diver- 
sas firmas industriais que geram 
grande movimento de saída e 
entrada de carros na rodovia 
e na travessia de muitos pedes- 
tres. 

Uma cidade incógnita 

Situada às margens de um rio, é o 
interior mais desenvolvido do país. Veja 
por quê: 380 mil habitantes, milhares de 
lojas comerciais (que desconhecem o 
congelamento de preços), indústrias, 
etc. Mas naquela cidade tudo pode 
acontecer, pois,«como dizem alguns, é o 
início e o fim do mundo. 

A tal cidade virou manchete de re- 
vistas e jornais porque a violência é uma 
constante no dia-a-dia dos habitantes. 
Os direitos humanos sáo desconhecidos 
pela "maioria", o velho oeste americano 
náo chega aos pés desse centro de con-. 
flitos. Os profissionais do crime orga- 
nizado fulminam suas vítimas em plena 
via pública e depois "escondem-se" da 
"justiça" atrás de um punhado de grama 
e. .. estão prontos para atuar novamente. 

Os donos da lei e da razão são 
aqueles que têm muito dinheiro. Eles, 
sim, ditam as ordens. Só eles têrn direito 
a tudo e sobre todos. Lá, uma lei rígida é 
a que obriga os cidadãos a pagar im- 
postos super altos, para que a renda seja 
gasta em benefícios tais como: asfalta- 
mento de ruas, limpeza, segurança, 
saúde e muitos outros. Aliás, é o mu- 
nicípio de maior arrecadação daque- 

le Estado. Porém, todo o dinheiro 
arrecadado, que daria para reconstruir e 
manter em ordem a cidade, simples- 
mente desaparece. Enquanto isso, as 
ruas continuam cheias de buracos e lixo. 
Não existe assistência médica, nem 
iluminação e muito menos sinalização 
para os milhares de automóveis que 
cruzam as avenidas chocando-se uns 
com os outros. 

Segurança? Nem se fala, pois a 
população não acredita que exista, não 
confia. Pelo contrário, teme. Os polí- 
ticos, quando de suas campanhas 
eleitorais, prometem tudo ao povo. Faz 
gosto assistir a um comício ou a uma 
entrevista. Os ouvintes dizem: "Agora 
vai. Esse aí é forte e cumpre o que diz". 
Mas não passa de uma farsa. Longe dos 
iludidos, os políticos dizem: "Quandofor 
eleito, construirei umas mansões e com- 
prarei algumas fazendas etc. etc. etc." 
Estas sáo algumas das muitas e duras 
verdades sobre a tal cidade incógnita. 

Obs: Qualcuer cidade semelhantt, é 
mera coincidência. 

Imperatriz, 19 de setembro de 1986. 
CÁSSIO GONÇALVES 

Educação: idéias para 

a prática pedagógica 

Em educação não vale 
aquele lema "o segredo é a 
alma do negócio". Melhor 
dizendo: não deveria valer. 
Pois, lamentavelmente, há 
muitas exceções, a ponto de 
parecer que, nas atividades 
educacionais correntes, sua 
adoção é tranqüilamente mani- 
festa. 

Uma postura pedagógica 
autêntica, no entanto, adota 
não o segredo, mas a abertu- 
ra para todas as idéias e de 
todas as revelações. Principal- 
mente aquelas mais inventi- 
vas, criativas. As que favo- 
reçam o crescimento e o 
desenvolvimento. A formação, 
enfim, de todos. Educar é 
preocupar-se com — e propi- 
ciar — a formação pessoal/ 
existencial, equilibrada e li- 
vre (libertando potenciais) de 
quem se educa. 

Como educador — e, assim, 
por coerência com esta prá- 
tica — sempre acreditei nis- 
to. Algo que como que bro- 
ta do exercício desta práti- 
ca, creio. Embora tenha sido 
batizado, aqui e ali, de ingê- 
nuo por tal postura (adjeti- 
vação das mais brandas 
com que tenho sido agracia- 
do...) tenho insistido em não 
abandoná-la. 

E por que a retomo e 

José Geraldo da 
reafirmo aqui? 

É pela decisão de começar 
aqui e agora, a discutir, di- 
vulgando idéias-e-idéiasi" a res- 
peito e para a corrente 
prática escolar. Que implica, 
por definição, aquela postu- 
ra essencialmente pedagógica: 
ajudar a levar o educando 
aos caminhos (no plural) do 
saber... 

Poderão ser entendidas e 
tidas» como idéias e suges- 
tões do tipo feijão-com-arroz, 
até simplórias... Ou, pelo in- 
verso, como pretensiosas ou 
descabidas, até. As comezi- 
nhas serão (espero) talvez 
por isso mesmo, mais autên- 
ticas e viáveis. As outras, 
provocativas para mudanças 
(também espero). Serão não 
necessariamente "minhas", 
não importa. Mesmo porque 
(e ainda por coerência com 
aquela postura — a pedagó- 
gica) o direito de proprieda- 
de particular, em educação, 
inexíste... O que importa é co- 
locá-las. Dá-las. Isto mesmo: 
dádiva. Algo igualmente ine- 
rente à feição que se queira 
pedagógica. Pelo que me 
exponho a novamente ser 
tachado de ingênuo. No 
caso, sinto-me até lisonjeado. 
Porque pilhado em coerên- 

Costa * Da equipe de articulistas do JN 
cia, como educador. 

Será este o sentido desta 
série de comunicações em 
educação, que hoje se inicia. 
Com a ajuda desta folha. Não 
sei se será demais já esperar 
comentários e críticas. Será 
fora de propósito? De qual- 
quer forma, aqui vai o con- 
vite-pedido: você, professor 
ou não em alguma escola, 
mas que se sente educador por 
índole (desde dentro e des- 
de sempre), sentindo vontade 
ou se sentindo à vontade, 
escreva para o JN manifestan- 
do sua opinião, narrando sua 
experiência a respeito de al- 
gum tema aqui tratado, ou 
tecendo crítica, ou fazendo 
proposições... 

Tudo naquela linha: o segre- 
do não nos será alma em 
nosso negócio. Que não o é, 
a EDUCAÇÃO. 

Sim ou não? Também não 
tem "antes pelo contrário". 

( * ) Administrador Públi- 
co (FGV/EBAP), pesquisador 
social, educador, técnico/pro- 
fessor da UFMA/Campus 
II, membro e assessor de 
planejamento da CRIS — Co- 
missão Regional Interinstitu- 
cional de Saúde da 9a. Re- 
gião/MA. 

Duas cidades 

do Maranhão 

são contempladas 

com recursos 

do PROMUNICÍPIO 

O banco do Nordeste aprovou, nos 
últimos dias, empréstimos no valor global 
de CzS 91,5 milhões para ,12 municípios 
nordestinos, contemplando projetos de 
infra-estruturaurbana e social e a aquisição 
de equipamentos comunitários e veículos 
para serviços nas áreas de saúde e limpeza 
pública. 

No Estado do Maranhão, os municípios 
de Itapecuru-Mirim e São José de Ribamar 
receberão Cz$ 17 milhões do PROMUNI- 
CÍPIO para execução de melhorias urbanas 
e aquisição de equipametos comunitários 
diversos, urbanização de bairro, construção 
de creche e obras sanitárias. 

CEAG 

promove curso 

O CEAG/MA está oferecendo, a partir de hoje, 
um curso de Alternativas de Investimentos 
em Período de Baixa Inflação, destinado a 
empresários, gerentes, contadores e eco- 
nomistas. 

O treinamento visa apresentar métodos 
práticos para análise de alternativas de in- 
vestimento. A carga horária total será de 15 
horas, indo de hoje até o dia 3 de outubro, 
sempre das 19:00 às 22:00h, tendo como 
local a Associação Comercial. 

O curso será ministrado pelo Dr. Marcos 
Antonio Andrade, técnico em Desenvol- 
vimento do CEAG/MA. 

Iniciados os VIII 

Jogos Escolares 

A Secretaria de Desportos e Lazer está 
promovendo os VIII Jogos Escolares de Im- 
peratriz. A abertura oficial dos Jogos Esco- 
lares ocorreu no dia 26 próximo passado, às 
20h20min no Estádio Frei Epifânio 
D'Abadia. 

Durante a programação de abertura dos 
Jogos Escolares os participantes fizeram 
uma homenagem alusiva ao Ano Interna- 
cional da Paz e homenagearam, com um 
minuto de silêncio, o ex-atleta dos Jogos, 
Marco Aurélio, assassinado há dois meses. 

O Jornal de Negócios está apoiando os 
VIU Jogos Escolares e ofereceu à equipe de 
voleibol da Escola Fortaleza um jogo de 
camisas completo. 

ACII solicita mais 

caminhões e ônibus 

para concessionários 

de Imperatriz 

A falta de caminhões e ônibus 
nas concessionárias da cidade 
levou a Associação Comercial e In- 
dustrial de Imperatriz (ACII) a en- 
caminhar um ofício à Mercedes 
Benz do Brasil denunciando o 
problema e convidando a empresa 
a participar mais decisivamente do 
progresso da região através da 
liberação de caminhões e ônibus 
para os representantes locais. 

Para a ACII, a falta de caminhões 
e ônibus para o transporte tem 
acarretado enormes prejuízos e di- 
ficuldades que, se agravados, 
poderão pôr em risco o desen- 
volvimento da região. 

Em seu ofício a ACII faz um breve 
histórico a respeito do crescimento 
da cidade de Imperatriz, ressal- 

tando o fato de que todo o desen- 
volvimento alcançado foi às custas 
do empresariado local que soube 
enxergar as enormes potenciali- 
dades oferecidas e não mediu es- 
forços para concretizar os seus 
projetos. O Poder Público, até o 
momento, não acompanhou o de- 
senvolvimento da região, tornando 
mais difícil ainda a luta dos 
empresários com a falta de uma 
infra-estrutura urbana mais com- 
patível com o espírito da gente que 
mora em Imperatriz, com a falta de 
estradas vicinais e outros melho- 
ramentos indispensáveis à con- 
cretização da cidade como o maior 
centro de distribuição e conver- 
gência de produtos e riquezas da 
pré-Amazônia. 

O problema das 

taxas de água 
Na última semana de junho, as empresas 

de saneamento básico' do País tomaram 
uma decisão durante reunião em São Luís 
(MA): elas se recusam a pagar a taxa de 
4,26 cruzados que os bancos estão auto- 
rizados, pelo Banco Central, a cobrar pelo 
recebimento das contas de serviços de 
água e esgoto dos usuários. 

Flá um grande mal-entendido na história, 
que pode ser interpretado como uma 
seqüela da "decodificação" do Plano 
Cruzado. O documento final do encontro do 
Marânháo, segundo o presidente da As- 
sociação das Empresas de Saneamento 
Básico Estaduais (Aesbe), Fabiano Cam- 
pello, diz que essa cobrança "é insu- 
portável para o setor". A justificativa 
apresentada é de que a maioria das em- 
presas de saneamento está operando com 
déficit, porque as tarifas de serviços de 
água e esgoto estavam defasadas quando 

foram congeladas pelo pacote do governo. 
Diante disso, a cobrança de taxas pelos 
bancos tornou-se um peso que as empresas 
acham difícil de arcar. 

Acontece, porém, que o Banco Central 
autorizou essa cobrança. E, conforme ex- 
plica Jorge Luiz de Souza, porta-voz do 
banco, a autorização dada foi no sentido de 
que os 4,26 cruzados seriam uma taxa má- 
xima, o que pressupõe que ela pode ir de 
zero até aquele limite. "Essa taxa tem de ser 
estabelecida mediante acordo entre a 
empresa de serviço público e o banco que 
faz a cobrança. Se não houver um convênio 
nesse sentido, a empresa deve procurar 
outra alternativa, como montar postos de 
atendimento", diz Souza. Na reunião em 
São Luís, no entanto, as empresas deci- 
diram apelar para uma revisão da medida 
do BC. 
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r EVENTOS 

ESTA SEMANA 

29/09 Dia do Comerciante 
Dia do Professor de Educação Física 
Dia do Petróleo 

30/09 Dia Mundial do Tradutor 
Dia Internacional da Navegação 
Dia da Secretária 
Dia da Bíblia 

01/10 Dia do Agente Comercial 
Dia da Esquadra 
Dia de Santa Teresina 
Dia do Viajante Comercial 
Dia Pan-Americano do Vendedor 

03/10 Dia das Abelhas 
Dia Mundial do Dentista 
Dia do Petróleo Brasileiro 

04/10 Dia do Barman 
Dia do Cão 
Dia do Poeta 
Dia de São Francisco de Assis 

05/10 Dia Mundial dos Animais 
Dia das Aves 

PRÓXIMA SEMANA 

06/10 Dia Universal da Criança 
07/10 Dia do Compositor 
11/10 Dia do Teatro Municipal 

EMPRESAS 

O JORNAL DE NEGÓCIOS cumprimenta a 
todas as Empresas que neste mês de setembro 
completaram mais um ano de atividades. 

Dia 1 

03 
04 
05 

06 

09 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 

25 
26 
28 

29 

30 

Contacto Emp. Imobil. S/C Ltda (Contato 
imóveis). M. Bonfin Santos e Cia. Ltda, 
(Lojas Regina) 

Cime - Com. Ind. Mad. e Esquad. Ltda 
D. L. Silva (Madeireira Belo Horizonte) 
Supermercado Timbira Ltda. 
H. Alencar e Cia. Ltda. (Casa do Caçador) 
J. A. Bezerra Nascimento (Cerealista 
Bananal) 
Leocádio dos Reis Carvalho (Beneficiadora 
Planalto) 
São José Construções Ltda. (Concremar) 
CPM - Cia. Progresso do Maranhão 
(Crédito, Financ. e Invest.) 
Ma ia da Conceição Silva Sousa 
(Rainha da Moda) 
Posto Bernardo Sayão Ltda. 
Auto Posto Imperatriz Ltda. 
José Alcerte de Sousa (Ortec Contabilidade) 
Empresa Internacional de Madeira Ltda. 
Tarcísio G. Braga (Usina Santa Elisa) 
Pcliagro Produtos Veterinários Ltda. 
Francisco de Assis Feítosa (Comercial 
de Parafusos) 
Arrozeira Cavalcante Ltda. 
Posto Santa Teresa Ltda. 
Francisca de Almeida Ribeiro (Café Uíraruí) 
Vila Rica Ind. e Com. Ltda. 
José Mendes Guimarães (Farmácia 
Guimarães) 
Patriolino da Silva e Cia. Ltda. 
(Casa das Cortinas) 
Ney Milhomem Máquinas 
Levy Lopes Moreira (Cerealista Moreira 
Lopes) 
Di Petrus - Moda Masc. Fem. Ltda. 
Ind. Com. Madeiras Juffo Ltda. 
Posto Santa Marta Petróleo Ltda. 
Indústrias He.'inger Ltda. (Serraria 
Heringer), Indústria Heringer Ltda. (A 
Colonial M. Eletro) 

Dist. C. Santos Repres. Ltda. (Márcia Loja) 
Madeireira Carreta Ltda . 
OK Benfica Com. Nac. de Pneus 
Lopes e Quirino Ltda. Colégio São Francisco 
Francisco Evilásio T. de Melo 
(livraria Imperatriz) 
Imperatriz Cereais Ltda. 
(Arroz Nicinha) 
José Evaristo Sobrinho (Madeireira 
Tocantins) 

Comape inaugura prédio próprio 

A Empresa COMAPE — Comércio de 
Máquinas e Peças para Serraria Ltda., 
estabelecida em Imperatriz desde 
1979, na Avenida Getúlio Vargas, inau- 
gurou seu novo prédio na Avenida 
Dorgival Pinheiro de Sousa, 1480, no 
dia 22 próximo passado, quando o seu 
proprietário, Dadimar José de Lima, 
ofereceu um coquetel a amigos e 
clientes. Na ocasião, Dadimar Lima 
falou à reportagem do JN: 

JN — Como nasceu a Comape? 
DL — A Comape foi fundada com um 

capital mínimo, pois na época a 
empresa não possuía recursos, so- 
mente crédito. Foi assim que a gente 
começou. Mas nós estamos com um 
projeto de expansão e vamos diver- 
sificar as nossas atividades. Hoje, es- 
tamos trabalhando exclusivamente com 
o ramo madeireiro, com o ramo de 
marcenaria e de carpintaria, mas es- 
tamos entrando na linha de ferramentas 
e provavelmente vamos entrar na linha 
de rolamentos para atender todos os 
profissionais da área madeireira e 
automotiva, apesar de estar muito 
difícil conseguir esse material. No en- 
tanto, como somos bem relacionados 
com as praças fornecedoras, ainda 
existe uma certa facilidade. Mas isso é 
em termos de 40% do necessário, 60% 

está em falta. Temos diversas solici- 
tações e não podemos atender devido 
à falta de produtos no mercado. 

JN — Qual é a área total e a área 
construída do novo prédio da Co- 
mape? 

DL — A área total é de 370 m2 e foi 
toda utilizada. Já estamos com um in- 
vestimento em torno de Cz$ 1.500.000,00, 
mas o projeto ainda não foi concluído. 
Além da loja no térreo, o prédio vai ter três 
andares com apartamentos residenciais 
pequenos para casais que não tenham 
filhos ou para solteiros. No início, 
projetamos apenas a loja, mas em de- 
corrência dos altos custos, resolvemos 
refazer o projeto utilizando melhor a 
área construindo mais três andares. 
Levamos quase um ano para construir 
a loja, e o restante do prédio só ficará 
pronto em 1987. 

JN — Como está o faturamento da 
Comape? 
. DL — Não está muito alto devido à 
falta de mercadorias, como deve estar 
acontecendo na maioria das empresas 
aqui em Imperatriz e no restante do 
País. Poderíamos estar faturando bem 
e empregando mais gente, mas com a 
escassez de material as empresas es- 
tão demitindo funcionários porque não 
existe material para ser negociado. 

JN — Quanto será investido até o 

final do projeto? 
DL — Investiremos por volta de Cz$ 

3.500.000,00. Até agora só utilizamos o 
capital privado. Nesta segunda etapa 
teremos provavelmente a ajuda de al- 
guma instituição financeira. 

JN — Quantas pessoas a Comape 
emprega atualmente? 

DL — Doze pessoas. Provavelmente 
vai admitir mais algumas em função 
desse projeto de expansão. 

JN — Quanto a Comape movimenta 
por mês? 

DL —' Movimentamos por volta de 
CzS 1,200.000,00 mensais. Este 
movimento poderia estar bem acima 
dos três milhões, se houvessem 
mercadorias e máquinas no mercado 
para serem vendidas. Trabalhamos 
com maquinário pesado, e, como a 
mercadoria está em falta, nós temos 
que vender somente acessórios. 
Estamos abrindo uma nova loja que 
funcionará em Paragominas, pois a re- 
gião está completamente abandonada 
em termos de lojas para esse tipo de 
máquinas. Teremos uma boa aceitação 
porque diariamente clientes nos 
pedem para fazermos um ipvestimento 
desse porte na região. O investimento 
também será privado. Lá, construi- 
remos a FERMAQ — Ferramentas e Má- 
quinas Ltda. 

Dengue e febre amarela. 

Melhor é prevenir 

Ultimamente algo muito sério vem preo- 
cupando a população e autoridades sanitá- 
rias brasileiras. É a volta de algumas doen- 
ças que se acreditava erradicadas do País, 
como a febre amarela e a dengue, ambas 
provocadas por picada do mosquito deno- 
minado A EDES A EG YPTI. 

COMO ACONTECE A CONTAMINAÇÃO 

Acontece pela picada de mosquitos por- 
tadores do vírus dessas doenças. São eles 
que passam a febre amarela e a dengue de 
uma pessoa para outra. É transmitida peio 
mosquito AEDESA EG YPTJ. 

Sempre que pica uma pessoa com fe- 
bre amarela e dengue, o mosquito se torna 
transmissor da doença por toda a sua vida. 
No caso da dengue, ele a transmite quan- 
do pica uma pessoa contagiada no máximo 
1 dia antes do aparecimento dos sinto- 
mas da doença, e até 5 dias depois. 

Passado esse período, o vírus invade ou- 
tros órgãos do corpo e não mais será encon- 
trado na corrente sangüínea do paciente. 
No caso da febre amarela acontece 4 dias 
depois do aparecimento da doença. 

A contaminação da dengue e da febre 
amarela não acontece através de transfu- 
são de sangue, contato com pessoas infec- 
tadas, nem bebendo água contaminada com 
as larvas do mosquito. É a fêmea adulta 
que transmite a doença depois de picar 
uma pessoa já infectada. 

Pega-se a dengue com maior facilidade 
do que a febre amarela. 

SINTOMAS 

Dengue: nas crianças, a dengue se mani- 
festa de maneira mais branda; febre alta, 
dor de cabeça e aumento dos gânglios lin- 
fáticos. 

Nos adultos, além dos sintomas de fe- 
bre, dor de cabeça, aumento dos gânglios, 
surgem vômitos, erupção da pele, dor de 
garganta, nas articulações, nos músculos, 
no abdômen e os olhos ficam congestio- 
nados. 

Febre amarela: No caso das crianças, 
terão febre, dor de cabeça, vômitos e di- 
minuição do volume da urina. 

Nos adultos, aiém dos sintomas cita- 
dos, aparecerão icterícia (pele amarela- 
da, daí o nome de febre amarela) insu- 
ficiência rena! e hepática, acompanhadas 
de hemorragias. 

DURAÇÃO 

A dengue dura de dois a quatro dias nas 
crianças e sete nos adultos. No caso de fe- 
bre amarela, esta dura sete dias tanto para 
as crianças quanto para os adultos. 

PERIGO DE VIDA 

Na sua forma mais branda, a dengue não 
. mata. Mas com a dengue hemorrágica, que 
provoca alterações no sistema de coagula- 
ção do sangue, a mortalidade varia de 10 a 
50 por cento. 

A febre amarela é bem mais perigosa. 
Após o 7o. dia do aparecimento da doença, 
a vida passa por sério risco. A morte sobre- 
vém no décimo dia. Segundo a Organiza- 
ção Pan-Americana de Saúde isso acontece 
em 40 por cento dos casos. 

PREVENÇÃO 

Contra a dengue, a única prevenção é a 
erradicação dos focos do mosquito que a 
transmite. Anda não há vacina contra doen- 
ça* Ja'contra a febre amarela existe há mais 
de 50 anos uma vacina protetora e preven- 
tiva. É bom lembrar que esta vacina apenas 
previne, não cura. 

Todos os habitantes de regiões ou cida- 
des onde haja ameaça de febre amarela de- 
vem ser vacinados. A vacina contra a febre 
amarela não é indicada às mulheres nos 3 
primeiros meses de gravidez e às pessoas 
com o sistema imunológico deprimido. 

A eficácia da vacina perdura por 10 
anos. As pessoas que tiveram febre amare- 
la e se curaram ficam imunizadas pelo resto 
da vida. I 

TRA TAMENTO E REMEDIOS 

Uma vez contraídas, a dengue e a febre 
amarela, não há um tratamento específico 
para eSsas doenças. Os médicos procuram 
fazer com que o organismo da pessoa ex- 
pulse o vírus que o ataca. Também não 
existem remédios específicos contra a den- 
gue e a febre amarela, e sim contra seus 
efeitos - dor de cabeça, dor de abdômen. 
Qualquer automedicação, porém, é desa- 
conselhada pelos médicos. 

COMO DIFERENCIAR O MOSQUITO 

O mosquito causador da dengue é um 
mosquito rajado, de cor escura, com man- 
chas brancas pelo corpo e pernas. Tem há- 
bitos diurnos, ou seja, só pica durante o 
dia. Ao contrária do pernilongo comum 
que pica à noite. 

ONDE SE REPRODUZ 

Ele prefere cantos escuros, sombrios e 
úmidos. É exclusivamente doméstico e põe 
suas larvas em latas, garrafas ou pneus que 
tenham água parada, vasos com plantas 
aquáticas, pratos para umidecer xaxins 
e caixas d'água e/ou pequenos recipientes, 
e não gosta de água poluída, nem de rios, 
lagoas ou grandes depósitos de água. 

COMO COMBATER 

A melhor arma contra o mosquito 
AEDES AEG YPTI é eliminar de casa os 
recipientes abertos onde haja água parada, 
em pneus, latas, vasos, garrafas. Pode ser 
combatido com inseticidas ou desinfetan- 
tes domésticos. Mas é preciso não esque- 
cer que esses apresentam um certo grau de 
toxicidade. Daí o problema com crianças 
e animais.. 

O que fazer quando houver suspeita da 
presença do mosquito? 

Deve-se chamar o órgão público compe- 
tente, como secretaria de saúde, centros de 
vigilância epidemiológica e outros. 

■n 
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VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS NA- 

CIONAIS E INTERNACIONAIS. 

PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TODO O 

BRASIL. 

ENTREGA A DOMICÍLIO DE PASSAGENS 

AÉREAS. 

RESERVAS DE HOTÉIS PARA TODO O 

BRASIL. 

GARANTA SEU CARNAVAL 

FAÇA SUAS RESERVAS PARA: 

Fortaleza: 15/01/87 a 20/01/87 

.Recife . 03 / a 05 de março/87 

Maceió : 05 a 07 de março/87 

Paraguai : 15/02/87 a 19/02/87 

São Luís: Diariamente às 19h (Leito) 

Posseidon Turismo - rua Paraíba, 740 - telefone: (098) 721-4466 Imperatriz - Maranhão 



6 Imperatriz, 29 de Set. a 5 de Out. de 1986 COLUNAS Jornal ikil^ocwl' 

PATINHAS: 

criadas soltas, o lucro é maior 

Imperatriz já teve seu 
mercado consumidor de fran- 
gos e ovos, abastecido exclu- 
sivamente pelas chamadas ga- 
linhas ' caipiras", criadas sol- 
tas, sem maiores, cuidados 
técnicos e sem qualquer gasto 
com ração, s não ser alguns 
punhados de milho que o pro- 
dutor jogava diariamente no 
quintal. Hoje, não só a cidade, 
mas o país vive momentos 
difíceis em termos de abaste- 
cimento de carne, de frangos 
e também abastecimento de 
ovos. 

Antes desta crise nacio- 
nal no abastecimento de car- 
ne, a população de Impera- 
triz não enfrentava problema 
algum na compra de carne ou 
derivados da avicultura. Na re- 
gião, duas grandes granjas 
industriais (Apil e Grupo Real) 
produziam grande parte do 
que era consumido na cidade. 
Outros grupos do sul do País 
se encarregavam de atender 
o restante do mercado con- 
sumidor. A produção caseira 
praticamente desapareceu fa- 
ce aqs baixos preços prati- 
cadqs' pelos avicultores indus- 
triais. • Pratos à base de gali- 
nha "caipira" passaram a ser 
"comida de rico", como se diz 
cómumente aqui na região. 

Hoje, em alguns Estados, 
como Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina, a produção 
semi-intensivo de galinhas e 
frangos tende a multipli- 
car-se no futuro, por ser 
mais compensadora em ter- 
mos econômicos do que a cria- 
ção industrial. Se, à primeira 
vista, esta opção pelo siste- 
ma semi-intensivo dá uma 
impressão de uma volta ao 
passado, na realidade trata- 
se de um salto adiante, 
especialmente no caso do pe- 

queno produtor, empenhado 
na redução de custos e na 
exploração integrada de sua 
propriedade. 

Na avicultura, como se 
sabe, as despesas com ra- 
ção representam mais de 70 
por cento do custo da produ- 
ção. Já no sistema semi- 
intensivo, essas despesas po- 
dem cair até 40 por cento, 
como comprovam experiências 
desenvolvidas no Sul do país. 

O USO DO RAMI NA 
RAÇÃO 

A Escola Agropecuária do 
município paulista de Jacareí, 
está desenvolvendo pesquisas 
para conhecer as vantagens 
da criação de galinhas pelo 
sistema semi-intensivo, que 
consiste em soltar as aves ao 
amanhecer e recolhê-las ao 
anoitecer. Um dos proble- 
mas enfrentados no início, 
mas que já foi solucionado, 
era com respeito ao tipo de 
planta que poderia nutrir 
o plantei de quinhentas aves 
poedeiras, com as quais eles 
iniciaram a pesquisa. A respos- 
ta foi descoberta ao acaso e 
a planta encontrada foi o rami 
um arbusto altamente nutri- 
tivo, com 21 por cento de 
proteínas. Foi observado tam- 
bém que o rami crescia vigo- 
rosamente, era colhido sem 
dificuldades e comido gulosa- 
mente pelas aves. Com isso, foi 
conseguido 40 por cento 
de economia na produção de 
ovos. Além disso, os ovos 
das galinhas apresentavam 
gemas mais amarelas, cascas 
mais resistentes e com qua- 
tro vezes mais vitamina A 
do que os ovos de galinhas 
de granjas. Comendo rami, 
recebendo mais sol e tendo 

mais contato com a terra, 
as galinhas cresceram mais 
saudáveis, cumprindo-se ape- 
nas o plano de vacinação. 
Outra vantagem que convém 
ser destacada é o fato de as 
galinhas sem confinamento 
produzirem ovos até 20 me- 
ses, dois meses a mais do 
que as galinhas que vivem 
em confinamento. 

ADUBAÇÃO ORGÂNICA 

Para sustentar as quinhen- 
tas galinhas, os técnicos 
de Jacareí plantam 1.600m2 
de rami, em linhas. Segundo 
eles, o adubo ideal para a 
plantação do rami é o orgâ- 
nico, em especial o esterco 
das próprias galinhas, utili- 
zado na proporção de três 
toneladas por hectare. Pode- 
se também, segundo os téc- 
nicos, consorciar o rami com 
outras leguminosas, como a 
mucuna-preta e o feijão-de- 
porco, ou mesmo com a so- 
ja perene — mas neste caso, 
para que ela não prejudique 
o crescimento do rami, só 
deve ser plantada depois que 
ele estiver estabelecido. O 
rami cresce muito rápido. 
Em apenas dezoito dias ele 
está germinando, em sessenta 
dias a planta atinge um de- 
senvolvimento razoável, com 
mais de oitenta dias, está 
pronto para o primeiro 
corte. No caso de Jacareí, 
foram feitos nove cortes 
em um ano, incluindo o pe- 
ríodo de inverno, para aten- 
der as necessidades das qui- 
nhentas aves do experimento. 
As aves eram alimentadas 
com os talos e as folhas, 
dentro dos galpões, entre 8 
e9 horas da manhã. 

Economia 

Roberto de Araújo Vianna (* ) 

Empregadol 

ou empregador? 

Uma pesquisa feita pela empresa Sal- 
diva e Associados Propaganda entre- 
vistou 1.000 cariocas e 1.000 paulistas, 
todos maiores de' 30 anos de idade, so- 
bre suas aspirações, revelando que o so- 
nho do brasileiro é ser patrão. 

A casa própria, um emprego público, 
um carro novo, um bom emprego nu- 
ma grande empresa, até há pouco tem- 
po, eram ambições que disputavam o 
primeiro lugar em qualquer pesquisa 
do tipo, e hoje estão cedendo lugar 
para algo mais atraente como ser dono 
do próprio negócio. 

Á explicação para isto, segundo 
alguns estudiosos, está na explosão 
de consumo que se deu a partir do 
Plano Cruzado, que, contribuiu para o 
aparecimento e implantação de novas 
microempresas em vários ramos, como: 
pequenas lojas de roupas, bares, lancho- 
netes, pequenas gráficas, etc. 

Porém, o Plano Cruzado não é o úni- 
co responsável por tudo isso: ele apenas 
facilitou que o número de novas e peque- 
nas empresas crescessem. A causa princi- 
pal está na recessão e no desemprego cau- 
sados nos anos do governo Figueiredo, 
que atrasou a nessa economia. Pode ser 
também que a principal causa de as pes- 
soas quererem ter seu próprio negócio seja 
a falta de segurança no emprego, que não 
está apresentando maiores oossibílidades 

de crescimento do empregado junto com 
a empresa. Isso porque as grandes empre- 
sas não têm nenhum plano de cargos e 
salários que deixe transparecer uma car- 
reira com possibilidades de êxito aos seus 
funcionários. 

Emprego público também deixou de ser 
sonho para muitos brasileiros devido ao 
grande número de apadrinhamentos, ge- 
rando empreguismo e só umas poucas pes- 
soas com grandes padrinhos políticos 
podem chegar lá, deixando para os outros 
cargos sem expressão e salários minguan- 
tes. 

Por isso deixo aqui um lembrete ao 
Governo e às grandes e médias empresas: 
invistam no seu pessoal, valorizem seus 
funcionários, criando para eles um plano 
de cargos e salários, a fim de que o fun- 
cionário exemplar e dedicado tenha uma 
ascensão funcional e monetária na sua 
empresa. Isso evitará perdas de pessoal 
eficiente, pois o sucesso de sua empre- 
sa d.epende do sucesso do .pessoal que tra- 
balha nela. 

«■*- 

(* ) Roberto de Araújo Vianna é eco- 
nomista, formado pelo Centro de Estu- 
dos Superiores do Pará (Cesep), e presi- 
dente da Associação dos Microempresá- 
rios de Imperatriz e Região Tocanti- 
na (AMIRT) 
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Informática 

Em recente visita a esta ci- 
dade, o sr. Vicente Azutay, re- 
presentante da Be!data Proces- 
samento de .Daaos, empresa 
do Grupo Belauto (Be/ém-FA) 
manteve contatos com empre- 
sários locais e profissionais da 
área de informática, e, através 
de nossa coluna, agradece, 
em nome da Beldata, a boa 
acolhida que teve em nossa 
cidade. 

"Nós da BELDATA PRO- 
CESSAMENTO DE DADOS 
LTDA., empresa do Grupo 
Belauto que atua na área de 
informática, agradecemos o 
calor humano recebido em Im- 
peratriz por nosso representan- 
te, o sr. Vicente Azu/ay do 
Nascimento, que não pôde 
esconder o seu entusiasmo 
diante do galopante crescimen- 
to da cidade, e, promete- 
mos voltar em breve, trazendo 
uma infra-estrutura para que, 
juntamente com a comunida- 
de empresarial, política e so- 
cial, possamos somar esforços 
no sentido de promover um 
crescimento raciona! sob to- 
dos os aspectos. 

Vicente Azutay do 
Nascimento 

Assistente Comercia! — 
Beldata 

BELDA TA/COMPUTER 
HOUSE 

Imperatriz é uma cidade 
com desenvolvimento acelera- 
do. Nós, profissionais da área 
de informática, acreditamos 
no crescimento específico de 
nossa área. Para tal é necessá- 
rio darmos um apoio às em- 
presas que aqui pretendem in- 
vestir, para que, futuramente, 
possamos contar com mão -de- 
obra mais especializada e mo- 
dernos centros de computa- 
ção. 

 -rrtr 

Junio de Lima Dantas ( *) 9o 

oq 
61Í 
eb 
J91 
>39 

A Beldata está confiantsúz 
neste desenvolvimento. Comuz 
tando com completos e moist 
dernos centros de processauq 
mento de dados, utilizando os 
mais variados e sofisticado^ 
sistemas de aplicação e a con- 
fiança de cerca de 200 usuá- 
rios de toda a sua Unha de co-ab 
mercialização, e, portanto con^dl 
siderada hoje a mais modermPD 
empresa de computação cteug 
Amazônia. 190 

,9Í 
A COMPUTER HOUSEnq 

empresa que desde a sua fum^ü 
dação vem cooperando para Oujj 
desenvolvimento da área de 
Informártica em Imperatriz,çfo 
recebe, por intermédio desta^ 
coluna os agradecimentos pe/o,j10 

apoio concedido ao seu repre-^^ 
sentante durante a sua visita00 

nesta cidade. 

"Á COMPUTER HOUSÈ\ 
SERVIÇOS REPRESENTA- 
ÇÕES E ASSESSOR IA L TDA 
os nossos agradecimentos pelo 
apoio oferecido a Beldata Pro- 
cessamento de 'Dados Ltda, 
através da pessoa do nosso re- 
presentante, o sr. Vicente Azu- 
tay do Nascimento, quando da 
sua permanência em Impera- 
triz, fazendo pesquisa de mer- 
cado, visando implantar mais 
uma filial da maior empresa 
de processamento de dados da 
Amazônia. 

E incentivos no sentido de 
aprimorar cada vez mais a for- 
mação de mão-de-obra na área 
de processamento de dados, 
necessária para c sucesso da 
Informática em Imperatriz. 

VICENTE AZULAY DO 
NASCIMENTO-BELDATA 

í* ! Junio de Lima Dantas é programa j 
dor sênior, sócio-proprietário da Com- 
puter House. * 

Universidade 

Profa. Maria do Socorro Dias Mendes ( * ) 

J 

O fracasso escolar 

deficiência lingüística 7 

O problema do uso da Língua nas 
escolas, principalmente nas chamadas 
"escolas de base", é muito sério e che- 
ga a exigir uma especial atenção por 
parte dos educadores que lutam para 
superar essa deficiência tão aterrado- 
ra que chega a violentar e a suprimir 
o pensamento do homem, neutralizan- 
do-o dentro de si e do seu contexto, 
levando-o ao cárcere da ignorância. 

Por outro lado, é objeto de preocu- 
pação o que diz respeito ao como 
"ensinar" a, língua materna que, ape- 
sar de todo falante usá-la, dela não se 
serve em sua plenitude como instru- 
mento eficaz de todas as suas habili- 
dades filosóficas. Em decorrência de 
tal fato, verifica-se o alto índice de 
reprovação nas escolas e nos concur- 
sos, públicos e da vida. 

Feito um levantamento nas esco- 
las desta cidade, constatou-se a de- 
ficiência lingüística, entre outras, 
como uma das principais causas do 
fracasso escolar, com especialidade 

nas camadas populares. Isto é justifi- 
cável, uma vez que a clientela e&u- 
dantil é proveniente das chamadas 
"zonas incultas" e da "classe do?ni- 
nada", onde as próprias escolas fêfo 
visam a um resultado qualitativo rRas^ 
quantitativo, até mesmo no que diz 
respeito á formação do quadro docen- 
te, verificou-se, ainda, que a íd 
gia "educação, direito de tod 
"igualdade de oportunidade ed 
cional", não passa de utopia, co 
derando que a grande parte dos 
fessores não possuem qualidades 
pecíf ícas para o magistério e pou 
preocupam em adquiri-las, buscand 
através de um aperfeiçoamento li 
güístico,'ações e reações que interf 
ram no comportamento global 
homem. 

( ) Maria do Socorro Dias Mendes é professora j 
Departamento de Letras da Unidade de Estud 
de Educação de Imperatriz/Universidade Estad' 
do Maranhão (UEMA) 
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Aqui jaz a praia do Goiás 

Ant rt r\ê"* io     oHL De barco em barco, a praia 
do Goiás - uma das poucas 
opções de lazer de que dis- 
põem os tocantinos - está sendo 
transferida para as construções 
de Imperatriz. As autoridades 
responsáveis pela preservação da 
ecologia, do espaço turístico, 
simplesmente ignoram este as- 
sunto, talvez até por ignorarem 
também os encargos da função 
que ocupam. 

PARALELO 

A praia do Tucunaré, na cida- 
de de Marabá, é o maior orgu- 
lho dos marabaenses. A praia da 
Gaivota, em Conceição do Ara- 
guaia, é o local de maior con- 
centração turística do centro-oes- 
te, nos períodos de férias. Essas 
praias estão sob a coordenação 
das secretarias de Turismo e Cul- 
tura. 

As secretarias criam a planta 
dos barracos qüe deverão ser ins- 
talados na praia, abrem-se as ins- 
crições aos comerciantes interes- 
sados. Caso o número de barra- 
cos determinado pelas secreta- 
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Praia do Goiás: transportada em caminhões .. 

rias seja superado pela quantida- 
de de inscrições requeridas, faz-se 
um sorteio para a escolha dos re- 
querentes que serão admitidos. 

COMPROMISSO 

Os barraqueiros, como são 
chamados, têm o compromisso 
com as secretarias de limparem, 
todos os dias, o espaço que cor- 

responde a seus barracos. Vale 
frisar que esses barraqueiros man- 
têm um atendimento de quase 24 
horas nas praias durante todos 
os dias da semana. 

SEGURANÇA 

Há nessas praias destacamen- 
to da Polícia Militar para coibir 
os abusos que porventura ve- 

nham a ocorrer. Os policiais são 
instruídos para orientar os ba- 
nhistas e manter a tranqüilida- 
de na praia. Há grupos de salva- 
vidas prontos para atenderem aos 
apelos de pessoas em perigo de 
afogamento. A praia é sinalizada 
por bóias indicando os lugares 
mais rasos ou mais fundos do 
rio. 

PROIBIÇÃO E ZELO 

É terminantemente proibido 
que a areia da praia seja retirada. 
Toda a população sabe disso e 
zela para que esta lei seja res- 
peitada. 

AS PRAIAS SÃO MAIS 
BONITAS 

Não há dúvida de que uma 
praia, com todos esses cuidados, 
se torna mais bonita. As barra- 
cas padronizadas transmitem, á 
primeira vista, a idéia da orga- 
nização lá existente. A seguran- 
ça oferecida aos banhistas faz 
com que inúmeras famílias acam- 
pem durante fins de semana. 

EM IMPERATRIZ 
Ao que parece, não há ne- 

nhum interesse das autoridades 
em tornarem nossas praias um es- 
paço seguro. Nelas, nunca se pre- 
senciou um destacamento poli- 
cial para manter a ordem. Pelo 
contrário, é fato constatado que 
a maioria das brigas que ocorre- 
ram nas praias foram provocadas 
por policiais embriagados. 

As manchetes dos jornais tam- 
bém contribuem para que o rio 
Tocantins se afigure um inimigo 
perigoso, quando noticiam mor- 
tes por afogamento sem se preo- 
cuparem em esclarecer de que 
forma essas mortes poderiam ter 
sido evitadas. Para quem não sa- 
be, o rio Tocantins deu nome a 
uma das mais bonitas avenidas 
da cidade de Goiânia. 

Faz-se necessário que Impera- 
triz - cidade que deve sua funda- 
ção á trafegabilídade desse rio - 
passe a lhe dedicar mais respei- 
to e carinho. Não há melhor for- 
ma de transmitir esse carinho, se- 
não preservando suas praias e 
contribuindo para que sua beleza 
permaneça. 

r 
á se vai longe o tempo 
em que o campanário 
da Igreja de Fátima 

convidava os fiéis para refle- 
tirem no fim da tarde. Tam- 
bém se foi o tempo em que as 
músicas de padre Zezinho no 
alto-falante da igreja nos falava 
de paz. Vieram coisas novas, 
e o povo quase sempre é duro 
e agressivo, como a nova Pra- 
ça de Fátima. 

A Praça de Fátima já foi 
denominada centro da cidade. 
Há dezenas de anos vem acom- 
panhando o crescimento desta 
metrópole. E hoje ainda não 
deixou de ser o coração de 
Imperatriz. Colocada entre 
uma das mais antigas, sendo a 
mais querida dos artistas, cen- 
tro de encontros, de diálogo 
e descontração, o auge de sua 
popularização veio ocorrer 
exatamente na época em que 
ali existia música ao vivo. 
Inúmeras pessoas passavam 
noitadas alegres e descontraí- 
das ao som das músicas de 
artistas de nossa terra. Em 
muitas cidades por este Brasil 
afora já se comentava e elo- 
giava Imperatriz por expor 
seus valores culturais nas pra- 
ças. Mas como fosse para com- 
provar o antigo ditado "o 
que é bom dura pouco" sua 
fase festiva também passou 

" muito rápido. 
Com a reforma da praça, 

sumiram-se a livraria, as 
árvores, a casa do artesão, e, 
o mais dolorido, sumiu a mú- 
sica ao vivo, excelente opção 
de lazer para o imperatrizen- 
se e brilhante cartão postal 

ra quem vinha de fora e só 
conhecia Imperatriz através 
de matérias veiculadas a nível 

; nacional, mostrando o lado 
^amargo e tétrico de nossa 

cidade. Mas, o tempo muda, 
e mudou duramente, blo- 
queando aquela opção de la- 

ss^er, aquele palco de valores 

—  

J 
Por quem dobram 

os sinos? 

artísticos, por um palco reple- 
to de bicicletas, motos e até 
automóveis. 

Henrique Guimarães, poe- 
ta e cantor imperatrízense, que 
trabalhou quatro meses com 
música ao vivo na praça, fala 
entristecido das mudanças 
atuais: "A praça já foi con- 
quistada pelos eventos cultu- 
rais. Não se pode olhar ape- 
nas o lado comercial dos do- 
nos de bares. Muitos artistas 
imperatrízenses se projetaram 
no meio artístico cantando 
nos bares. Foi uma atitude 
negativa da prefeitura baixar 
uma portaria proibindo que 
sejam colocadas na praça as 
mesas e cadeiras que eram 
usadas antes. Com esse posi- 
cionamento, o Valdomiro, que 
era dono do bar, não teve 
nenhuma opção, senão reti- 
rar a música. 

"O som de violão (é mui- 
to importante notar esse 
detalhe), ele se processa de 
forma educada. As pessoas 
acostumadas a freqüentar am: 

bientes com som ao vivo têm 
a peculiaridade de serem pas- 

sivas. A seqüência de música 
ao vivo na praça tornou-a 
um espaço bem mais saudá- 
vel, isso porque os próprios 
freqüentadores a protegiam 
dos marginais. Independente 
disso, havia a repercussão em 
outras cidades, do lado cultu- 
ral de Imperztriz. 

"Além do som na praça, 
também morreram outros 
eventos de suma importância 
para o crescimento cultural de 
imperatriz; a Feira de Artes, 
promovida pela Associação 
Àrtística de Imperatriz - AS- 
SARTI, a Casa do Artesão e 
até mesmo a livraria, as quais 
já faziam parte daquele espa- 
ço. O som ao vivo fazia da 
praça uma ótima opção de 
lazer. Ela era freqüentada e 
menos marginalizada e não 
era depredada como está 
sendo atualmente. Mudou pa- 
ra pior, não restam dúvidas, 
tanto na sua parte arquitetô- 
nica quanto cultural. O mais 
triste foi, sem sombra de cú- 
vidas, a morte da natureza. 
Hoje a praça é somente con- 
creto e aço". 

■ : 
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mm 
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A "nova" Praça de Fátima: sem música, sem sentido 

Segundo declarações do 
padre Felinto, pároco da Igre- 
ja de Fátima, "não houve ne- 
nhuma participação da igreja 
no caso. A decisão partiu di- 
retamente de órgãos ligados 
à Prefeitura Municipal. O fato 
de terem colocado o santuá- 
rio de Fátima no centro da 
praça não significa, em hipó- 
tese alguma, que esta tenha 
passado a ser propriedade da 
igreja", disse ele. 

Valdomiro, ex-proprietário 
do Hangão, responsável pela 
existência, durante vários me- 
ses, de música ao vivo na 
praça, não sabe explicar ao 
certo a razão desse refreamen- 
to por parte da Prefeitura: 
"Aparentemente não existiu 
nenhum motivo plausível pa- 
ra que esta resolução fosse 
tomada, pois sempre procurei 
desenvolver meu trabalho sem 
provocar atrito com ninguém. 
Por determinação do Sr. Mi- 
guel Fíquene, secretário de 
Obras, recebi a ordem de reti- 
rar da praça todas as mesas e 
cadeiras. Diante dessa situa- 
ção, não encontrei saída senão 
retira^-è música. Ainda tentei, 
através de um abaixo-assinado 
contendo 382 assinaturas de 
pessoas interessadas em ter de 
volta as noites de lazer na pra- 
ça; mas, para minha decepção, 
não obtive nenhum sucesso, e 
tive que vender o local de meu 
comércio". 

Outro entrevistado, conhe- 
cedor das noitadas imperatrí- 
zenses, é Erasmo Dibel, can- 
tor e compositor. Iniciou sua 
carreira cantando nos bares e 

é, hoje, responsável pela des- 
contração musical na movi- 
mentada casa noturna "Fly 
Back". Não consegue dissimu- 
lar seu descontentamento com 
a realidade e desabafa: "Ve- 
jo a praça hoje oomo se ela tivesse 
perdido sua própria vida, visto 
que antes era animada, com 
som ao vivo, e agora é sim- 
plesmente palco de motos e 
bicicletas, Como se não bas- 
tasse, ainda tiraram uma ou- 
tra grande atração cultural, 
que era o Clube do Artesão. 

"A música ao vivo nas pra- 
ças é muito importante, até 
pelo fato de criar empregos, 
tanto para garçons quanto pa- 
ra o próprio músico, além, é 
claro, de ser uma opção de la- 
zer bastante saudáveí.em área 
livre. As pessoas de outras 
cidades adoravam. Até identi- 
ficavam imperatriz como uma 
cidade com opção de músi- 
ca ao vivo nas praças. O fato 
de surgirem vários espaços 
com música ao vivo, faz des- 
pertar e abre caminho para 
que outras pessoas passem a 
desenvolver este tipo de tra- 
balho. Tenho absoluta cer- 
teza de que a música não in- 
comodava o horário da mis- 
sa, posto que se esperava o 
término da mesma", disse 
Erasmo. 

O campanário da Igreja de 
Fátima, festejado por inúme- 
ros pardais quando batiam os 
sinos, cedeu lugar a novas 
construções, mas os alto-fa- 
lantes continuam no alto da 
Igreja , e, certamente, quan- 
do contemplam a devastação, 
a estranha transformação da 
praça, cantam mais uma vez 
"Utopia", não a "Utopia" de 
padre Zezinho, conhecida no 
Brasil inteiro, mas a utopia 
de fazermos de Imperatriz um 
imenso berço cultural, onde os 
sinos não dobrem pela morte 
do patrimônio do povo. 
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REFORMA BANCARIA 

A questão básica da eco- 
nomia brasileira nos dias 
de hoje é a retomada de 
seu crescimento e, por 

trás dessa questão, a resposta 
sobre quem vai financiar esse 
novo ciclo, que as autoridades 
da área econômica e financeira 
julgam já estar desenhando no 
horizonte próximo. Um tipo de 
alvorada, portanto, que colocou 
em questão o funcionamento 
do sistema financeiro do país, 
viciado em dois hábitos que não 
podem subsistir: o crédito 
externo já estrangulado — e as 
taxas elevadas dos juros inter- 
nos, que até fevereiro último 
eram corrompidas pela 
aeformação da correção mone- 
tária. 

Como financiar esse novo ci- 
clo de crescimento depois do 
Plano Cruzado, que extinguiu 
a correção, e depois da crise 
externa, que fechou as tornei- 
ras dos financiamentos inter- 
nacionais? Um fantasma então 
começou a rondar o país: o da 
reforma bancária, que hoje, po- 
de-se dizer, não passa de uma 
metáfora para tentar explicar 
de onde virá o dinheiro para fi- 
nanciar c crescimento econômi- 
co na Nova República. Falou- 
se dos bancos múltiplos e da re- 
gionalização de uma cadeia de 
instituições financeiras, o que 
até agora se traduziu simples- 
mente pela desmobilização de 
uma série de cartas patentes e 
por demissão de pessoa, me- 
didas que se destinam simples- 
mente a reduzir os custos ope- 
racionais das entidades de ser- 
viços financeiros. 

A dimensão real desse pro- 
blema chama-se financiar inves- 
timentos de longo prazo. Não 
se trata de menosprezar aque- 
las instituições oficiais que até 
hoje têm representado o seu pa- 
pe! na chamada formação bruta 
de capita! fixo do país, mas de 
criar mecanismos consistentes 
que funcionem a longo prazo, 
em um mercado acostumado a 
operar "short". 

Pois é em cima disso que o 
ministro da Fazenda, Dilson Fu- 
naro, está trabalhando. Os ban- 
cos cu instituições financeiras 
que se adaptem an Plano Cruza- 
do, pós-correção monetária. É 
um problema típico da inicia- 
tiva privada. O que o governo 
vai fazer é induzi-los a realizar 
aplicações de longo prazo, a 
única forma de fazer o país vol- 
tar a crescer sem nódulos de ins- 
tabilidade. Está no forno um 
novo elenco de medidas, sim- 
ples, mas que não podem ser 
adotadas em separado, que ob- 
jetivam unicamente fazer com 
que o país volte a crescer e que 
as prioridades sociais assumidas 
pelo falecido presidente Tancre- 
do Neves e herdadas pelo atua! 
governo possam ser efetivamen- 
te concretizadas. 

O problema de viabilização 
do crédito de longo prazo no 
Brasil tem dois aspectos impor- 
tantes. O primeiro refere-se ao 
crédito de longo prazo no setor 
público e o segundo, no setor 
privado. Quanto ao setor públi- 
co, a condição básica, segundo 
os assessores de Funaro, é aten- 
der as relações desse setor com 
o setor privado nos últimos 
anos. Segundo os técnicos da 
Fazenda, o setor público acu- 
mulou o grosso do endivida- 
mento primário da economia 
brasileira, tanto no plano in- 
terno quando no externo. Tor- 
nou-se, portanto, o grande de- 
vedor da economia, mas com 
uma característica considera- 
da importante: uma dívida de 
prazo muito curto articulada 
com uma taxa de juro muito 
elevada. 

Papel dos bancos 

na nova etapa de 

aiuste econômico 
Aloysio: 

O que cabia fazer agora, no 
entender dos principais assesso- 
res de Funaro, era realmente 
criar um instrumento que pu- 
desse processar as seguintes 
transformações: em vez de o se- 
tor público ficar acumulando 
dívidas, ele deve, em primeiro 
lugar, passar a acumular em pro- 
porção diferentes, dívidas e capi- 
tal, en, segundo, essa dívida tem 
oe ser de tipo oposto à atua! 
seja, de longo prazo. E é exata- 
mente esse pressuposto que 
emtasou a idéia de uma holding 
para controlar o setor público 
mobilizando recursos que não 
estejam atrelados ao Tesouro 
Nacional. Alguns economistas 
da Fazenda consideram que as 
empresas estatais ou pelo menos 
um conjunto delas, dispõem de 
uma riqueza ainda inexplorada, 
que é o seu próprio patrimônio 
área explorada por qualquer 
empresa privada. Esse deve ser 
o lastro, o garantidor de últi- 
ma instância da emissão de um 
título. Como é que uma empre- 
sa aeve financiar-se?, pergun- 
tam esses assessores. E dão a 
resposta: no mercado direto, 
lançando debêntures ou ações, 
e lastreando-as com seu patri- 
mônio. 

Em síntese, a idéia da holding 
nasce do pressuposto da necessi- 
dade de criação de um novo ins- 
trumento de financiamento do 
setor público brasileiro, com 
uma estruturação moderna 
montada em uma base fiscal 
corrente de curto prazo sufi- 
ciente para gerir a liquidez da 
economia. Mas pode também, 
dizem eles, dispor de um instru- 
mento moderno que não ti- 
nham ou funcionava de manei- 
ra excessivamente restrita, que 
é a garantia do patrimônio pa- 
ra as emissões do setor públi- 
co. Eles definem esse instru- 
mento como uma "garantia do 
desenvolvimento econômico". 
E esse não é apenas um pensa- 
mento dos assessores do minis- 
tro Funaro, mas do próprio 
titular aa Pasta. Isso significa- 
ria a possibilidade de realmen- 
te diferenciar o que é efetiva- 
mente conta do Tesouro (como 
as contas sociais, atualmente 
sem espaço orçamentário) do 
que é conta de financiamento 
das empresas estatais. 

A conclusão é simples: uma 
empresa estatal pode ser finan- 
ciada independentemente do 
déficit do setor público, e essa 
é a "mágica" que está sendo 
"bolada" pela Fazenda. Hoje, 
uma empresa pública, mesmo 
que produtiva, capaz de finan- 
ciar investimentos altamente 
lucrativos, com retorno altamen- 
te promissor e curto prazo, tem de 
entrar no déficit público, o que 
não acontece com qualquer em- 
presa privada, que dispõe de 
planos de financiamentos, 
um retorno esperado e pode ge- 
rar fontes de superávit. 

A HOLDING - O que a Fa- 
zenda pretende, segundo os as- 
sessores oo Ministério, é gerar 
um instrumento de reformula- 
ção aa dívida das empresas pú- 
blicas, transformando-a par- 
cialmente em capital, e permi- 
tir, como tendência, que essas 
despesas sejam saneadas oe uma 

maneira independente do Te- 
souro Nacicnal. Trata-se da con- 
quista de um espaço maior para 
a utilização desses recursos em 
outras áreas que não as próprias 
emp/esas públicas. 

E claro que esse debate sobre 
a "holding" tem sido classifica- 
do como uma tese, um boato, 
um estudo, um balão de ensaio, 
por diferentes segmentos da so- 
ciedade e do próprio governo. 
É óbvio também que existem 
obstáculos políticos para a sua 
implementação, como a possi- 
bilidade de uma redução do 
próprio espaço político dos diri- 
gentes das empresas estatais. 
Há quem diga que, por isso mes- 
mo, e/a não passa de um impas- 
se, pois a Fazenda a classifica 
de um "estudo". Mas com as di- 
retrizes alinhadas acima. Os as- 
sessores oe Funaro consideram- 
na "uma idéia com muita pas- 
sagem". Ela tem trânsito como 
instrumento financeiro. Ê evi- 
dente que ela tropeça em alguns 
ministros, que realmente se 
manifestam reticentes, e o caso 
mais notório é o ministro das 
Minas e Energias, Aureliano 
Chaves, cuja Pasta por si só já 
configura uma holding. Há 
quem até hoje jure que o ex- 
presidente da Petrobrás, Hélio 
Beltrão, que chefiava uma hol- 
ding dentro de uma "holding", 
pulou fora do barco por não 
transigir com a intangibi!idade 
de seu poder. Ê evidente que a 
Fazenda não admite trabalhar 
com essa hipótese. 

O que os economistas da Fa- 
zenda conceituam é que ne- 
nhum controle formai vai ser 
instituído adicionalmente com a 
criação da "holding" sobre as 
empresas estatais. O que é óbvia 
tratar-se de uma tanquilização 
de caráter político. A explica- 
ção dos assessores de Funaro é 
que a Secretaria de Controle 
das Empresas Estatais (Sest) já 
detém todos os controles for- 
mais sobre as empresas estatais. 
Ela define investimentos, gas- 
tos, capacidade de rolagem de 
sua dívida externa, o quantum a 
ser canalizado para a compra de 
títulos da dívida pública, entre 
outras coisas. A holding, então 
seria uma coisa que a Sest não 
pode ser e que o Tesouro tam- 
pouco, ou seja, um instrumento 
de mobilização de recursos de 
longo prazo. 

RESISTÊNCIA - Um dos 
principais assessores de Funaro 
reconhece, no entanto, que há 
resistências. Mas ele acredita 
que uma holding que captasse 
recursos independentemente do 
Tesouro daria uma responsabili- 
dade social maior a ume empre- 
sa estatal. A transparência na 
captação e na utilização desses 
recursos — além do fato de que 
ela seria uma sociedade de eco- 
nomia mista — significaria tam- 
bém, corr o tendência, uma ca- 
pacidade muito maior de con- 
trole social sobre os gastos pú- 
blicos. 

A Fazenda, hoje, quando se 
refere ao setor privado, está 
falando do sistema financeiro, 
que é basicamente quem finan- 
cia o que em termos técnicos 
se denomina "formação bruta 
de capita! fixo (FBCF)", ou seja. 

Santos 

a taxa de investimentos do país. 
E aqui a Fazenda manda um 
recado para o sistema bancário 
privado nacional. Quem finan- 
ciou o crescimento do país até 
hoje?, perguntaram-se esses eco- 
nomistas. Tanto o setor privado 
quanto o setor público foram 
financiados pela dívida externa 
e por algumas contas internas, 
consideradas importantes mas 
muito pequenas em suas grande- 
zas e que têm seu exemplo mais 
gritante no sistema Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 
No caso da dívida externa, a 
Fazenda tem a perfeita convic- 
ção de que a estamos usando 
acima da capacidade do país, fe- 
nômeno acrescido da "trcmba- 
da do acréscimo dos juros exter- 
nos", conforme expressão, de 
um assessor direto de Funaro. 
Essa era uma fonte de cresci- 
mento do país. A outra era ori- 
ginada de recursos compulsó- 
rios. 

"O governo", diz esse econo- 
mista, "parte do seguinte prin- 
cípio: "tanto uma fonte quanto 
outra são no mínimo desestabili- 
zadoras da economia, a longo 
prazo, se usadas na intensidade 
em que foram no passado na re- 
cente. Ninguém está querendo 
dizer que não vamos mais usar 
recursos come créditos do Ban- 
co Mundial, financiamentos à 
exportação, no próximo ciclo 
de expansão da economia, nem 
que o BNDES deixará de ser o 
agente estatal na estabilização 
da economia. O que não é pos- 
sível é concentrar-se apenas nes- 
sas duas fontes". 

CRESCER — Uma economia 
que não é capaz de gerar fontes 
de financiamento adequadas mi- 
nimamente à sua estratégia de 
longo prazo, na opinião da Fa- 
zenda, deve rever urgentemen- 
te seus planos caso queira 
realmente transformar-se em 
uma economia madura, com 
pressões inflacionárias de longo 
prazo relativamente controlá- 
veis e gargalos estruturais con- 
tornáveis. No caso brasileiro, de 
uma economia que usou tudo 
isso até para capita! de giro, de- 
ve-se, na opinião desses econo- 
mistas renunciar decisivamente 
a qualquer pretensão no cenário 
mundial. Mas o sistema bancá- 
ric brasileiro, na compreensão 
desses economistas, é capaz não 
apenas de apoiar o giro de ne- 
gócios, independentemente da 
dívida externa, como pensar 
também em mecanismos de fi- 
nanciamentos de longo prazo. 

Alguns desses mecanismos, 
cuja montagem se encontra em 
estudos, já "transpiraram" pa- 
ra a imprensa. Entre eles se en- 
contram a fixação de normas 
que obrigam os bancos a aplicar 
a longo prazo Um percentual 
dos seus ativos, a criação de um 
seguro para depositantes de lon- 
ge prazo, atrelados a taxas de 
juro repactuadas periodicamen- 
te, além da eventual criação de 
um sistema especial de redes- 
conto de liquidez para os ban- 
cos. Pelo menos uma dessas me- 
didas foi tomada no fina! de 
junho com a criação, pelo Con- 
selho Monetário Nacional, da 

Letiia do Tesouro Nacional com 
taxá flutuante em todas as ope- 
rações ativas e passivas dos ban- 
cos comerciais, renováveis a ca- 
da 63 dias, e que deverão preva- 
lecer também para a colocação 
de debêntures e para as opera- 
ções jde arrendamento mercan- 
til. Está excluído desse mecanis- 
mo o desconto de duplicatas, 
porque afina! se trata de uma 
operação de curto prazo, e es- 
se instrumento se destina a fo- 
mentar investimentos de longo 
prazo. 

COMO FAZER: — Mas como 
operacionalizar outras normas 
que obriguem os bancos a apli- 
car no longo prazo se o próprio 
mercado, apesar do Plano 
Cruzado, ainda tenta aplicar 
"short"? Entendem os técnicos 
da Fazenda que a fixação de 
normas para que os bancos apli- 
quem a longo prazo, como me- 
dida seca e pura, não é viável. E 
abrem um parêntese na argu- 
mentação: nenhum desses ins- 
trumentos citados é compatível 
com o estilo de medidas econô- 
micas com as quais o Brasil se 
acostumou nos últimos tempos 
tais como a redução de compul- 
sório e fixação de um percen- 
tual do ativo do sistema finan- 
ceiro a ser aplicado ali ou acolá. 
Nada disso dá realmente certo, 
dizem eles. 

Segundo os assessores de Fu- 
naro, o essencial é ter um sis- 
tema bancário com algum com- 
prometimento com títulos e 
aplicações de longo prazo no 
seu ativo, de modo articulado, 
ou seja, alguma exigência gover- 
namental quanto a isso, articula- 
do com algumas outras medidas 
ainda em estudo. O pensamen- 
to da Fazenda é que os bancos 
têm de ser mais bancos, porque 
apenas intermediários financei- 
ros eles já o são há muito tempo. 
"Temos de pensar na fixação de 
um percentual de financiamen- 
to ou crédito de longo prazo, 
além de duas C outras medidas 
fundamentais: primeiro, uma 
forma de captação adequada a 
esse objetivo, como por exem- 
plo a criação de um seguro de 
crédito para as aplicações de 
Icngo prazo, que poderia ter 
uma conformação semelhante à 
segurança total que hoje têm os 
depósitos a vista ou as caderne- 
tas de poupança contra a ina- 
dimplência bancária, o que po- 
deria ser feito Com a emissão 
de tí tu tos pelos próprios bancos 
tipo papéis de cinco anos. A se- 
gunda, já adotada, foi a fixação 
de taxas repactuadas segundo 
um padrão de flutuação de ta- 
xas básicas parecido com "uma 
correção monetária para a fren- 
te". 

A FONTE SECOU - Por que 
foi necessária teoricamente, a 
criação de uma taxa de referen- 
cia para a repactuação de ope- 
rações bancárias? Segundo os 
assessores da Fazenda, o que 
sempre impediu o desenvolvi- 
mento do mercado de capitais 
foi a facilidade externa de se 
obterem recursos de longo pra- 
zo. Só que essa fonte secou. 
Mas a partir do momento em 
que se comprometeu o setor 
público e os bancos privados 
em operações de longo prazo 
internamente, criam-se as condi1 

ções para que se desenvolva 
uma Libor brasileira. 0 pape! 
do governo, então, foi criar a 
Letra do Tesouro Nacional Flu- 
tuante (LTNF), para que a li- 
quidez bancária adquira um 
contorno de longo prazo e 
inviabilize flutuações elevadas 
nas taxas a serem repactuadas. 
Nenhuma dessas medidas pode 
funcionar em seprado, advertem. 
Tem de ser um conjunto. 

(Da Revista Balanço Financeiro) 
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Uma estranha forma de 
incentivar as pessoas está 
sendo desenvolvida em 

Imperatriz. De quem corre, 
cortam-se as pernas; de quem 
canta, costura-se a boca; agora, 
quem faz carnaval, tem mais é 
que sambar na porta da prefei- 
tura. 

"Voluntários do Samba", es- 
cola tetracampeã dos carnavais 
de rua, sediada no Teatro 
Ferreira Gullar, tem como 
mérito a criatividade de seus 
integrantes. Essa escola até o 
presente momento não recebeu 
seu prêmio de primeira colo- 
cada do ano passado. É simples- 
mente inacreditável, mas, 
como vivemos na cidade do im- 
possível, tudo é possível. 

Visando estimular o carnaval 
de rua imperatrizense, a Prefei- 
tura Municipal resolveu pre- 
miar as escolas classificadas, 
segundo a concepção de uma co- 
missão julgadora. No ano pas- 
sado, a primeira colocada rece- 
beria das mãos do senhor Mar- 
celo Rodrigues, a "exorbitan- 
te" quantia de Cz$ 1.000,00. 
Acontece que até hoje, para 
decepção dos integrantes da 

„ escola e vergonha dos promoto- 

COROANDO 

O ABSURDO 

Zeca Tocantins {*) 
res, ainda não foi repassado 
essse dinheiro. 

É simplesmente inadmissí- 
vel que fatos como esse venham 
ocorrendo em nossa cidade 
sob a batuta daqueles que de- 
tém o poder, e que poderiam 
coroar de êxito uma festa pro- 
movida por eles mesmos. É 
preciso que se respeite essas 
pessoas que tantas noites passa- 
ram acordadas trabalhando na 
confecção de suas fantasias para 
trazer á comunidade a beleza 
da maior festa popular brasi- 
leira. Em qualquer lugar do 
mundo, o grupo ai pessoa ven- 
cedora de uma competição 
quatro vezes consecutivas é res- 
peitada, elogiada e até homena- 
geada. Não há intrigas, inve- 

jas ou qualquer outra coisa 
desse nível que possa suplan- 
tar o valor daquele que vence 
quatro vezes seguidas. 

Mauro Soh, da Secretaria 
de Cultura, e um dos maiores 
carnavalescos imperatrizenses, 
falou de seu descontentamento 
com a não entrega do prêmio 
e de seu contentamento de 
poder falar de carnaval em 
pleno mês de setembro. Falou 
também de sua experiência de 
trabalho em grupo junto com 
os "Voluntários do Samba". 
"É o melhor mutirão que se 
consegue fazer em se tratando 
de arte, a fase mais rica e 
criativa. Há espaço" para todos 
e todos podem contribuir 
das mais variadas formas. 
O fato de a prefeitura até o 

-Gossips'- 

Q 
'á 

ds^ 
<?, 

m 
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Galera! 
Se o seu problema é tédio, o problema é seu. 

Mas se o seu problema é cultura, acontecimento 
e informação, ligue-se em nós aqui do JN. 

x-x-x-x-x 
Um conhecido comerciante de Imperatriz nâo 

assina os jornais locais nem os de São Luís por- 
que ali em seu estabelecimento é proibido ler. 
Meu Deus... em que terra nós estamos!? 

x-x-x-x-x 
A magnífica atriz Audrey Hepburn ("Alô Milla") 

vai rodar seu primeiro filme para a televisão em 
companhia de Robert Wagner, aquele gato de 
cinqüenta anos que fez "O Marido" no seriado 
Casal Vinte. 

x-x-vx-x 
Quem não tiver em seu armário uma blusa de 

seda com um enorme laço no pescoço não está 
por dentro da moda. Esse é o grande "su" do 
momento. 

x-x-x-x-x 
A magnífica equipe Kei'ps está aí à disposição 

de todos para animar eventos empresariais, al- 
moços, jantares requintados, casamentos e en- 
contros festivos, sempre com um cuidadoso re- 
pertório de músicas nacionais e internacionais. E 
vem aí uma grande casa de música tipo discote- 
que, numa arrojada iniciativa de Carlos e Gu- 
tembergue, os homens da noite. 

x-x-x-x-x 
E atenção. Melry, Jacy e Ana, garotas xonadas 

por música e... gatos. 
Ah! gente. Que trabalho. Melômano não é 

nenhum tumor cancerígeno, não. Melômano é 
aquele cara apaixonado que me dá... Eu tenho 
que ficar explicando tintim por tintim? Oh falta de 
cultura! 

x-x-x-x-x 
O que as garotas da city curtem mesmo é o 

namoro estrelado. Entram no carro do broto, e, 
como testemunhas, as estrelas... a lua... a brisa 
fresquinha. Poético, não? 

x-x-x-x-x 
Já que a paixão não muda, teremos que mudar 

o namoro. 
Não seria melhor inventar o namoródromo (o 

namoro protegido por agentes da lei?). Assim 
seria mais prático... e mais seguro. 

Mas que seria chato, seria. Imagine você está 
saindo com o cara que você gosta com outra do 
lado enquanto ele diz que está xonado por ela. 
Guenta, coração! 

x-x-x-x-x 
Azar mesmo é o cara comprar um baita relógio 

antimagnético, antichocante, inquebrável, à 

Edilamar Varão (*) 

prova d^gua, fazer seguro contra roubo e perder 
o relógio. 

ACONTECEU 
Quem está de iove, é o casal Márcia e Marcelo. 

Ele, gerente da "Sopemi", ela, musa inspiradora. 
O casório será em janeiro. 

x-x-x-x-x 
Conheci no fim de semana o agrônomo Fran- 

cisco de Assis do Grupo Galetti, o qual está 
montando residência aqui na city. É isso aí, 
Chico. Uma beijoca. A água é poluída mas com 
alguns ingredientes se faz uma ótima poção, 

x-x-x-x-x 
Uma curiosidade: Reginaldo Medeiros é ótimo 

quituteiro. Diz ele que na cozinha ninguém faz 
um cuscuz melhor que ele. 

x-x-x-x-x 
Quem está de volta à cidade é a ex-candidaia a 

"Garota Maranhão TV", Maria de Jesus, que, de- 
cepcionada por não ter sido classificada, volta 
com um novo apelido: "cara de motor engui- 
çado". Para os íntimos, "Machadão". 

UM POUCO DE POESIA 
Quero ter o seu sorriso 

ter o seu vestígio 
ter o seu calor. 

Quero meu corpo amassado, 
louco, desvairado 
pelo seu amor. 

Quero ter na boca 
o gosto doce, 
amargo, fresco 
desse teu beijar. 

Quero enquanto fome sinta 
ter você comigo pra me saciar. 
E quando o tempo for passando 
e você já não fizer parte de mim, 
quando as situações, pressões 
e confusões fizerem tudo ter 

um fim, 
quero ter suas lembranças lindas, 

meigas, doces para me deleitar. 
Quero ter saudade de tudo 

que fomos 
para poder sonhar! 

x-x-x-x-x 
A vida é uma festa. Vamos que vamos. 

Conselho para as bacuraus da city: 
pense duas vezes antes de 
dizer nada. Stop. Beijocas. 

(*) Edilamar Pereira Varão, colaboradora do JN, é escritora 
e poetisa. 

presente momento nâo ter 
repassado nosso dinheiro, o 
valor relativo ao prêmio, por 
incrível que pareça não deses- 
timula. Na verdade, nós não 
fazemos carnaval para a prefei- 
tura ou para o seu Marcelo, 
nós fazemos carnaval para o 
povo e o povo participa, não 
precisa enviar convite. No dia 
está todo o mundo na praça 
pronto para fazer a festa. 
Gradativamente se percebe a 
evolução nesse espaço. Acredi- 
to que no próximo ano outras 
escolas vão vir participar, abri- 
lhantando ainda mais essa com- 
petição". 

Com essa garra, e com esse 
entusiasmo prevalecendo durante 
todo o ano, é que as escolas 
de samba se organizam para 

participar do desfile de rua na 
Praça Tiradentes, defendendo 
suas cores, mostrando seu gin- 
gado e seu espírito alegre e com- 
petitivo. 0 maior apoio finan- 
ceiro das escolas vem do comér- 
cio; a romaria começa logo 
no início de janeiro e não é fá- 
cil se trazer uma escola para a 
rua. Os gastos são muito altos, 
quase sempre em contraste com 
os carnavalescos que, na sua 
grande maioria, não dispõem 
de dinheiro para comprar sua 
fantasia. Só a custo de muita 
criatividade é que o brilho 
das escolas vem realçar na 
avenida. Por todo esse esfor- 
ço e por todo esse carinho é 
que parabenizamos todas as es- 
colas, em especial a "Voluntá- 
rios". Esperamos que a Prefei- 
tura Municipal de Imperatriz, 
na pessoa de seu assessor de 
comunicação, Marcelo Rodri- 
SJJes, venha efetivar o pagamento 
do valor merecido àqueles 
que venceram no ano passado. E 
ficamos na perspectiva de um 
carnaval mais competitivo e, por 
conseguinte, mais brilhante que o 

-anterior. 
{ * ) José Bonifácio Césai Ribeiro (Zeca 
Tocantins) é da equipe de reportagem do 
JN. 

m 

Gramática 
Tasso Assunção (*) 

gia? O certo é jia 

Esta coluna não tem grandes 
pretensões. Não pretende se an 
vorar em mestra ou profundar- 
questões gramaticais.» Ater-se-á a 
expor algumas particularidades 
ortográficas, a fazer algumas 
observações sintáticas, a dirimir 
pequenas dificuldades gramaticais 
que se nos apresentam diaria- 
mente. Não obstante, não há 
dúvida de que consistirá em 
proveitoso estudo do idioma na- 
cional. 

• Jia ou 
(rã). 

• Latente ou lactente? Laten- 
te é o que está subtendido, 
oculto, disfarçado; lactente é o- 
que mama. 

•Mímiógrafo ou mimeógrafo? 
A forma correta é mimeógrafo 
(aparelho para tirar cópias 
de páginas escritas sobre papel 
estêncil). 

• Náusea ou náuzea? Grafa- 
se náusea (enjôo, nojo, repug- 
nância). 

• Aprender fazer ou aprender •0 (labeça ^ a cabepa? O 
faTPr? Nlpctp ppcn m.PnHn n é 0 "JeSmO que O chefft 

o guia; a cabeça é a parte do 
corpo, superior nos bípedes e 
anterior nos outros animais, 

• Pré-visão ou previsão? O 
certo é previsão (presciência. 

a fazer? Neste caso, quando o 
verbo aprender tem como com- 
plemento um verbo no infini- 
tivo, esse complemento vem regi- 
do da preposição a: aprender a fa- 
zer alguma coisa. 

. Bêbado ou bêbado? As P^idancia, prwençaol 
duas formas são corretas.. A * ^'lometrc. °" Mometro? 

. Calçamento em paralelepí- 0 cer,° e qullome,ro ir"" 
pedos ou calçamento com para- .. 
lelepípedos? Calçamento (empe- * ^ í Cumiu0i tro^ -!]0 

dramento, pavimentação) só acei- ráP|do J"10 traba|ho- Rápido 
ta a preposição com: calçamen- "'.S611"0' veloz' acelerado) so ad- 

' mite a preposição em: rápido no 
trabalho. 

• Soquear ou socar? As 
duas formas são corretas. 

• Taboada ou tabuada? A 
forma correta é tabuada (livri- 
nho usado no aprendizado 
dá numeração edas quatro 
operações aritméticas). 

•Unhar ou azunhar? 0 Voca- 

to com paralelepípedos. 
• Docente ou discente? Do- 

cente refere-se a quem ensi- 
na, ao professor; discente refere- 
se a quem aprende, ao aluno. 

• Embolo ou embolo? Não 
existe a palavra embolo. 0 cer- 
to é êmbolo (peça móvel das 
seringas, bombas, etc.). 

• Femural ou femoral? Gra 
fa-se femoral (relativo "ao fê- bulário Ortográfico da Língua 
mur, osso da coxa). 

• Guia (a ou o?) A guia signi- 
fica "documento, formulário"; 
o guia significa "cicerone, con- 
dutor, livro de instruções". 

• Hostil ou ostil? O certo 
é hostil (adverso, contrário, 
agressivo). 

• Infidel idade (com ou para 
com?) Infidel idade (deslealdade, 
traição, perfídia) não aceita a 
preposição com, mas a, em ou 
para com: infidel idade à esposa; 
infidel idade no matrimônio; in- 
fidel idade para com o noivo. 

Portuguesa não registra a forma 
azunhar. A forma correta é, 
portanto, unhar (arranhar, aga- 
tanhar, ferir com as unhas). 

• Vistorar ou vistoriar? Não 
existe a palavra vistorar. 0 
certo é vistoriar (examinar, ins- 
pecionar, revistar). 

• Xerém ou cherérri? Grafa-se 
xerém (milho, pilado, em fare- 
lo). 

• Zinir ou zunir? As duas 
formas são corretas. 

( * ) Tasso Assunção é 
de redação do JN. 

da equipe 

LEIA SEMPRE 

■SEMPRE INFORMANDO 
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Anteprojeto da Feira de Comércio 

e Indústria do Maranhão 

O presente Anteprojeto trata da la. 
Edição da Feira do Comércio e Indústria 
do Estado do Maranhão — I FECIMA, cu- 
ja realização está prevista para o próximo 
mês de novembro. 

A área de Exposição será dividida em 
"ESTANDES", que serão ocupadas pelas 
Entidades Promotoras e pelas micro, pe- 
quenas e médias empresas participantes 
obedecendo os seguintes critérios: 

para microempresas 
para pequenas e médias 

40 "Estandes' 
60 "Estandes' 

empresas. 
30 "Estandes" para entidades promo- 

toras, empresas estatais e grandes empre- 
sas. 

Haverá ainda, espaço disponível para 
serviços auxiliares, tais como: bar, restau- 
rante, segurança, som, apoio logístico, etc. 
Existe uma expectativa de que 25.000 
(vinte e cinco mi!) visitantes compareçam 
ao evento e que sejam gerados negócios na 
ordem de Cz$ 10.000.000,00 (dez mi- 
lhões de cruzados) a curto e médio prazo, 
para as MPME's maranhenses. O Antepro- 
jeto da I — FECIMA encontra-se nesta 
ocasião em fase de concepção, e o CEAG/ 
MA espera contar com as críticas e subsí- 
dios das entidades responsáveis- pelo de- 
senvolvimento e promoção do setor priva- 
do maranhense, para realização desta Ex- 
posição. 

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 

DENOMINAÇÃO: I Feira do Comércio 
e Indústria do Maranhão — FECIMA 

Foram estabelecidas 04 (quatro) 
formas de participação de empresas na I 
FECIMA: 

Empresas Expositoras: São aquelas 
que apresentarão seus produtos e/ou ser- 
viços voltados à conquista de novos clien- 
tes/mercados; 

Empresas Compradoras: São as empre- 
sas de maior porte (Federais, Estatais, Mu- 
nicipais ou Privadas) que apresentarão 
oportunidades de negócios para as Empre- 
sas Expositoras e Empresários visitantes, 
através de produtos ou serviços que são 
adquiridos fora do Estado do Maranhão; 

Empresas Vendedoras: São as MPME's 
que tentarão vender seus produtos e/ou 
serviços por ocasião da feira (Queima de 
saldos de comércio, microempresas artesa- 
nais e outras); 

Empresas/Entidades Patrocinadoras: 
São aquelas Entidades que promovem/pa- 
trocinam e/ou dão apoio institucional ao 
evento, e ainda empresas de maior porte 
que colaboram para a realização da feira 
objetivando maior integração com a co- 
munidade. 

müèf WStFtlBUIÇÃO ESPACIAL: 
O espaço destinado à feira será ocu- 

pado de acordo com a seguinte distribui- 
ção espacial: 

Área de Empresas Expositoras; Área 
de Empresas Compradoras; Área de Em- 
presas Vendedoras; Área das Entidades Pa- 
trocinadoras 

— CEAG/MA (Centro de Apoio à Pe- 
quena e Média Empresa do Estado do Ma- 

MODALIDADE: Feira de Negócios^ ^^fpobãQk CEBRAE (Centro de Apoio à Pe 
Feira de Saldos; e Feira de Amostras. 

CATEGORIA: Gera! 
CARÁTER: Estadual 
LOCALIZAÇAO: São Luís 
ATIVIDADES PARALELAS: Lazer, 

Folclore, Shows, Desfiles 
PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO : 

CEAG/MA 
PATROCÍNIO: SICT/MA, FIEMA, 

ACM, FECOM, CDL, BDM, BEM, BNB, 
BB, BASA, CEF, SUDENE, SUDAM, 
UFMA, UEMA. 

APOIO: Governo do Estado do Mara- 
nhão; CEBRAE — Centro Brasileiro de 
Apoio à Pequena e Média Empresa; e Con- 
selho Estadual de Desenvolvimento da 
Micro, Pequena e Média Empresa do Esta- 
do do Maranhão. 

RECURSOS PREVISTOS: Cz$ 
800.000,00 

- CEAG/MA (CEBRAE) - Cz$ 
240.000,00 (30por cento) 

Órgão Patrocinadores — Cz$ 
240.000,00 (30 por cento) 

-i Empresas — Cz$ 320.000,00 
(40 por cento) 
OBJETIVOS: 
a) GERAL 

Mobilizar as micro, pequenas e médias 
empresas maranhenses no sentido de iden- 
tificar novas oportunidades de negócios e 
ajudar a promover o crescimento do setor 
privado do Estado do Maranhão, através 
do aproveitamento da capacidade produ- 
tiva existente. 
b) ESPECÍFICOS 

Criar oportunidades para que as micro, 
pequenas e médias empresas possam expor 
e comercializar seus produtos; 

Proporcionar oportunidades de identi- 
ficação de novos mercados; 

Incentivar o desenvolvimento cons- 
ciente das MPME's (Micro, Pequenas e Mé- 
dias Empresas) do Estado; 

Facilitar o intercâmbio de experiência 
e estimular a participação das MPME's 
(Micro, Pequenas e Médias Empresas) do 
Estado em eventos coletivos; 

Mostrar ao grande público os produtos 
fabricados dentro do Estado e incentivá- 
lo para a compra destes produtos; 

Estimular o Governo Estadual e as Es- 
tatais para aquisição de produtos fabrica- 
dos pelas MPME's maranhenses; 

Aumentar a disponibilidade de caixa 
das empresas comerciais, através da "Quei- 
ma" de saldos; 

Conscientizar as micro, pequenas e 
médias empresas da sua importância e do 
seu pape! na economia do Estado. 

FORMAS DE PA R TI Cl PA ÇÃO E 
FUNCIONAMENTO 

a) MODALIDADE DE PARTICIPAÇÃO 

quena e Média Empresa); BDM (Banco 
de Desenvolvimento do Estado do Mara- 
nhão); BEM (Banco do Estado do Mara- 
nhão); BASA (Banco da Amazônia S/A); 
BNB (Banco do Nordeste do Brasil); B.B 
(Bando do Brasil); FIEMA (Federação da 
Indústria do Estado do Maranhão); A.C. 
M (Associação Comercia! do Maranhão); 
SICT (Secretaria de Indústria, Comércio e 
Turismo do Estado do Maranhão); C. E. F 
(Caixa Econômica Federal); FECOM (Fe- 
deração do Comércio do Estado do Mara- 
nhão); C.D.L (Clube dos Diretores Lojis- 
tas); SUDAM (Superintendência de Desen- 
volvimento da Amazônia); SUDENE (Su- 
perintendência de Desenvolvimentc do 
Nordeste); UFMA (Universidade Federa! 
do Maranhão); e UEMA (Universidade 
Estadual do Maranhão). 

Área de serviços: Restaurantes, som, se- 
gurança, apoio logístico, etc. 

c) DATA, LOCAL E HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO: A definir. 

PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO 
Para assegurar o sucesso do Evento em 

termos de empresas/entidades participan- 
tes e público visitante, entendemos que o 
Programa de Divulgação da I-FECIMA, se 
constitui no seu ponto fundamental e crí- 
tico, de modo a garantir, com reduzida 
margem de risco, a presença expressiva do 
público alvo. 

Visando alcançar esta finalidade, o Pro- 
grama de Divulgação da l-FECIMA, terá 
três fases distintas: 

Ia. FASE: Divulgação a Nível Institucio- 
nal 

Período: Agcsto/86 

Pretende-se nesta Ia. Fase desenvolver 
mecanismos essencialmente de Relações 
Públicas e disseminação de informação, 
através dos canais institucionais já existen- 
tes, dispensando-se como conseqüência a 
veiculação em mídia paga. Durante esta 
fase procurar-se-á: 

- Disseminar a idéia da l-FECIMA, dis- 
cutindo seu conceito e estratégia junto a 
entidades de classe, instituições estatais e 
grandes empresas; 

- Buscar o apoio e despertar interesse 
gera! pela l-FECIMA, através de visitas 
e reuniões com as diversas entidades de 
classe, bancos locais, instituições estatais, 
etc. (órgãos patrocinadores) 

- Gerar expectativas e criar condições 
favoráveis visando a consolidação e co- 
mercialização do projeto, tornando-o irre- 
versível; 

- Preparar o lançamento e a comerciali- 
zação do projeto. 

Prever-se também distribuir nesta fase, 

para melhor apreciação e contribuição o 
Anteprojeto da l-FECIMA. 
2. FASE: Lançamento e Comercialização 

Período: Setembro/86 a Novembro/86 
Pretende-se nesta fase realizar arregi- 

mentação a nível das empresas, objeti- 
vando concretamente: 

- Tornar de conhecimento público a 
realização da l-FECIMA; 

- Garantir a participação efetiva das 
empresas expositoras, vendedoras e com- 
prodoras. 

Nesta 2a. Fase do Programa de Divul- 
gação da l-FECIMA - será encetada 
grande campanha publicitária utilizando- 
se desta feita a veiculação em mídia paga. 

Paralelamente a esta veiculação, preten- 
de o CEAG/MA, desenvolver as seguintes 
atividades: 

- Formação de Centra! de Informações 
e Listagens_ de Empresas com base no ca- 
dastro da FIEMA, do CEAG/MA, lista 
telefônica, associados da A.C.M. associa- 
dos do C.D.L. Associação da Federação 
do Comércio, Junta Comercial, etc; 

- Envio de mala direta em pelo menos 
duas ocasiões distintas; 

a) Mala direta inicia! informando do 
Evento; 

b) Nas proximidades da data de inau- 
guração da l-FECIMA, envio de nova cor- 
respondência, lembrando da importância 
do Evento, inclusive enviar cópia do catá- 
logo, relação das empresas que confirma- 
ram presença, etc. 

- Distribuição e fixação de cartazes, fol- 
ders e material de divulgação em agências 
bancárias, agências de turismo, aeroporto, 
hotéis, companhias aéreas, transporte co- 
letivo, etc, como fontes de irradiação de 
informação sobre a l-FECIMA; 

- Distribuição de material informativo 
para Federação das Indústrias, do Comér- 
cio, Associação Comercial, CDL, etc, vi- 
sando divulgação nos períodos de tais 
Entidades; 

■ Divulgação de textos junto aos princi- 
pais meios de divulgação (jornais, rádios, 
TVs) do Estado, cronistas sociais etc. 

- Fixação de faixas promocionais em 
pontos estratégicos, nas proximidades da 
data de inauguração da l-FECIMA; 

- Incentivar as autoridades do Governo 
Estadual e dirigentes dos órgãos patroci- 
nadores e de classe, a darem entrevistas na 
TV e outros meios de divulgação sobre a 
Importância da l-FECIMA. 
3a. FASE: Eventos Promocionais 

Período: Novembro/86 e durante o pe- 
ríodo de realização da Feira. 

Buscar-se-á nesta etapa divulgar e reali- 
zar todos os Eventos/Atrações Promocio- 
nais ligados a l-FECIMA, no sentido de 
torná-la mais atrativa possível para o pú- 
blico alvo. 

Sugestões: 
- Bumba-Boi (Folclore); Parque de Di- 

versões; Desfile de Modas; Show c/Artistas 
Maranhenses; Sorteios; Concurso de "Es- 
tandes", Rainha da Feira; Outros 

6 - PREVISÃO DE GASTOS E RECUR- 
SOS 

A I — FECIMA deverá incorporar algu- 
mas características normalmente presentes 
em Feiras oe maior porte, tais como: 

- Planejamento e Organização; Mon- 
tagem de "Estandes", Orientação e Ex- 
positores; Promoção de Venda de Estan- 
des, e Atração de Público Visitante; 

- Mala direta, material promocional, 
eventos paralelos. 

- Promoção de Negócios 
A realização da l—FECIMiA ficará asse- 

gurada através oe três componentes bási- 
cos de cobertura de seus custos: 

I — Cobertura do CEAG/MA, com re- 
cursos, nas Fases de Planejamento, Orga- 
nização, Coordenação de Execução e 
Apoio as Empresas participantes, orçadas 
em Cz$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 
mi! cruzados); 

II Cobertura pelas Entidades Patroci- 
nadoras, com relação às despesas, como: 
espaço, mão-de-obra de montagem, ilu- 
minação, segurança, apoio na divulgação 
e outras orçadas em Cz$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mi! cruzados), 

/// — Rateio entre as PiPME's partici- 
pantes das despesas não cobertas ante- 

riormente, dentro dos limites compatí- 
veis com o porte das MPME's, orçadas em 
Cz$ 320.000,00 (trezentos e vinte mi! 
cruzados). 

ANEXO ANTEPROJETO 
/ - FECIMA 

1) PREVISÃO MÍNIMA DE ÁREA ÚTIL 

A —40 Estandes de 6m^ (3m x 2m) — 
240m 

B — 60 Estandes de 9rrr (3m x 3m) = 
540m2 

C — 30 Estandes de 12m2 (3m x 4m) 

— 360m2 

SUBTOTAL (A + B + C) = 1.140m2 

D — Área de Circulação (35 por cento 
de (A + B + C) — 400 mr 

TOTAL (A + B + C) = 1.540rr? 

2) ALTERNATIVAS PARA INSTALA- 
ÇÃO 

A - FIEMA/SESI: Área da quadra -h 
área lateral da piscina -h área do estaciona- , 
mento = 1.290m 

— Pontos Positivos/ Vantagens 
— Localização Central; 
— Auditório p/palestras, abertura, etc; 
— Apoio Logístico.; som, bar, sanitá- 

rios, telefone; 
— Instalação da Feira nas dependências 

de um Órgão de Classe; 
— Inexistência custo de locação. 

| 

— Pontos Negativos/Desvantagens 
— Necessidade de redução do número 

de estandes; 
— Estacionamento inadequado; 
— Inexistência de área para lazer, 

shows, etc; 
— Risco de chuvas. 

B — CASTELINHO: Área da quadra -fc 
área da entrada principal = 1.550 m2 

— Pontos Positivos/Vantagens 
— Área suficiente para quantidade de 

estandes e circulação; 
~ Apoio Logístico: som, sanitário e te- 

lefone- 
— Área para estacionamento adequada; 
— Espaço externo para lazer, folclore, 

barracas, etc; 
— Inexistência custo de locação 

— Pontos Negativos/ Desvantagens 
— Localização não centralizada; 
— Dependências para alimentação ina- 

dequadas; 

C — CL UBE L ÍTERO: Área dos dois sa- 
lões = 1.900 m2 

— Pontos Positivos/Vantagens 
— Área suficiente para a quantidade de 

estandes e circulação; 
— Apoio logístico: som, sanitários, bar, 

restaurante e telefone; 
— Área para lazer, shows, desfiles, bar- 

racas, etc; 
— Ambiente agradável. 

— Pontos Negativos/Desvantagens 
— Localização não centralizada; 
— Custo de locação; 
— Necessidade de maior controle e se- 

leção do público 

D - OFICINA CULTURAL: Área do 
galpão da oficina da antiga RFFSA. — 
1.985m2 

— Pontos Positivos/Vantagens 
— Área suficiente para quantidade de 

estandes e circulação; 
— Localização central; 
— Apoio logístico:bar, sanitários, palco, 

vestiários, etc. 
— Área para estacionamento adequada; 
— Área externa para lazer, barracas, 

parque infantil, etc. 

— Pontos Negativos/Desvantagens 
— Risco das obras ultrapassarem prazo 

previsto; 
— Necessidade de retirar as arquibanca- 

das; 
— Possibilidade de custo de locação; 
— Incerteza de prazo para definição de 

data, propaganda, material gráfico, etc. 
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Festival de 

Literatura teve 120 

trabalhos inscritos 

O Grupo de Literatura de Imperatriz 
— GRULI, com o apoio da Secretaria 
de Cultura, da ASSAR TI e de alguns 
empresários, promoveu o II FESTIVAL 
DE POESIA, CRÔNICA E CONTO de 
Imperatriz, o qual contou com a parti- 
cipação de 82 poetas, 28 cronistas e 11 
contistas. O resultado da classificação 
foi divulgado nos dias 11 e 12 de se- 
tembro no Paço da Cultura. 0 presi- 
dente da Associação Artística de Impe- 
ratriz, Ariston Nogueira de França, 
falou à reportagem do JN: 

JN — Quais foram os resultados do 
Festival? 

AF — No primeiro dia, foram classi- 
ficadas vinte poesias, que vão participar 
da antologia que será publicada pela Se- 
cretaria de Cultura aqui mesmo em Im- 
peratriz; foram também classificados os 
10 melhores contos. No segundo dia, 
foram escolhidas as 10 primeiras poe- 
sias, as cinco primeiras crônicas, os cin- 
co melhores contos e os cinco melho- 
res intérpretes. Nós tivemos um corpo 
de jurados comp osto de 27 pessoas, ou 
seja, nove jurados para poesia, três pa- 
ra crônicas, três para contos e 12 pa- 
ra interpretação. Nós escolhemos os ju- 
rados entre pessoas que trabalham no 

campo literário de Imperatriz, e a classi- 
ficação dada foi de responsabilidade 
exclusiva dos jurados. 

JN — Quem são os vencedores? 
AF — Em poesia, o primeiro lugar fi- 

cou para Juscelino Pereira, com o poe- 
ma "Bairrismo"; em crônica o vence- 
dor foi Ribamar Silva, com a crônica 
"Amarante"; na categoria conto, o pri- 
meiro lugar ficou para José Martins, 
com o trabalho "Vagas Lembranças" 
O primeiro lugar em interpretação ficou 
para João Cortez e Didi Praes, que in- 
terpretaram o poema classificado em 
primeiro lugar. 

JN — Que prêmios foram oferecidos 
aos ganhadores? 

AF — Este ano nós tivemos uma 
preocupação toda especial com os prê- 
mios. O prêmio foi um troféu esculpi- 
do em barro por nosso amigo Mauro 
Soh e depois fundido em bronze. Nós 
distribuímos 25 troféus, além de outros 
prêmios como um quadro de Marinete 
Dimas, um trabalho de Aciole e outros. 
Os quatro primeiros colocados (poesia, 
crônica, conto e interpretação) ganha- 
ram uma viagem a São Luís. Tivemos á 
preocupação de oferecer livros a todos 
os classificados no Festival. 

JN —E quanto ao próximo Festival? 
AF - Vamos elaborar um projeto 

para o próximo ano, pois nós tive- 
mos bastante dificuldades para conse- 
guir patrocínio para este Festival. Então 
nós vamos jogar esse projeto para a Se- 
cretaria de Cultura para que ela se res- 
ponsabilize pelo Festival. 

* * ■¥■ 
Os organizadores do II FESTIVAL 

DE POESIA, CRÔNICA E CONTO pre- 
miaram, ainda com o Troféu Macunaí- 
ma, os melhores de 1985 na área lite- 
rária: 

Personalidade: Gilberto Freire de 
SanfAnna. 

Livro de prosa: 
de Livaldo Fregona. 

Livro de Poesia: 
bamar Silva. 

Revelação: Ana Teresa 
Troféu especial: Henrique 

Chão. 
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Nesta edição, o Jornal de Negócios 
publica em primeira mão os trabalhos 
classificados em primeiro lugar. Gestões 
estão sendo iniciadas visando à publica- 
ção de uma antologia reunindo os me- 
lhores trabalhos, com a responsabilida- 
de editorial do Jornal de Negócios. 
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So Verão o* 

uando homem descerrou 
a porta, fazendo-a nngir, 
eu elevei a cabeça. Já ha- 
via penetrado no recinto, e 

olhava a sala, sorridente como se 
a estivesse averiguando. Coisa 
de instante. E me vi detrás do 
móvel, com o desconhecido lá em 
pé, chào desocupado entre os 
dois, ambos quietos e esperando, 
feito figuras. Por um breve 
segundo, que nos oportunou a luz 
crua da manhã. Então o visitante 
dç^fieu.o degrau, encaminhou-se 
até a mesinha onde estava um 
protótipo literário não editado, de 
cima interrogou: 

— Você é o autor? 
Gesticulei que sim. 
— Eu gostaria de contratar uma 

encomenda. 
Dito assim resoluto. Nem me 

levantei, mesmo com sua altura. 
Respondi presumido; 

--Busque outro. 
O estranho se admirou: 
— Que outro? 
Retraí os ombros. Sorri, escla- 

recendo: 
— Não estou mais escrevendo. 
Ele parecia não compreender, 

ali estável e resoluto tardou para 
achar a voz: 

— Quer enunciar que não es- 
creve mais? 

— Perfeitamente. Desisti de 
poetar. 

O ignorado tirou do bolso o 
maço de cigarros, apanhou um, 
acendeu-o, e se pôs a fumar. 
Granjeando tempo, ou muito 
atrapalhado. Subitamente me 
olhou: 

— O que é que faz agora? 
— Escultura. Esculpindo fi- 

guras. 
Outra vez veio à tona, enal- 

tecendo-se, porém ele a lançou 
num tom baixo, quase murmu- 
rando: 

— De senhora? 
— De senhora também. 
Ficou fumando, ali de pé, eu 

sentado, aguardando. Afinal ele 
aparentava um cliente. 

— Posso trazer ela? Quero di- 
zer tentarei, pois... 

— Não! —o reprimi. 
— Por quê? Então não vai fazer 

nada? 
Estava surpreso, meia decep- 

ção. O cigarro se desfazendo en- 
tre os dedos. Novamente sorrindo 
eu disse: 

— Vou. Mas não é necessário 
que traga ninguém, basta uma 
fotografia. 

— Uma foto? 
— Isso mesmo. Postal, dese- 

nho, momentâneo, três-por- 
quatro. Qualquer coisa serve. 

Demorou a entender: 
— Uma foto.... 
— É, que seja semelhante. No 

lineamento, fisionomia, na im- 
pressão dos cabelos. Está me 
entendendo? 

Ele oscilou a cabeça. 
— Pode retrato de falecida? 
Fiquei discreto. Amorteceu o 

cigarro no cinzeiro, minucioso, 
até que o pedaço se desfizesse. 
Cumprimentou e saiu. 

Dois dias depois apareceu sem 
me comunicar. Eu ia descul- 
pando-me que não tinha tempo, 
ocasionando um pretexto, mas 
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ele, sorrindo,. a»cesentou-me a 
foto. 

Não aprendi a- recalcitrar. 
Tomei o corpo danuJher na mão, 
admirado, obsevando-lhe os 
traços, boca e .ollos, os riscos do 
pescoço, o défieamento da 
forma, determineque era do tipo 
dócil. E digno. 

— Sente-se.-.Afuarde, que eu 
inicio logo. 

Concluí o queestava fazendo, 
um mero polirranto. Ajeitei a 
plataforma aa-Jdo da janela, 
apanhei o lápisl tracei o es- 
quema, e me ;-ps a talhar. O 
homem sentadomais para trás, 
um pouco à esoerda, folheava 
um livro. Com engasto cordial.' 

— O senhor s incomoda de 
palestrar? 

Retorqui que nto; Ele começou 
a falar de coiss^. vagas, meio 
desconexo. Paréca voz ecoava 
na sala muito:psente. O soar 
monótono do.vcnzel contra a 
madeira, tomayc parte na de- 
longa. De certa forra; eu trabalho 
assim, passandeipara as ima- 
gens um pouco-lequem as en- 
comenda. Nessecaso. eu nem 
pedira que o honem falasse, ele 
próprio se oferecra: 

E o diálogo adairia expressão. 
E as palavras s faziam mais 
claras. E a cadeeníalhe, a es- 
cultura ganhavatrma. 

— Um amigo.az.representa- 
ções comerciai};.-mas afirma 
prestar assessoa--numa em- 
presa. Como nãfãestá contente 
com seu serviço, izpue dá aulas 
numa pequenaJculdade, e que 
não assegura a-tse de catedrá- 
tico. É por questórde preceitos, 
ou de ética moraldlz, ainda, que 
influi no movimnto estudantil 
mais liberal. 

— E nada dissoáverídico? 
— Não é beirrateidade, seria 

antes ficção. 
— Ou defraudaáb-. 
Presenciei qüeistava sorrindo. 

Não satírico, arável. Era um 
jovem distinto, depreocupado e 
fumando, sembtftíe magro, as 
mãos paradas, es por completo 
dialogando comipm: 

— Diga-me ó" enhor, que não 
escreve mais. Poiquâl razão? 

Foi o meu monento de disfar- 
çar o choro, nunvlve sorriso. 

— É embaraçoaexplicar. 
— A mim? Ouaaooê mesmo? 
Cessei de esulpir, olhei-o. 

Quão moço e já iiquieto. Tive de- 
sejo de pôr-lhe im cadeado na 
boca, desses denetal. para que 
se calasse. 

— Nem uma coisa nem outra. 
Esperou tácito. Eu disse: 
— E necessário voltar--um' 

pouco ao passado. 
— Temos tempo, ou não temos? 
Nem tanto. Mas qual o motivo 

de não contar? Pelo menos 
favorecia a escultura, enfim 
ajudava, mesmo que fosse minha 
voz. Sacudi a cabeça e retornei 
ao trabalho. 

— Comecei a poetar muito 
cedo, tinha não mais que quinze 
anos, quando escrevi os^pri- 
meiros versos, prelúdio de uma 
autêntica poesia. Era de exal- 
tação, retratava o encanto de uma 
donzela. Sua beleza me fasci- 
nava, sua inspiração fluia em 
mim, como brotavam as flores no 
silêncio do jardim. Depois len- 
tamente se abria, dividia-se, 
afigurava-se multiplicidade. Com 
seus adornos ainda puros. Com 
sua singeleza à tona, flor da pele. 
Eu me enrolava em suas pétalas, 
entrando e gastando uma a uma, 
nunca compreendi por quê. Foi 
um tempo ditoso, jovial, uma ex- 
periência... novas descobertas, 
que se alastravam em meu íntimo, 
um tempo fabuloso. Ele durou três 
anos, dois meses, seis dias e 
duas horas. Os minutos fugiram 
assustados, não os reparei... 

Parei como se extenuado. O 
ouvinte prosseguiu se pergun- 
tando a mim: 

— E não permaneceu a sen- 
sação de que ela não havia exis- 
tido, não era real? 

Tinha que concordar: 
— Sim, ficou. Mas eu não 

percebia se era ela, ou era eu, 
ambos absortos no mesmo sonho. 
No princípio somos assim, uns 
sonhadores. 

Ele silenciou, nem eu falei 
mais, permanecemos recordando 
as nossas fantasias, por certo 
ficamos até que se desfez o 
horário, e marcamos um outro, dia 
posterior à mesma hora. Uma es- 
cultura deve ser bastante realista, 
para que possamos reconhecê-la 
depois. Ou o tempo não rouba o 
brilho das cousas? 

Quando ele escancarou a porta 
na manhã seguinte eu percebi 
que estava composto de todas as 
recordações. E não me iludi. 
Tanto que iniciou a falar, moder- 
namente, enquanto a estátua em 
introspecçáo, ia ganhando forma 
humana, feminil e naturalmente 
me jogava ao labor. 

Enquanto se propagava um in- 
coerente diálogo: 

— Despertava cedo, junto com 
o dilúculo que apontava no 
horizonte, e ia para o pomar. 
Cuidar das plantas, dos pássaros 
engaiolados, comer frutas e ver o 
sol nascendo. Oito horas matinal, 
café tomado e carro acalorado 
para sair, acreditava oue meu dia 

estava todo esquematizado, pre- 
parado para seguir o esboço. 

E se exauria, anelante, monótono, 
excêntrico, dez horas até a noite. 
Queria sempre ver televisão de- 
pois do jantar, mas sempre ador- 
mecia. Era um homem feliz. 

— Isso me recorda outra coisa, 
porém verdadeira. 

— Do seu tempo de poeta!? 
— Como o meu tempo!? Não 

escrevo porque não tenho von- 
tade, já passou. Não fui eu que 
passei. Das lembranças que pas- 
saram o tempo... 

— Olha, isso me atrai — ele 
disse, com juvenil acuidade de 
um alienígena. 

Eu dei uma parada, uma sus- 
pensão em meus entalhes e apro- 
fundei pelas minhas memórias: 

— Ali por volta dos dezessete 
anos, adolescente e inexperiente, 
eu escrevi exaltando muitas. Foi 
um período bastante prolixo e 
prófiígo; época bastante tumul- 
tuada. De todas que apareceram, 
guardei recordações de uma. Era 
esbelta, mas não sei se feliz. Era 
dócil interna e externamente, com 
todas as dádivas de uma vida, 
mas tinha um gênio e um jeito de 
uma gorda. De mortificar, impug- 
nar, corresponder indiferente- 
mente. E depois mudava tudo 
outra vez, era a criatura mais 
sublime e encantadora que co- 
nheci.1 Eu daqui pra lá, parte de 
seu contraste. Me desgastando, 
me desfazendo. Uma comédia, 
que só conjeturei mais tarde, na 
lembrança Esta durou uma trans- 
lação compiota e três luas, e 
exatamente quatro horas. De re- 
pente se desfez em pó, entre 
meus dedos. 

Não pretendia prosseguir, mas 
o cliente perguntou me interrom- 
pendo: 

— Essa foi real, não foi? 
Bati a resposta de cabeça. 
— Foi a maior loucura, hoje 

vejo. Por issõ hoje sou escultor, 
tento transmitir para as imagens 
as exaltações proferidas com o 
viver, o sentir, sem compreender, 
estudo os meus modelos. Repare 
nesta boca, por exemplo, aqui se 
descerrando um sorriso. Eu tenho 
pena, tenho inveja de você, que 
viveu com ela, que para ela 
voltará. 

Veio a tarde novamente. 
Nós nos despedimos, quase 

sem palavras. Até amanhã, con- 
cluo amanhã, suponho que sim. 
Porque nos gestos do homem 
ficou uma prévia do derradeiro 
encontro, 

A conclusão é sempre enfa- 
donha, esse trabalho que não 
percebemos, enganados pela 
sutileza do término. Ainda bem 
que ele falava, me guiava com os 
sons de sua voz. Ou seria o 
espírito? 

— Tenho um colega que banca 
o sério, outro que se faz jovial, um 
terceiro que unicamente se dana 
quando não é considerado. Eu 
acho que a seriedade é boa, 
bancar o jovem, um tanto pueril é 
arriscado, ressentir-se por ser 
ignorado é mais para o patético. 
Isolados os três podem ser até 
apreciáveis. Mas, em conjunto, no 
convívio diano, revelam uma 
perfeita comédia. 

— Ou farsa. 
— É, talvez farsa, não combina 

bem, parece, um indivíduo subor- 
nar o componente do trágico na 
comédia. Já com a farsa, é bem 
diferente. Farsa trágica é melhor. 

E eu entalhando. E traçando e 
dando forma, de cor e salteado ao 
corpo da mulher dele. E quase 
concluindo. Dificilmente olhava o 
retrato, creio que ele achava que 
eu já a conhecia. 

— Aos dezoito anos eu acre- 
ditava que estava preparado, 
adulto. Não de idade ou gozo, 
mas de cúmulo, tinha várias 
mulheres. Imaginadas, todas 
imóveis. Umas de madeira, outras 
somente o arcabouço, algumas 
guardadas em caixotes, outras 
expostas. Então, ciente e 
obstinado, eu quis uma decisiva. 
Pretendendo talvez a principal. Ai 
eu misturei minhas técnicas, es- 
tava mesmo obstinado, determi- 
nado a fazê-la, ou tudo ou nada. E 
ela apareceu, era uma estudada, 
delineada, planejada, execu- 
tada... sorria, séria, chorava, com 
suas sete saias, despida, encra- 
vada na pedra ritual, cabelos sol- 
tos ao vento, dançando ao luar. Eu 
cansei de viver com uma estátua, 
finalmente desalinhado, esqueci 
esse sonho. 

— Quanto tempo ela existiu? 
— Não existiu. Ela foi sim- 

plesmente nada. 
Mas ele persistiu: 
— É sempre assim. Existe uma 

ordenação; o mito, a fantasia, a 
desilusão. Você seguiu o cami- 
nho natural. 

— Para onde. Eu parei, porque 
todas as minhas esperanças 
foram esvaídas. Ou o homem é 
uma primavera infinda? 

Ele não respondeu. Eu me 
restaurei.. E pensando nela, e me 
repercutindo pelo misterioso, eu 
renasci das cinzas dos meus de- 
vaneios, para importunar a pa- 
ciência dele, ali em frente. 

— Sua mulher era muito linda! 
— Era. 
— Eu sei, estou confirmando. 
E só houve uma parada, à 

quietude antevista. Ele imaginava 
o que dizer ou não. Eu esperava 
adivinhando. 

— Eu escrevi. 
Sorriu, já sabia disso. Mas o 

adverti: 
— Jamais poderei criar uma 

imagem. 
— Não? Por quê? 

— Porque a imagem é apenas o 
resultado da transferência de 
minhas próprias memórias. 

— Mesmo que não esteja pro- 
jetando os dizeres de suas 
poesias? 

— Mesmo assim. 
Ele não disse nada, por um 

momento, e sorriu internamente, 
como se o silêncio falasse o que 
ele não entendeu. Eu então, senti 
um grande remorso, por ter con- 
tado meus segredos a um estra- 
nho. Tive raiva por estar con- 
cluindo aquele trabalho. E 
embora tentasse esconder minha 
ira por trás de um disfarçado sor- 
riso, eu disse de vingança: 

— Você não conseguirá viver 
com uma imagem! 

— Ele me pagou, apanhou a es- 
cultura e saiu sem olhar a mulher, 
respondeu: 

— Você não viveu!!? 
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CRÔNICA 

Amarante 

RIBAMAR SILVA 

O carro rodou poeirento aquela ruazínha 
poeirenta irregularmente calçada. As casas 
acanhadas acompanharam-nos levemente inte- 
ressadas. Vi sertanejos mumífícados pelo tem- 
po em suas eternas cadeiras nos alpendres. O 
sol sangüíneo, caindo irremediável lá pras 
bandas do poente. A cidade escondia-se na 
penumbra fusca do entardecer. Os homens 
e as mulheres, e as crianças, eram quase tris- 
tes, circunspectos. Senti saudades. Dessas que 
a gente não sabe de quê. Só saudade. Sem 
explicação. Tentei lembrar algo da história des- 
sa cidadezínha. Uns poucos recortes sem se- 
qüência, não mais. Manobramos per- 
to da igrejinha, assentada ali no largo, com jei- 
to de quem espera a eternidade. Aí senti uma 
saudade concreta, saudade das serenatas e das 
namoradas eternas das quais me falam Fran 
co e meu amigo Bené, esse Batista de O CAIM 
TO OCASIONAL. Perdi-me por esses cami 
nhos de sonhos. Vi-me assim ao pé de cada ja 
nela cantando ás amadas mulheres de AMA 
RANTE, bebendo a cachacinha da terra e 
construindo castelos ao som da viola do poe- 
ta. Até que o carro rodou de volta e senti-me 
assim trazido de volta à real. No entanto, uma 
certeza tomou conta de mim. Pra te amar 
sempre, cidadezínha, não se faz preciso te 
AMAR/ANTE (S). 

/- A 

POESIA 

Bairrismo 

JUSCELINO PEREIRA 

O último canto da América 
a América Sangüínea 
dos contrastes 
confrontos 
não será o de Borges 

seus acordes fortes 
negros 
vermelhos 
retratam o diabo 
do santo povo latino. 

O último canto da América 
não será o de Guevara 

sua partitura é muito forte 
e fala de gente enjaulada 
cerceada 
marginalizada 
tripudiada 
vítima da ditadura-capital 
do velho ranço cultural 

O último canto da América 
não será de Goulart 

que esse negro 
e ode á periferia 
fome v 

chicote 
descaminhos 
ás sujeiras que existiram 
e índa proliferam 

O último canto da América 
não será o de Castro, de Ortega 
o do Zero, o comandante 
nem os dos Alfonsins e Sarneys da vida. 

Se os anjos dizem "Dios" e não "God" "Elohin' 
"lawéh" 
se os Guardiões celestes parlam latino 
será diferente nosso último canto 
se Deus é realmente daqui 
o último canto da América 
a quente do Sul 
a Central dos conflitos 
América sangüínea 
dos contrastes 
confrontos 

falará de esperança — como o de Evita 
será alegre — como o de Caetano 
será mavioso — como o de Milton 

e o concerto magistral 
decretará o fim dos nossos desmazelos 
gritando palavras de ordem 
marcantes apelos 

Nicarágua El Salvador LIBERDADE 
Chile Peru INDEPENDÊNCIA 
Argentina Uruguai DINHEIRO 
Cuba IDENTIDADE 
Brasil FELICIDADE. 
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ANÚNCIOS GRÁTIS 
Getúlio Vargas, n0 919-A, Sala 01. O jornal de Negócios vai colocar à dis- 

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

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

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

EMPREGOS — PROCURA-SE 

Salviano Lucena Santos, com experiência em 

fotografia (preto e branco) e em programação de 

computador (linguagem BASIC) e em eletrônica 
está procurando emprego. Se você está precisando 

de um profissional com a experiência acima 

mencionada, procure-o na rua Beta, 352— Bacuri. 

x-x-x-x-x 

Humberto Wilson da Silva, com experiência com- 

provada de trabalho em cartório, escritório de ad- 

vocacia e em laboratório-de prótese dentária, pro- 

cura empreqo. Contato no seu endereço, rua Aquiles 
Lisboa, 186. 

x-x-x-x-x 

PRECE MILAGROSA 
- 'i 'MVJyi O t J t ú 

"Confio em deus com todas as minhas forças, por 

isso peço a Deus que ilumine o meu caminho". 

(Mande publicar e observe o que acontece no 

sétimo dia). . ~ 

P.S.C. 
x-x-x-x-x 

LIVROS 

Vende-se a coleção ^ Doutrina Secreta", de H.P. 

Blavatsky, Editora Pensamento, por Cz$ 500,00. 

Contato através do Jorpal de Negócios. 

x-x-x-x-x 

Vende-se a obra "Curso Prático de Redação e 

Gramática Aplicada", de Vinícius Telles, Editora 

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

tato através do Jornal de Negócios. 
x-x-x-x-x 

PONTO COMERCIAL 

Vende-se um, localizado na rua Paraíba, entre as 

ruas Bernardo Sayão e Fortunato Bandeira. Área: 

10x19m, incluindo dois congeladores e uma en- 

genhoca. Tratar com o Sr. Benedito, na av. 

Bernardo Sayão, 1809. 

x-x-x-x-x 

ORAÇÃO PARA NOSSA SENHORA DO 

PERPÉTUO SOCORRO 

Ó Nossa Senhora do Perpétuo Socorro! Mostrai 

que sois verdadeiramente a nossa Mãe. Alcançai- 

me... (dizer aqui a graça desejada) a graça de tirar o 

proveito para glória de Deus e salvação de minha 
alma. Faz-se a novena com uma vela. 

Rezar três Ave-Marias. 

(C.O.S.) 

x-x-x-x-x 

NEGÓCIOS DE OCASIÃO 

Vende-se, ou troca-se por máquina de calcular, 

uma máquina de escrever, em ótimas condições de 

uso. 

Tratar com o sr. Marinho. Fones: 721-3316 e 721- 

4391. 
x-x-x-x-x 

Vende-se uma serra horizontal ILV n0 2, em 

perfeito estado de funcionamento. Tratar com o sr. 

Alair Chaves de Miranda. Telefone: 721-2258, ou na 

rua Iracema, 800. 
x-x-x-x-x 

Vende-se uma casa com duas salas, cinco 

quartos, cozinha, piso de cerâmica, forro de 

madeira, dois banheiros, dependência de em- 

pregada, área de serviço, garagem, jardim, água 

encanada e poço, situada na rua Monte Castelo. O 

terreno mede 525 m2. Área construída: 180 m2. 

Valor Cz$ 500.000,00, à vista. Troca-se por gado 

ou/e carros. Tratar no Jornal de Negócios. 
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O ensino nâo 

tem nada a ver 

com a realidade 

; William da Silva Alves, 17 anos, estu- 
dante do 2o. ano de Administração do 
Çentro de Ensino de 2o. Grau Graça 
Aranha, e coordenador de educação da 
União da Juventude Socialista em impe- 
ratriz, convocou os alunos da escola on- 
de estuda para uma assembléia gera! no 
dia 21 de setembro, quando seria colo- 
cado em votação o estatuto do grêmio es- 
tudantil daquela escola. 

A assembléia gera! compareceram sete 
à/unos. Menos que o suficiente para for- 
mar a diretoria de um grêmio estudantil. 
Òs sete estudantes presentes resolveram 
dar o estatuto por aprovado e fundar o 
grêmio sem considerar o artigo nono do 
estatuto que estabelece a necessidade do 
Quorum mínimo de 5 por cento dos alu- 
nos da escola para a instalação da assem- 
Jléia (o Graça Aranha tem por volta de 

.500 alunos). William da Silva não con- 
ordou com o critério adotado e afastou- 

se do movimento. No mesmo dia, ele fa- 
lou à reportagem do JN: 

| JN — Você tentou organizar um grê- 
mio. Qual é a função de um grêmio? 
ÍWS — A função de um grêmio é orga- 

izar os-estudantes para que eles lutem 
elo seu direito à educação, e, também, 
ara que eles lutem por uma melhoria 
a própria educação, por uma mudança* 
a estrutura educacional do País. 

1 Hoje, nós atravessamos uma crise na 
educação e a organização dos estudantes é 
Í' fundamental importância para que 

orra uma mudança. Nós sabemos que 
partir do momento em que o povo se 

ópnscientiza e se mobiliza procurando 
mudanças, essas mudanças vêm. Então, 
a finalidade de um grêmio estudantil 
é organizar os estudantes. E, além de seu 
daráter cívico, ele tem seu caráter cultu- 
ral e social de promover festas, "shows", 
campeonato de futebol, torneios e coisas' 
desse tipo. Esse é o objetivo do grêmio: 
unir a classe estudantil em torno da luta 
por melhorias, por melhores condições, 
para que os estudantes possam desenvol- 
ver suas habilidades intelectuais e espor- 
tivas. 

JN — O que significa o ''caráter cívi- 
co" de um grêmio estudantil? 

WS — Significa a luta pelos direitos do 
estudante, de participar da política, ela- 
borando propostas... 

JN — O aluno deve ser o agente trans- 
formador da escola? 

WS — Olha, o mais interessado na mu- 
dança da estrutura educacional do nosso 
país é o estudante, porque é ele que 
está sendo prejudicado diretamente por 
essa estrutura das classes média e alta. 
Ò ensino que ela ministra não tem nada a 
ver com a realidade da camada da po- 
pulação de baixa renda. Então, quem 
está sentindo mais o peso da crise educa- 
cional é o estudante. Por essa razão é 
que ele deve ser o principal batalhador 
pçla mudança na educação, na escola. 

JN — Qual seria a prioridade de um 
grêmio estudantil? 

WS — Democratizar a escola. A União 
Brasileira dos Estudantes Secundaristas 
(UBES) congrega todos os estudantes em 
luta por uma melhoria no ensino. Nós 
pugnamos por uma escola democrática 
e progressista, uma escola que democra- 
tize o saber, uma escola que permita o 
ingresso de todas as crianças de sete a 14 
anos na escola pública. 

JN — O que é mais grave: a falta de va- 
gas ou má qualidade do ensino? 

WS — E necessário mudar a estrutura 
arcaica e repressiva da escola, como tam- 
bém é necessário mudar a maneira como 
efa ministra o ensino. Para nós entender- 
mos melhor a crise que a educação atra- 
vessa, seria bom vermos um pouco da his- 
tória da educação. 

A primeira sociedade humana organi- 
zada, a comuna primitiva, era uma socie- 

ie sem classes sociais, onde todos tra 
alhavam pelo bem-estar da comunida- 

e a educação era espontânea e inte- 
g&l. Todo o conhecimento existente era 

entrevista com o 

estudante WiUiam 

da Silva Alves 

dado ao jovem, ao adolescente e todos 
participavam dessa educação. Não havia 
instituições encarregadas de educar os 
jovens, mas todos conheciam a história 
da própria sociedade e tinham o desejo 
de ensinar os jovens. Mas começou a haver 
um excedente na produção, com o au- 
mento da produção de alimentos, com a 
domesticação de animais ... E algumas 
pessoas, como os chefes de tribos, come- 
çaram a se apropriar indevidamente des- 
se excedente da produção. Aí houve uma 

"müdânça na sociedade. Passou de comu- 
na primitiva para um sistema escravista, 
onde a produção baseava-se no trabalho 
escravo. 

Desse tipo de sociedade, desenvolve- 
ram-se os dois grandes impérios antigos - o 
grego e o tomano. No sistema escravis- 
ta, a educação já tinha um objetivo de- 
finido. Havia as escolas elementares para 
iniciar o jovem nobre nos estudos e o 
ginásio para formar militares. Já aos es- 
cravos não era ministrado nenhum tipo 
de ensino a não ser o mora! e o reügio- 

"Aos estudantes dos estabelecimentos 
de ensino de 1o. e 2o. graus fica assegura- 
da a organização de Grêmios Estudantis 
como entidades autônomas representatí- 
das dos interesses dos estudantes secunda- 
ristas, com finalidades educacionais, cultu- 
rais, cívicas, desportivas e sociais''. 

so. Eles não aprendiam a ler nem a es- 
crever, porque quanto mais ignorante 
fosse o povo, os escravos, melhor seria 
para a classe dominante, os donos de es- 
cravos, que podiam fazer com que eles 
trabalhassem de graça. 

No século sétimo, começou a haver 
uma mudança do sistema escravista para 
o feudal. E os senhores feudais passa- 
ram a dominar e a organizar a socieda- 
de e, também, a ministrar a educação. 
Mas o sistema educacional do feudalismo 
era quase idêntico ao sistema educacio- 
nal escravista. Como a Igreja a princí- 
pio não precisava guerrear para obter 
riquezas, ela também começou a fundar 
escolas. Mas havia distinção. A instru- 
ção preparava os filhos dos nobres para 
que eles pudessem mais tarde assumir o 
poder. Para os servos a Igreja não minis- 
trava nenhum tipo de ensino. Não os en- 
sinava a ler nem a escrever. Ensinava 
apenas a palavra divina... 

Com o aumento do comércio e o apa- 
recimento da indústria, começou a surgir 
um novo tipo de sociedade, começou a de- 
senvolver-se o capitalismo. A burguesia 
começava a desenvolver as suas atividades 
comerciais e surgiam novas descobertas 
no ramo do conhecimento que contra- 
riavam a Igreja e os senhores feudais. 
Os burgueses começaram a criar suas pró- 
prias instituições de ensino. Para traba- 
lhar na indústria a pessoa tem que ter 
uma capacitação técnica, então eles come- 
çaram a criar o seu próprio sistema edu- 
cacional, a dá rudimentos da escrita e da 
leitura à classe inferior, à classe baixa, 
enquanto aos filhos dos burgueses era mi- 
nistrado o ensino superior, científico. 

No capitalismo a educação tem a fun- 

ção de dar a habilitação técnica necessá- 
ria para a classe inferior trabalhar na in- 
dústria. Daí, nós vemos o fundo ideoló- 
gico da .educação, hoje. Eia quer simples- 
mente preparar a classe baixa para ser 
explorada, preparar mão-de-obra para 
ser explorada pela classe dominante. 
Ela prepara o filho do rico para assumir 
o poder e o filho do pobre para traba- 
lhar na indústria. 

JN — A escola ainda é autoritária? 
WS — Com exceção de alguns Esta- 

dos, como o Paraná e outros, na maio- 
ria das escolas a diretoria tem um cará- 
ter autoritário, repressivo. Durante vinte 
anos, os militares incutiram isso na cabe- 
ça das pessoas. Colocaram pessoas nas 
escolas para policia r os estudantes e para 
não permitir que eles se organizassem, 
não permitindo que e/es tivessem uma 
conscientização política. E, hoje, nós 
ainda estamos esbarrando com os res- 
quícios do autoritarismo, dentro da es- 
cola. 

Os grêmios estudantis, em todo o País, 
têm propostas para mudanças na direto- 
ria da escola. E/es propõem que se criem 
fóruns de deliberação, que, em Minas 
Gerais, são chamados de colegiados. São 
órgãos que funcionam dentro da escola, 
com a participação dos estudantes, dos 
diretores, dos pais dos alunos e da pró- 
pria comunidade. AH elés vão discutir 
os currículos e vão discutir a maneira 
como vai ser ministrado o ensino e tam- 
bém como a diretoria vai dirigir a escola. 

JN — Você poderia citar exemplos prá- 
ticos de atitudes autoritárias de diretores 
de escola? 

WS — Um exemplo é a repressão que 
nós enfrentamos dentro da escola. Quan- 
do nós queremos nos organizar a diretora 
vem e diz que não, que nós não devemos 
nos organizar. Ela é contra a organização 
dos estudantes. 

JN — Houve alguma resistência de di- 
retores à criação do grêmio estudantil do 
Graça Aranha? 

WS — A princípio não queriam que nós 
criássemos o grêmio. Queriam que nós 
criássemos um centro cívico, voltado sim- 
plesmente para o desenvolvimento da 
cultura dos estudantes. Queriam, no fun- 
do, alienar os estudantes. 

JN — Como você vê a questão do li- 
vro didático? 

WS — Nós estamos vivendo debaixo 
de um regime capitalista, de uma socie- 
dade capitalista e logicamente eles não vão 
permitir que se eduque as massas popula- 
res contra a ideologia capitalista. O livro 
didático recebe a influência da ideologia 
burguesa, naturalmente. 

JN — Você ainda não percebeu um in- 
dício de mudança?... 

WS — Nada. Só temos literatura. 
JN — E quanto ao sistema de avaliação? 
IVS — O sistema de avaliação de hoje é 

um' sistema baseado na meritocracia. 
Quando aparece um emprego, uma opor- 
tunidade, a diretora do Colégio só apre- 
senta os melhores alunos. Hoje só tem 
oportunidade aquele que tira as melhores 
notas, que se destaca. Agora, eu pergun- 
to: e aqueles estudantes que tiram notas 
baixas, aqueles estudantes que não conse- 
guem se destacar? A escola não vai tentar 
reabilitar esses estudantes e aí eles não vão 

ter a oportunidade de arranjar um em- 
prego, não vão ter a oportunidade de de- 
senvolver as suas habilidades. E isso vai 
aumentar a marginalidade e acarretar mais 
problemas sociais. A escola deveria fazer 
alguma coisa por aqueles alunos que ti- 
ram notas baixas. 

JN — O professor se empenha na edu- 
cação, negligência ou também está des- 
preparado? 

WS — Hoje nós temos vários professo- 
res que estão despreparados para minis- 
trar a educação. Eu posso até citar um 

| exemplo do Graça Aranha, onde nós te- 
\mos uma colega do magistério que disse 
*que tem um professor lá que vai dar au- 
la bêbado; tem outro professor que vai lá 
apenas para fazer convites indecentes às 
alunas. Não vão preocupados em dar a 
sua aula. 

A educação tem poucos recursos e 
aquela pessoa que está realmente habi- 
litada a ministrar uma educação correta 
não vai se submeter a ganhar uma ninha- 
ria para dar uma aula que exige sacrifí- 
cios. Então a escola contrata pessoas 
que não têm nenhuma afinidade com a 
educação, e os estudantes que se da- 
nem. Deve haver uma preparação dos 
professores. Nós queremos professores 
tecnicamente competentes. 

JN — Mas existem alguns bons pro- 
fessores ... 

WS — Existem alguns professores, 
uma minoria. Mas nós temos alguns pro- 
fessores, não só no Graça Aranha, mas 
em outros colégios, que têm uma cons- 
ciência política bem progressista. No Gra- 
ça Aranha nós podemos citar o exemplo 
do professor Magno... e outros. 

JN — E quanto à questão da ideologia 
dentro do grêmio... 

WS — Nós não estamos filiados a ne- 
nhum partido político, mas estaremos li- 
gados a uma ideologia que defenda os 
nossos interesses. 

JN — Os estudantes imperatrizenses 
estão desinformados, despreparados? Por 
que eles não compareceram à assembléia 
gera! para a criação do grêmio? 

M/S — Eu não culpo os estudantes. 
Eu culpo o sistema educacional de nosso 
país, que não dá uma formação política 
aos estudantes, não mostra a eles que 
e/es devem participar do movimento. 
Eu não os culpo porque eles foram edu- 
cados para rejeitar a política, para não 
participar da política. Esse foi o pape! 
que os militares deram à educação. Mas 
nós estamos tentando mostrar a eles a 
importância do grêmio. 

JN — Quando foi fundada a União Bra- 
sileira dos Estudantes? 

WS — A UBES foi fundada no fulgor 
do movimento estudantil, no auge do mo- 
vimento, a 25 de julho de 1947, quan- 
do os estudantes estavam na luta contra 
a ditadura fascista de Getúlio Vargas. 
Juntamente com companheiros da UNE, 
os secundaristas começaram a batalhar 
pela democracia no Brasil. 

JN — A idéia da criação da UBES par- 
tiu de onde? 

WS — Partiu da própria necessidade de 
organização dos estudantes. 

JN — Depois de 64, o que aconteceu? 
WS — Os militares colocaram na ilegali- 

dade tanto a UNE como também a UBES. 
Para substituir a UNE e/es criaram o DNE, 
e substituíram os grêmios estudantis pelos 
centros cívicos, órgãos atrelados à direto- 
ria da escola, a serviço do governo dita- 
torial. Mas no dia 5 de novembro de 
1985 foi aprovado o projeto do deputado 
A Ido Arantes, do PMDB do Estado de 
Goiás, que devolveu o direito de organi- 
zação aos estudantes. O artigo primeiro 
desse projeto diz que "Aos estudantes dos 
estabelecimentos de ensino de Io. e 2o. 
graus fica assegurada a organização de 
Grêmios Estudantis como entidades autô- 
nomas representativas dos interesses dos 
estudantes secundaristas, com finalidades 
educacionais, culturais, cívicas, desporti- 
vas e sociais". 
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O mais antigo jornal diário em circu- 
lação em Imperatriz está prestes a com- 
pletar a maioridade e anuncia grandes 
mudanças. Das tímidas modificações al- 
cançadas através da introduçòo do siste- 
ma off-set de impressão, O PROGRESSO 
está implantando atualmente todo o pro- 
cesso de composição computadorizada, 
que vai, sem dúvida, melhorar ainda mais 
a sua feição gráfica. 

Mais tarde, segundo informações do 
seu proprietário O PROGRESSO vai ocu- 
par novas e modernas instalações e passar 
por uma completa mudança em termos 
de impressão, formato e conteúdo, além 
de ter sua circulação e tiragem também 
aumentadas. 

O jornal O PROGRESSO foi funda- 
do no dia 3 de maio de 1970 por José 
Matos Vieira, proprietário da Tipogra- 
fia Violeta. Naquela época a redação já 
estava por conta do jornalista Jurivê 
de Macedo. A impressão era feita na 
Tipografia Violeta, ainda de forma 
artesanal e a sua circulação era sema- 
nal. 

A reportagem do JN esteve conver- 
sando com o proprietário do Jornal 
O PROGRESSO, o advogado e empresá- 
rio Sérgio Godinho; com Adalberto 
Franklin Pereira, Secretário de Redação 
e com o engenheiro Antônio Clerton 
Araújo, proprietário da firma C. A. 
Informática que é responsável pela im- 
plantação do projeto de automatização 
ora em curso. Vejamos o que eles têm a 
falar sobre as mudanças em O PRO- 
GRESSO: 

JN — Que razão o levou a investir na 
automatização de O PROGRESSO? 

Sérgio Godinho — Resolvi investir nes- 

ta área porque nós estávamos trabalhan- 
do com máquinas datadas do início do 
século e, levando-se em consideração os 
16 anos do jornal e em retribuição aos 
leitores de Imperatriz que sempre nos 
prestigiaram, nós resolvemos reequipar 
completamente o jornal O PROGRESSO 
preparando um projeto para ser implan- 
tado durante 3 anos. Nesse tempo, se- 
rão adquiridos os equipamentos mais 
modernos do mercado da informática. 
A primeira fase será implantada a partir 
de dezembro deste ano, terminando no 
final do primeiro semestre de 1987. 
Nesta fase será construído o novo pré- 
dio, serão adquiridas duas impressoras, 
uma fotomecanica completa, que per- 
mite inclusive a seleção de cores, e um 
equipamento de computador compos- 
to de uma COMPOSER e 8 microcom- 
putadores interligados. Este projeto está 
sendo financiado com 60 por cento de 
recursos próprios e os restantes 40 por 
cento através de financiamentos bancá- 
rios conseguidos através do Banco do 
Nordeste, Banco Mercantil do Brasil e 
do BOM. O total do investimento será 
de Cz$ 4.000.000,00. O novo prédio 
está sendo construído na Rua Aquiles 
Lisboa, em uma área de 530 metros 
quadrados, devendo estar pronto até fe- 
vereiro próximo. Já estamos estudando 
a segunda fase do projeto, que incluirá 
novos equipamentos como um processa- 
dor de dados e um sistema de impresso- 
ra com raio laser. Achamos que Impera- 
triz, pelo que nos deu até hoje, merece 
o melhor. 

JN — Sr. Adalberto Franklin, nessa 
nova fase, qual vai ser a tiragem do jor- 
nal? 

AF — Como já foi dito, o jornal O 
PROGRESSO está em fase de expansão 
e a tiragem vai depender do nosso sis- 
tema de ação. Nós vamos instalar sucur- 
sais aqui na região, em Araguaína (Goiás) 
Conceição do Araguaia (Pará); em Açai- 
lãndía, além de outras cidades da re- 
gião. Aqui em Imperatriz, nós vamos 
organizar um sistema de distribuição nos 
bairros, instalar novos postos de distri- 
buição. Esperamos estar com uma tiragem de 
5 a 6 mil exemplares a partir do próxi- 
mo ano. 

JN — A expansão em termos de dis- 
tribuição seria feita em todos os bair- 
ros, ou apenas nos mais importantes? 

AF — O jornal terá postos de distri- 
buição em todos os bairros da cidade. 

JN — Existe algum plano de se atingir 
a capital do Estado? 

AF - Não. O jornal O PROGRESSO 
é feito mais em função de nossos pro- 
blemas e preocupações em termosjda 
região Tocantina. Não existe interesse 
específico com relação a São Luís e o 
norte do Estado, pelo menos no mo- 
mento. Mais tarde, com o acirramento 
da concorrência, talvez possamos pensar 
no assunto. Outro fator que merece ser 
destacado é o desinteresse por parte da 
população da Ilha e do norte do Mara- 
nhão com respeito aos nossos proble- 
mas específicos. 

JN — E quanto ao número de pági- 
nas, será aumentado? 

AF — Nós ainda estamos entrando 
no sistema de automatização do jornal. 
O PROGRESSO talvez seja o primeiro 
do Maranhão a ser totalmente automa- 
tizado. À medida que o sistema for 
implantado, o número de páginas será 

aumentado. Aos domingos já estamos 
circulando com 16 páginas mais o su- 
plemento "O Progressinho", de oito pá- 
ginas. Durante a semana estamos circu- 
lando com 14 páginas, em dois cadernos. 
A tendência é aumentar realmente. Até 
o final do ano estaremos com um nú- 
mero de páginas bem maior, creio. 

JN — Com relação à cobertura jorna- 
lística a nível nacional e internacio- 
nal, quais são os planos futuros? 

AF — É claro que o jornal irá assinar 
Agências de Notícias para o forneci- 
mento do noticiário nacional, interna- 
cional e especializado. Com isso teremos 
notícias "fresquinhas", informações do 
dia. Além disso passaremos a assinar a 
coluna diária de Joelmir Bettíng, com 
assuntos econômicos; de Carlos Castelo 
Branco, abrangendo assuntos da políti- 
ca nacional, além de outras colunas fa- 
mosas. O PROGRESSO atingirá o nível 
cjgs grandes jornais. 

O PROJETO DE AUTOMATIZAÇÃO 

A empresa C. A, Informática, do en- 
genheiro Antonio Clerton, está sendo 
responsável pela impfantação do proje- 
to de automatização de O PROGRESSO. 
"Na verdade o jornal já vinha implantan- 
do o processo em alguns setores. Primei- 
ro foi no controle de assinaturas, incluin- 
do as novas assinaturas feitas, as não re- 
novadas e as alterações de endereço ou 
de outras informações, que era apresen- 
tado mensalmente aos diretores das em- 
presas que anunciam no jornal. Com 
esse sistema tornou-se possível, contro- 
lar também o número de assinantes por 
bairros ou por setor. 

A MOEMAE 0 JORNAL DE NEGOCIOS 
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O PLANEJAMENTO FAMILIAR É 

COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA MULHER? 

Com a divulgação das últimas es- 
timativas do crescimento popula- 
cional no Brasil — uma taxa ain- 

da superior aos 2 por cento anuais —, 
uma preocupação volta a fazer parte do 
dia-a-dia dos planejadores brasileiros: co- 
mo continuar crescendo e melhorando 
o padrão de vida do brasileiro com 
uma taxa de aumento populacional tão 
grande? A resposta é quase sempre o 
planejamento familiar e aqui, infeliz- 
mente, a preocupação com a esteriliza- 
ção pura e simples da mulher é a tônica, 
quando o certo, na opinião da maioria 
dos médicos e da própria igreja católi- 
ca, deveria ser um autêntico planeja- 
mento familiar , de responsabilidade 
da própria família e contando com o 
apoio de todos os órgãos de saúde públi- 
ca do país. 

O planejamento familiar bem estru- 
turado pode significar melhorias para 
as famílias de mais baixa renda — a clas- 
se média já controla o número de fi- 
lhos — e, para a mulher, representa 
um melhor controle de sua saúde. Esta 
é a opinião de grande parte dos gine- 
cologistas que trabalham em programas 
de assistência á saúde da mulher. Para 
eles, o governo deve favorecer especial- 
mente as famílias de mais baixa renda, 
que são as que normalmente têm mais 
filhos, pela falta desorientação. 

Para o médico ginecologista e obste- 
tra, Dr. Paulo Guimarães, do Hospital 
Santa Maria e da Policlínica, e* neces- 
sário distinguir entre o que seja planeja- 
mento familiar e controle da natalidade. 
Planejamento familiar, na sua opinião, 
antes de ser um direito é, na verdade, 
um dever do casal e não só da mulher. 
"A escolha dos meios com que cada um 
vai planejar o seu futuro não fica a cri- 
tério da Igreja, do Estado ou mesmo 
do médico. Cabe exclusivamente ao 
casal a escolha do método de controle 
em si". 

A orientação médica na escolha do 
método de controle de gravidez será 
muito importante porque, além de evitar 
filhos vai garantir á mulher uma saúde 
mais estável. Nas entrevistas concedidas 
ao JORNAL DE NEGÓCIOS, consta- 
ta-se a preocupação dos médicos com 
o número exagerado de operações cesa- 
rianas que têm o objetivo de retirar as 
trompas, esterilizando definitivamente 
a mulher. Não existe controle nem da- 
dos exatos sobre o número de operações 
realizadas. Na maioria dos casos, as pró- 
prias mulheres procuram os médicos e 
solicitam as cirurgias que muitas vezes 
lhes serão prejudiciais. 

Embora a maioria dos médicos reco- 
nheça que o planejamento familiar possa 
reduzir o crescimento populacional, eles 
lembram o fato de que o controle permi- 
te que a mulher possa ter filhos mais 
tarde. Ao contrário, a esterilização é 
definitiva. Eles reconhecem que o plane- 
jamento familiar é uma necessidade de 
todos e um dever do Estado. Vem sendo 
realizado — admitem —, mas em pequena 
escala, pelas pessoas que têm melhores 
condições financeiras. 

O planejamento familiar pode evi- 
tar que muitas mulheres se submetam 
à esterilização em massa, o que vem 
acontecendo em vários Estados brasilei- 
ros. 

Um dos médicos entrevistados vai 
ainda mais longe quando diz que não 
existe no Brasil uma política definitiva 
de planejamento familiar. 0 que existe, 
diz o Dr. Paulo Guimarães, "é a distri- 
buição de pílulas no Nordeste, e, como 
as mulheres não tinham um preparo 

prévio para saber como usar as 'pílulas, 
ocorreram, na região, muitos fatos que 
vieram demonstrar a desinformação 
delas a respeito dò assunto. Numa veri- 
ficação feita algum tempo depois, cons- 
tatou-se que muitas mulheres haviam 
engordado com o uso da pílula, o que fez 
com que elas dessem os comprimidos 
aos filhos, algumas outras tomavam 
a pílula dia sim, dia não, com o intuito 
de economizar. Um planejamento fami- 
liar de verdade, exige uma infra-estru- 
tura psicopedagógica anterior ao tra- 
balho técnico e médico. É necessário 
um grupo de orientação" — recomenda. 

Vejamos, a seguir, em sua totalidade, 
as entrevistas feitas pelo JORNAL DE 
NEGÓCIOS: 

O GINECOLOGISTA 

Dr. Paulo Guimarães, ginecologista e 
obstetra, com especialização em Inferti- 
iidade e Doenças da Mama. Dr. Paulo 
é também o Diretor Geral do Hospital 
Santa Maria e da Clínica São Francisco, 
obra benemérita da Ordem dos Capu- 
chinhos. 

"Não existe no 

Brasil uma 

política definitiva 

de planejamento 

familiar" 

JN — O planejamento familiar é com- 
petência exclusiva da mulher? 

PG — Em primeiro lugar, eu gostaria 
de classificar o que é planejamento 
familiar e o que é controle de natalidade, 
Planejamento familiar, na minha opinião, 
antes de ser um direito é um dever do 
casal e não só da mulher. A escolha 
dos meios com que cada um vai plane- 
jar seu futuro não fica a critério nem da 
Igreja, do Estado e nem do médico. 
Cabe exclusivamente ao casal a escolha 
do método em si, o que é diferente 
do controle de natalidade, que é o Esta- 
do que determina. Na China, onde a 
família rural só pode ter dois filhos 
e a urbana, um, qualquer número exce- 
dente de filhos ocasionará pesadas penas 
para os pais, como, por exemplo, não 
ter direiro a escolas públicas. Lá, o Es- 
tado escolhe qual o método que vai ser 
usado no conttole da natalidade. Na ín- 
dia, é feita a esterilização em todas as 
mulheres. Durante algum temuo, o 
governo dava um rádio de presente para 
cada mulher que se submetesse á ligadura 
de trompas. Neste caso da índia, a mu- 
lher não tem escolha o que é diferente 
do planejamento familiar, onde a esco- 
lha e ' a forma como sé quer controlar 
sua família fica a critério da mulher. 
Cabe a nós, médicos, fornecer às mulhe- 
res alguns dados para elas poderem 
se orientar. Planejamento familiar é an- 
tes de mais nada um direito do casal 

e não apenas do marido. Estes não de- 
vem impor sua vontade no uso de um 
determinado método. A decisão deve ser 
do casal, e deve ser consciente. 

JN — Em Imperatriz, os casais estão 
bem informados a respeito do planeja- 
meto familiar? 

PG — O nosso grande problema, se 
você for verificar, é que em 80 por cento 
do casos a gravidez não é planejada, 
nem mesmo entre as pessoas casadas. 
Imagine então o grande número de abor- 
tos que nós temos no Brasil. Aqui em 
Imperatriz temos apenas uma amostra- 
gem do número de gravidezes não pla- 
nejadas por falta de conhecimento 
dos métodos anticoncepcionais existentes. 
Nós que trabalhamos com jovens, perce- 
bemos que a metade delas está engravi- 
dando por desconhecer qualquer método 
anticoncepcional. Elas conhecem muito 
bem o que é iniciação sexual, 80 por 
cento delas está em plena atividade sexual 
sem qualquer cobertura anticoncepcional. 
A iniciação sexual no Brasil está ocorren- 
do em torno dos 16 anos. É muito difí- 
cil para uma jovem nessa idade procu- 
rar um médico para receber orientação 

a respeito dos métodos anticoncepcio- 
nais. O médico, nesse caso, não recomen- 
daria qualquer tipo de anticoncepcio- 
nal, pois nessa idade ela ainda está em 
fase de formação física. Na América 
do Norte, já existem centros de planeja- 
mento, onde as adolescentes podem re- 
ceber DIUs (dispositivos intra-uterinos). 
No Brasil não temos estes centros e, 
geralmente, quando uma adolescente 
procura um consultório médico, ela já, 
está grávida ou sofrendo conseqüências 
de um aborto clandestino. 
Elas sabem sobre iniciação, mas desco- 
nhecem sobre métodos anticoncepcio- 
nais. 

JN — Quais são os números sobre o to- 
tal de ligaduras realizadas em seu consul- 
tório? 

PG — Em termos de Brasil, 11 milhões 
de mulheres usam a pílula anticoncepcio- 
nal. Em meu consultório hoje eu tenho 
basicamente 50 por cento da minha clien- 
tela usando anticoncepcional. Tenho de 
800 a 1.000 clientes. Por se tratarem de 
pessoas da classe média, principalmente, 
que têm acesso a informações sobre pla- 
nejamento familiar, o número é alto. Já 
nas classes menos privilegiadas, esse per- 
centual não seria de 50 por cento, talvez 
de apenas 10 por cento, já que 90 por 
cento desconhecem totalmente o plane- 
jamento familiar. Aqui no Brasil, não 
existe uma política definida de plane- 
jamento familiar; o que existiu foi uma 
distribuição indiscriminada de pílulas no 
Nordeste e, como as mulheres não ti- 
nham um preparo prévio para saber 
como usar as pílulas, ocorreram, na re- 
gião, muitos fatos que vieram demons- 
trar a desinformação delas a respeito do 
assunto. Numa verificação feita algum 
tempo depois, constatou-se que muitas 
mulheres haviam engordado com o uso 
da pílula, o que fez com que elas dessem 
os comprimidos a seus filhos; algumas 
outras tomavam a pílula dia sim, dia 
não, com o intuito de economizar. Um 
planejamento familiar de verdade, exige 
uma infra-estrutura psicopedagógica an- 
terior ao trabalho técnico e médico. É 
necessário um grupo de orientação. Quan- 
to à Igreja, ela encabeça não só o plane- 
jamento familiar, mas também a paterni- 
dade responsável. Aqui em Imperatriz, 
existe um grupo de casais que está desti- 
nado à preparação de noivos. É um cur- 
so que acontece todo mês, programado 
pela Paróquia de Imperatriz para orien- 

tação e planejamento familiar, e para que 
eles tenham uma visão de como planejar 
sua família. O grupo já existe há 8 anos 
e, na maioria dos cursos, os noivos não 
têm a menor idéia a respeito de méto- 
dos anticoncepcionais. A igreja apresen- 
ta todos os métodos, suas vantagens e des- 
vantagens. No final, nós apresentamos 
os métodos que consideramos mais im- 
portantes, do ponto de vista médico e 

técnico. Alguns dos métodos apresen- 
tados são aprovados pela Organização 
Mundial de Saúde, como á o caso do 
Método de Ovulação, do Dr. Billings, 
que é um médico australiano. Este mé- 
todo é natural e não tem nenhuma rela-- 
ção com d método da tabela. Não muda 

A orientação 

médica na 

escolha do 

método 

é muito 

importante" 

a natureza da mulher. É um método que- 
ajuda o casal a dialogar sobre seu com-, 
portamento, inclusive sexual. Este mé- 
todo é bastante semelhante ao da pílu- 
la. E um método que é usado nos países 
do Terceiro Mundo, da Ásia, África e 
América Central, principalmente. É um 
método que pode ser compreendido até 
pela mulher analfabeta. 

JN — Como a Igreja tem se manifesta- 
do sobre a vasectomia e a ligadura? 

PG — A Igreja é uma das maiores incen- 
tivadoras nas pesquisas de planejamen- 
to familiar. Tudo que se sabe a respeito da 
complexidade ou complicações dos méto- 
dos, em grande parte, ficou-se sabendo 
por parte do Vaticano. Lá existe uma 
equipe médica que faz pesquisas de mé- 
todos de planejamento familiar. A Igreja 
hoje só tem um posicionamento, pois ela 
é radicalmente contra o aborto e contra 
qualquer método abortivo. Sobre méto- 
dos como pílula, ligadura e vasectomia, 
a Igreja não tem se manifestado, preferin- 
do a omissão, no sentido de que ainda não 
concluiu os seus estudos sobre o assunto. 
Ela aprova os métodos que preservam a 
integridade humana, ou seja, qualquer mé- 
todo que não altere a natureza humana 
ou o comportamento moral da pessoa, 
que não agrida o estado físico e emocio- 
nal. Ela é favorável aos métodos naturais. 
Desde quando surgiu a pílula, em 1960, 
desde então estamos colhendo os frutos, 
como o aumento da incidência de derra- 
me em mulheres, antes mais comum entre 
os homens; aumento do número de mu- 
lheres com câncer no útero e da mama. 

JN — O sr. evita fazer uma ligadura? 
PG — Não. Veja bem. A gente tem de 

levar em consideração a maturidade da 
mulher e a estabilidade do casal, ou seja, 
o equilíbrio sexual, o número de filhos, 
a idade do caçula, pois a mortalidade de 
crianças até um ano e meio de vida é 
muito grande. Um recém-nascido pode 

ter problemas até 72 horas após o parto, 
então, quando a paciente só tem dois fi- 

.hos, eu não a oriento para fazer uma li- 
gadura, a menos que o filho caçula tenha a 
dade de 3 anos. A ligadura é um méto- 
do irreversível. Na cirurgia de religação, 

-as chances de êxitos só são de 20 por cen- 
:1o, ou seja, em cada 5 mulheres, só 
uma poderá voltar a ter filhos. Quanto à 
procura para ligadura, de cada 10 mulhe- 
res, cinco pedem orientação sobre o uso 
de pílulas anticoncepcionais, duas fazem 

n:opção pela ligadura de trompas, duas 
optam por outros métodos e um escolhe 
o dispositivo infra-uterino (DIU). Par- 
ticularmente, não recomendo o DIU, 
pois ele tem uma série de inconvenien- 
tes, como o aumento no índice de doen- 

: .ças pélvicas. 

JN •- E os homens, como eles reagem 
ao problema? 

PG — Para eles é um problema cultu- 
vral. Ele é sempre machista nesse aspec- 

to, aliás, o machismo se reflete até na 
própria ciência, pois se conhece muito 
sobre os métodos anticoncepcionais usa- 
dos pela mulher e muito pouco pelo ho- 
mem. Na Alemanha e aqui no Brasil, na 
Bahia, já existem estudos sobre pílulas 
anticoncepcionais masculinas. O pro- 
fessor de Andrologia, Dr. Elzímar Couti- 
nho, vem fazendo estudos sobre pílulas 
para o homem, mas até o presente mo- 
mento não alcançou nenhum resultado 
prático. A maior resistência do homem em 
relação aos métodos anticoncepcionais é 
porque ele teme a impotência, e, por iro- 
nia, todos os métodos até aqui apresen- 
tados vêm apresentando índices de impo- 
tência e de infertilidade masculina. A 
mulher, quando começou a usar anticon- 
cepcionais estava correndo todos os ris- 
cos de contrair câncer de mama, porém 
ela não se acovardou, ou talvez ela não te- 
nha tido outra opção, pois se olharmos a 
história veremos que o filho para a mulher 

: foi sempre um mecanismo de submissão 
além de representar uma das maneiras aue 

o homem tem para privá-la de sua inde- 
pendência, pois assim ela não pode sair 
para trabalhar, não podendo, assim, com- 
petir com ele. O controle da natalidade 
é um degrau para a emancipação da mu- 
lher e uma maneira dela se libertar do jugo 
do machismo. 

O UROLOGISTA 

O Dr. Sebastião Torres Madeira, urolo- 
gista, maranhense, 36 anos. Presta servi- 
ços no hospital que o paciente preferir, 
mas, principalmente, no Hospital São 
Rafael e na Policlínica. 

"As jovens estão 

engravidando 

por 

desconhecerem 

qualquer método 

anticoncepcional" 

JN — O planejamento familiar é com- 
petência exclusiva da mulher? 

SM — Não. É competência do casal. E 
uma decisão que tem que ser tomada a 
dois, pois ambos têm a mesma responsa- 
bilidade e devem ter os mesmos direitos. 

JN — Por que a responsabilidade pela 
contracepção fica sempre a cargo da mu- 
lher? 

SM — Porque é a mulher que,passa por 
gravidez, amamentação, ou seja, passa por 

todos os problemas físicos de uma gravi- 
dez. Então, ela, como sente mais o pro- 
blema na pele, é quem procura geralmen- 
te uma solução para esse problema. Exis- 
tem, também, raízes na dominação do ma- 
cho sobre a fêmea, que é histórica. Mas 
atualmente já há esclarecimentos a esse 
respeito e cobrança por parte da mulher. 
Os movimentos feministas estão procuran- 
qo reverter esse estado de coisas, mas nes- 
sa situação de dominação que vem de sé- 
culos, a responsabilidade maior é da mu- 
lher. Eu estou constatando um fato, não é 
minha opinião pessoal. 

JN — E quanto ao comportamento dos 
homens com relação a esse problema, eles 
colaboram com a mulher? 

SM — Muito pouco. Somente em alguns 
casos, quando a mulher tem algum proble- 
ma de saúde, eles concordam em fazer a 
vasectomia. Durante os sete anos em que 
eu venho exercendo a urologia, só aconte- 
ceram 10 cirurgias de esterilização mas- 
culina. 

JN - Por que tão poucas cirurgias? 
SM - Porque não faço cirurgias em to- 

das as pessoas que me procuram. A vasec- 
tomia é uma cirurgia quase irreversível. 
Em alguns centros médicos já é feita a re- 
canalização, ou seja, a cirurgia de religação 
do canal para o homem voltar a ser fértil. 
Já aconteceu um caso assim aqui em Im- 
peratriz. Um paciente r-eu que havia sido 
operado mudou de idéia e procurou um 
centro médico fora e voltou a ser fértil, 
mas aqui em Imperatriz ainda não existe 
possibilidade de reverter a operação. Se a 
pessoa não tiver uma boa condição finan- 
ceira fica praticamente impossível, üutra 
coisa importante: uma pessoa, para fazer 
uma vasectomia, tem que estar preparada. 
É necessário fazer-se um perfil psicológico 
do casal. 

JN — Qual a idade apropriada para a 
operação? 

SM — Não depende da idade e sim da 
maturidade oe cada pessoa. Mas uma pes- 
soa com mais de 30 anos seria uma candi- 
dato aceito. No caso de uma vasectomia 
eu faço o papel de advogado do diabo pra 
ver se a pessoa desiste. 

JN — Quais as vantagens e desvantagens 
oessa cirurgia? 

SM — Para o homem, a vantagem é que 

Planejamento familiar: 

métodos naturais 

Os métodos naturais são ps únicos 
que realmente não prejudicam nenhum 
dos membros do casal e são usados por 
marido e mulher conjuntamente. Cons- 
tituem uma maneira de viver a dois, 
exigindo confiança mútua, o que au- 
menta a vivência e o crescimento dos 
dois. São regulados apenas pelo amor 
e ajudam o casal a ser menos egoísta. 
Possibilitam a paternidade consciente 
e voluntária para aquele casal cristão 
que fez uma opção verdadeira com 
amor, caridade e renúncia. 

1. TABELA: o casal se abstem de 
manter relações sexuais naquele pe- 
ríodo considerado fértil na mulher, o 
que ocorre aproximadamente na me- 
tade do ciclo. 

VANTAGENS; não agride nenhum 
dos membros do casal, nem química 
e nem mecanicamente; é usado pelo 
casal; é reversível; é gratuito. 

DESVANTAGENS; mulheres que 

têm ciclos irregulares terão dificulda- 
des para executar o método perfeita- 
mente bem. 

Falha; 12 a 15 por cento (índice de 
Pearl). 

2. OVULAÇÃO OU MÉTODO DE 
BILLINGS: o casal se abstem de man- 
ter relações sexuais na época em que 
a mulher facilmente evidencia a pre- 
sença, vaginal ou ovular, de um muco, 
especificamente aquele muco claro, 
transparente, tipo clara de ovo cru. 
Toda mulher que ovula tem esse muco 
e ele caracteriza fidedignamente a épo- 
ca da ovulação. 

VANTAGENS: não agride nenhum 

dos membros do casal, nem química e 
nem mecanicamente; é usado pelo ca- 
sal; é cômodo; é gratuito; pode ser usa- 
do por qualquer casal; é reversível. 

DESVANTAGENS: não existem; 
mesmo mulheres portadoras de ciclos 
irregulares poderão usar o método, 
pois ele é baseado apenas na presença 

do muco ovulatório e não no número 
de dias do ciclo; não se baseia em obser- 
vações retrospectivas, como na tabela 
ou na temperatura basal, mas na obser- 
vação do muco cervical no próprio mês 
em que usa o método. Não poderão 
usar o método apenas aquelas mulhe- 
res que já se submeteram à extirpação 
do colo do útero (amputação colo). 

Falha: 1,5 por cento (O.M.S.) 
0,8 por cento (Billings). 
3. CINTO TÉRMICO: é uma mistura 

do método da ovulação com o da tabe- 
la, utilizando-se a medida da tempera- 
tura basal. Pelo fato de o método da 
ovulação ser considerado o ideal, tor- 
na-se desnecessário acrescentar a medi- 

da da temperatura basal. Todavia, 
quem desejar seguir o método, poderá 
fazê-lo sem problemas. 

Dr. Paulo Guimarães, ginecologista 
e obstetra 

a cirurgia pode ser feita no próprio con- 
sultório. Só precisa de um pouco de anes- 
tésíco local e uma íncísão de um centíme- 
tro, mais um menos. Ü paciente pode 
ssír da cirurgia e ir direto para o trabalho. 
O custo é relativamente baixo. Custa 
aproximadamente mil e quinhentos cruza- 
dos. Já foram feitos vários estudos procu- 
rando relacionar a vasectomia com proble- 
mas de saúde e nada foi encontrado. Já 
estudaram aumento do colesterol, o au- 
mento de lipídios, mas nada disso também 
influência aa vasectomia. 

JN — E em relação à impotência, como 
os homens reagem? 

SM — É a principal explicação que se dá 
para o fato de o paciente não nos procurar 
para a cirurgia. O sexo é 90 por cento 
mental; então, se a pessoa acha que a ope- 
ração causa impotência, acaba ficando im- 
potente, pois é psicológico, como qual- 
quer outro estresse. Como é uma cirurgia 
nos órgãos genítais, se a pessoa não esti- 
ver preparada psicologicamente, ela vai ter 
uma impotência psicológica. A vasectomia 
como a ligadura de trompas, são cirurgias 
proibidas pela Constituição brasileira, para 
se ver como estamos precisando de uma 
Constituinte para mudar as lei do país... 
Leis como essa se chocam com a realida- 
de do país. Em 1950, o Brasil tinha trin- 
ta milhões de habitantes. Hoje, 36 anos 
depois, tem praticamente cento e quaren- 
ta milhões de habitantes, ou seja, o Brasil 
passou 450 anos para chegar a trinta mi- 
lhões e passou 36 anos para chegar a cento 
e quarenta milhões. Então, não tem socie- 
dade que suporte um acréscimo tão gran- 
de, principalmente uma sociedade em de- 
senvolvimento. Se continuar assim, daqui 
a 50 anos o Brasil estará como a Indía. 

"No Brasil, 

11 milhões 

de mulheres 

usam a pílula" 

Dr. Mamede Vieira Magalhães, 38 anos 
ginecologista. Formado pela Faculdade de 
Medicina do Ceará. Trabalha na Policlíni- 
ca. 

JN— O planejamento familiar é respon- 
sabilidade exclusiva da mulher? 

MM — Como o próprio nome está 
dizendo, é um planejamento que deve ser 
feito pela família, com pleno acordo do 
casal, que deve procurar um médico que 
indicará o método mais eficaz e a duração 
desse método. 

JN — Por que geralmente os homens 
deixam essa responsabilidade exclusiva- 
mente para as mulheres? 

MM — Pela própria estrutura social. Isso 
aí vem de muito tempo. Embora estejam 
mudando bastante os homens acham que 
tudo o que é relacionado com filhos tem 
que ser da responsabilidade da mulher, tal- 
vez por ser ela quem gesta e põe a criança 
no mundo. Mas a responsabilidade é dos 
dois. 

JN - Como estão os casos de ligadura 
aqui em seu consultório? 

MM - A procura está bastante alta. 
Acredito que 10 por cento das pacientes 
acabam fazendo ligadura com mais ou 
menos três filhos, na faixa etária de 25 a 30 
anos. Essa é a faixa de idade em que a mu- 
lher está psicologicamente mais preparada 
para fazer a cirurgia. 
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O JORNAL DE NEGÓCIOS 

ANUNCIA O 

DIA DO 

ANUNCIANTE 

29 de Setembro. 

Parabéns, anunciantes! 

Anúncio também é notícia. 

sr 

O Jornal de Negócios agradece e 

cumprimenta, nesta oportunidade, aos 

seus anunciantes de agora e de 

outrora: Alô Brasil Diesel Veículos e 

Peças Ltda. (Organizações José Alves) — 

Andréa Shopping — Armazém Cruzeiro do 

Sul Produtos Alimentícios Ltda. — 

Associação Comercial e Industrial de 

Imperatriz — Casa Globo Materiais 

para Construção Ltda. — Cerâmica São 

Vicente Ferrer— Computer House 

Serviços, Assessoria e Representações 

Ltda. — Dispama Distribuidora Ltda. (Balas 

Kid's e Biscoitos Tostines) — Fafa 

Presentes—Irmãos Galletti Ltda.— 

Livraria Sambaíba— Madeireira Tocantins 

(Organização Fernandes & Correia) — 

MOEMA— Móveis Especiais de Madeira 

Ltda. - Pantera Máquinas Ltda.— 

Pantera Refrigeração Ltda. — Parabéns 

Peças Ltda. — Plastipel Embalagens de 

Plástico e Papel — Posseidon 

Turismo — Só Verão Produtos Inflamáveis 

— Studio Arquitetura e Decorações. 


