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INDICADORES 

ECONÔMICOS 

Salário Mínimo - CzS 
804,00 
Maior Valor de Referêt;» ia - 
Czl 328,36 
OTN - CzS 106,40 
Tabela de Conversão 
Dia 8 Set. 2.336,36 cru- 
zeiros por cruzado 

. Dia 9 Set. 2.346,87 crji- 
zeiros^or cruzado 
Dia 10 Set. 2.357,43 cru- 
zeiros por cruzado 
Dia 11 Set. 2.368,04 cru- 
zeiros por cruzado 
Dia 12 Set. 2.378,69 cru- 
zeiros por cruzado 
Dia 13 Set. 2.389,40 cru- 
zeiros por cruzado 
Dia 14 Set. 2.400,15 cru- 
zeiros por cruzado 
Câmbio 
O dólar está fixado em CzS 
13,77 para compra e CzS 
13,84 para venda. 

"Os políticos são ■ 

incompetentes" 

"O povo é preguiçosa 

(Imagens do 

Brasil na imprensa 

francesa) (Página 9) 

Sr», candidato»: 

Joguem limpo. 

Nâo sujem a^ 
# 

«. • 
nossa 

cidade 

No decurso de uma cam- 
panha eleitoral, seria possível 
evitar-se a pichaçip e a colação 
de cartazes nos muros de sua. 
casa, sem o seu ponsentimen- 
to? 

Seria possível evitar-se que 
os edifícios e monumentos 
públicos, os sinais de trânsito e 
até as vias públicas fossem 
pichados e/ou cobertos com 
cartazes eleitorais? ... 

Sim, isso seria possível, 
bastando que se cumprisse a 
lei: 

... proibida a propaganda: 
I — por meio de anúncios 

luminosos, faixas fixas, car- 
tazes colocados em pontos não 
especialmente designados e ins- 
crições nos leitos das vias 
públicas, inclusive rodovias 
(Art. 19 da Resolução n0 

12.924, de 08/08/86, do 
Tribunal Superior Eleitoral). 

Seria possível evitar-se o 
uso dos sons da propaganda 
eleitoral nas imediações de es- 
colas, templos religiosos, hos- 

Lei? 

pitais, câmaras legislativas e 
tribunais? 

Sim. Basta, para isso, que 
se cumpra o disposto no Art. 
16, n0 II, parágrafo único da 
mesma Resolução do TSE. 

E que meios você poderia 
usar para impedir a prolife- 
ração desses abusos? 

"TODO CIDADÃO QUE 
TIVER CONHECIMENTO 
DE INFRAÇÃO PENAL 
COMETIDA NA PROPA- 
GANDA ELEITORAL DE- 
VERÁ COMUNICÂ-LA AO 
JUIZ ELEITORAL DA ZONA 
ONDE A^ MESMA SE VE- 
RIFICAR". (Art. 31 da citada 
Resolução do TSE). 

Esses e outros detalhes da 
Legislação Eleitoral vigente o 
leitor encontrará no caderno n0 

III da edição de hoje do JN. 
Esse caderno será sempre 
usado para a divulgação de 
documentos cujo conhecimento 
interessa ao grande público. 

Desenvolvimento regional 

Técnicos da ONU visitaram Imperatriz 

Wolfgang Konig, natural 
da Alemanha, é professor 
universitário em sua terra 
natal, Gottigen, • e economis- 
ta a serviço da UNIDO — 
Organização das Nações 
Unidas para o Desenvol- 
vimento Industrial. 

Wolfgang Mathis, também 
alemão, é engenheiro eco- 
nômico e serve no escritório 
da Unido em Brasília. 

Joaquim Annibal Barão de 
Assumpção é brasileiro, 
economista da SEPLAN, in- 
tegrante da Secretaria 
Executiva do Programa 
Grande Carajás. 

Os três visitaram Im- 
peratriz, no inicio da semana 
e Annibal Barão definiu a 
visita como "a busca de 
desenvolver métodos de es- 
tudos de pré-viabilidade, 
viabilidade e acompanha- 
mento de um esquema de 
apoio à pequena e média em- 
presa da área do Projeto 
Carajás". 

No governo Geisel, Barão 
foi Secretário 'Adjunto do 
Ministério do Interior. Ele 
prometeu colaborar com o 
"JN" em matéria assinada 
sobre incentivos fiscais que 
existem nos planos do Gover- 
no para a Região Norte e que 
os empresários imperatrizen- 
ses desconhecem, conforme 
se apurou em reunião da As- 

EINIOftlAii 

sociação Comercial e Indus- 
trial da cidade. 

Também Wolfgang 
Mathis^ radicado no Brasil 
há 16 meses, prometeu a este 
jornal um artigo sobre assun- 
tos de interesse regional. 

CONCEITO 
DESENV OL V1MENTIST A 

Wolfgang Konig falou ao 
"Jornal de Negócios" sobre o 
que lhe parece ser o conceito 
de desenvolvimento nacional: 
— "Pode-se pensar c^ue o 
desenvolvimento economico 
fosse equivalente à indus- 
trialização pura e simples de 
um país, mas é preciso notar 
que a industrialização tem 
suas falhas, que é necessário 
detectar, procurando respos- 
tas, a fim de que se evitem os 
grandes problemas sociais, 
caso do desemprego que é 
comum mesmo em países in- 
dustrializados. « 

"Nesta nossa visita 
queremos sentir a importân- 
cia de como se assistir, na 
região, à pequena e média 
empresa, a fim de que o 
desenvolvimento surja ali- 
cerçado, alcance os objetivos 
do país e, sobretudo, fomente 
a expansão da área. 

"Ã UNIDO acompanha 
com muito interesse o papel 
das linhas de apoio encai- 
xadas no Programa Grande 

Carajás. A essa estrutura 
secundária, pensamos nós 
desse organismo interna- 
cional, pode-se prestar uma 
assistência técnica voltada 
basicamente para a pequena 
e média indústria, propor- 
cionando-lhes métodos e ins- 
trumentos para a implemen- 
tação de projetos regionais. 
Esta é a razão de estarmos 
aqui. Primeiro discutimos is- 
so com técnicos do governo 
federal, em Brasília; depois 
em Belém, e mais recen- 
temente em São Luís, nos 
departamentos do Projeto 
Grande Carajás. 

— "Pessoalmente, me 
parece muito importante e 
justo que todos participem 
desse desenvolvimento. Para 
isso a UNIDO pode trazer a 
assistência técnica em forma 
de treinamento e de apri- 
moramento de métodos tais 
como a pesquisa da facti- 
bilidade e da viabilidade dos 
empreendimentos projetados. 
A avaliação das carências que 
sãq encontradas na região foi 
complementada em Im- 
peratriz, onde foi muito in- 
teressante para nós o interes- 
se ativo que tem a iniciativa 
privada. Surpreendeu-nos a 
autodinâmica nos processos 
produtivos desta cidade, o in- 
teresse e a criatividade dos 
empresários locais". 

Direto ao assunto: o "Jornal de 

Negócios" não veio para preencher 
uma lacuna'. Nem para ocupar um es- 
paço. O "JN" está aqui para ampliá- 
lo. "Jornal de Negócios" pode até ser- 
vir para embrulhar peixes (nisso, 
todos os jorhais rimam — são iguais). 

Jornal de Negócios, entretanto, não 
embrulhará seu estômago. E, aí, a 
diferença. A diferença que se iguala 
às justas aspirações da classe em- 
presarial, do povo trabalhador, da 
comunidade. Essa também a dife- 

rença, que nos aproxima do ideal jor- 
nalístico, 

"Jornal de Negócios" defenderá as 
verdades em que acredita (reflexo de 
uma verdade maior, coletiva), e tam- 
bém aceitará — e registrará — as 

críticas e julgamentos do leitor, do as- 
sinante, dq anunciante. O "JN" até 
mesmo permite-se o direito de 
aproveitar essas críticas e julgamen- 

tos, desde que coincidentes com as 
aspirações maiores de quem manda 
mesmo num jornal — o leitor. 

Nominado Jornal de Negócios, im- 

plica ser sua linha editorial voltada 
para as coisas e causas da indústria, 
do comércio, agricultura e serviços, 
empresáriòs e funcionários, patrões e 
empregados. E também Arte, Cul- 

tura, Lazer. Há muito o que fazer. 
Sendo de negócios, não somos, 

pois, de negociatas. Mas — idealistas 
de pés no chão — sabemos que jornal 
também é comércio. Que depende de 
dinheiro. Como acontece em outras 

atividades igualmente honradas, 
nobres, que se confundem com um 
sacerdócio. Assim o Direito. Assim a 
Medicina. Assim o Magistério. 

Mas, no Jornalismo, quem tra- 
balha com o dinheiro é a Empresa, 
não a profissão. Pois o que escreve 
com uma das mãos e estende a outra, 
decididamente errou de caminho ou 
está enganando alguém. 

Tá certo, precisamos de dinheiro 
para viver. Entretanto, ele é um valor 
inútil para sobrevivermos à Vida. 
Uma coisa é preço, que sustenta a 
Empresa. Outra coisa é valor, que 

sustenta o ideal e motiva o trabalho. 
Preço, dá-se a coisas; valor, a pes- 
soas, 

E isto não é conversa fiada. 
★ ★ ★ 

O Jornal de Negócios está aqui en- 
tre nós. Viemos com humildade, pois 
viemos para servir. Viemos com 
coragem, pois viemos para ficar. 

Obrigado a todos, agora e nos dias 
que hão de vir. 

EDMILSON SANCHES 
Diretor 
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A guisa 

de intróito 

Tasso Assunção 

Quando falamos de 
jornal, a primeira idéia 
que nos corre é a de 
notícia. Porém, mais do 
que notícia, jornalismo é 
informação, e a, infor- 
mação vai além da no- 
tícia. 

A proposta do "Jornal 
de Negócios" começa pela 
informação em toda a 
abrangência do termo. 
Todavia, isso não quer 
dizer que nos perderemos 
em minudências des- 
necessárias ou em digres- 

sões inúteis. Buscaremos 
transmitir o fundamental 

para que o nosso jor- 
nalismo tenha fundamen- 
to e sustentação. 

Não estamos agregados 

a este ou àquele grupo. 
Queremos fazer um jor- 
nalismo não só indepen- 
dente, mas livre. Livre e 
aberto. E, desde já, con- 
vidamos Igrejas, sin- 
dicatos e associações a 
ocuparem o espaço que 

lhes cabe na comuni- 
cação. 

O autêntico jornalismo 
é imparcial. No eitanto, 
antes que os ofendidos de 
possíveis seqüelas da 
retidão se alevantem con- 

tra a isenção, dizemos 
que o nosso compromisso 
é antes com a verdade que 
com a imparcialidade. 

Quando a verdade es- 
tiver ao nosso alcance, 

nós estaremos com ela. E 
não preveniremos quem 
estiver ao alcance da ver- 
dade. 

Por outro lado, não 
tomaremos o efêmero por 
verdade absoluta, não nos 
fixaremos em afirmações 

ou assertivas de qualquer 
espécie, porque a rea- 
lidade é móvel e o 
presente é vivo e a sen- 
satez manda duvidar. 

Não exploraremos a 
violência ou fatos es- 
cabrosos sensacionalis- 
ticamente. A compreen- 
são da criminalidade não 

virá com àeboches ou com 
revides, mas com a 

« análise das implicações 

sociológicas da questão, 
4 O estudo e a reflexão são 

essenciais para a serie- 
dade do trabalho jornalís- 
tico. 

Sabemos das dificul- 
dades e não desconsi- 

deraremos as nossas 
limitações, mas temos o 
ímpeto e a vontade neces- 
sária para romper bar- 
reiras. 
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ASSIM SENDO 

Jurive de Macedo 

A Sunab desejava que os 
preços locais dos refri- 
gerantes em embalagens de 
280 a 300ml ficassem em 
Cz$ 2,00. A Associação dos 
Proprietários de Bares e 
Boates queria os mesmos 
produtos vendidos a Cz$ 
2,50. Salvo erro ou omissão 
a garrafinha de guaraná 
passa a nos custar Cz$ 
2,20, exceção feita ao 
guaraná River, menor- 
zinho que os outros, de 
preço fixado em Cz$ 1,50. 

Essa foi a propsota feita 
à Sunab, pelos varejistas, 
em reunião ocorrida na 
manhã do último dia 3, em 
Imperatriz, na Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz. O busílis 
residia no pronunciamento 
dos distribuidores dessas 
bebidas, marcada para a 
taçde do mesmo dia. 

A reunião estavam 
presentes o assessor es- 
pecial da superintendência 
da Sunab no Maranhão, 
dr. José Carlos Soares, o 
assessor de pesquisas de 
mercado do mesmo órgão, 
Raimundo Nonato Ta- 
vares, representantes locais 
da Polícia Federal, do 
Ministério do Trabalho, da 
Comissão de Defesa do 
Consumidor e obviamente 
também dos fabricantes 
(River) distribuidores e 
revendedores de refri- 
gerantes e cervejas. 

Como se vê, uma di- 
ferença de Czl 0,30 que 
separava a Sunab dos 
varejistas do comércio de 
bebidas foi a causa fun- 
damental do deslocamento 
da Sunab de São Luís até 
Imperatriz, coisa jamais 
vista antes, mesmo quando 
as diferenças entre o que o 
comerciante praticava e a 
Sunab fixava eram bem 
mais substanríaie 

Menos mal para as 
fábricas de bálinhas e de 
fósforos, abastecedores, 

agora mais do que nunca, 
daquilo que normalmente 
seriam moedas divisio- 
nárias. Uma balinha a 
trinta e uma caixa de fós- 
foro a setenta centavos 
jamais farão mal a qual- 
quer botequim. 

NOVIDADES DO 
PLANO CRUZADO 

Filé de frango e toucinho 
com osso são duas pre- 
ciosidades da nova tabela 
de reajuste de preços da 
Sunab. 

Uma invenção que tem 
pode ser batizada de fu- 
nariana. 

★ ★ ★ 
SEM NOVIDADE 

NO FRONT 
Válber Dourado era 

acusado de omisso no com- 
bate ao crime e até de 
conivente com determi- 
nada classe à margem da 
lei. De repente ele entra de 
férias e de licença saem 
seus dois delegados au- 
xiliares. 

Chega Emanoel Bastos, 
acolitado por dois auxi- 
liares novos. Novos planos. 

nova visão de medidas de 
segurança, novas garan- 
tias. 

Agora chega Dourado de 
volta e reassume o lugar. 
Emanoel está de volta à 
Ilha e dizem que o mesmo 
caminho tomarão os dois 
novos delegqdtA distritais. 

Entre uma mudança e 
outra a média de carros 
puxados em - imperatriz 
chega a um pomo e qual- 
quer coisa por dia. 

★ ★ ★ 
ORA A LEL .. 

Anunciou-se qi|e os can- 
didatos pichadores de 
paredes dos prédios pú- 
blicos seriam chamados 
pela Justiça Eleitoral para 
o recebimento de uma or- 
dem de apagar tudo quan- 
to escreveram em muros e 
paredes. 

Quem não está acos- 
tumado com as coisas de cá 
até que chegou a acreditar, 
Anteviu-se logo um melhor 
visual da cidade. 

Ledo engano, os me- 
ninos só ainda não pi- 
charam as paredes do 

^fornàl âeiWgocwç 
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Matérias assinadas são de responsabilidade de seus 

autores. Jornal de Negócios não aceita 

matéria editorial paga. Informes 

publicitários receberão caracterização gráfica própria. 

Fórum e da prefeitura em 
respeito aos trabucos os- 
tentados pelos seus vigias 
noturnos. 

Enquanto isso, escolas, 
igrejas e hospitais não con- 
seguem ficar livres do 
metralhar dos carros de 
propaganda volante. 

E nos volta à cabeça o 
ensinamento do velho 
ditador: — a lei, ora a lei! 

★ ★ ★ 
DE OLHO NA GENTE 
Semana passada eram 

repórteres de jornais in- 
gleses o Financial Times e 
o Sunday Times, colhendo 
dados para uma repor- 
tagem de fôlego sobre Im- 
peratriz e sua região, suas 
riquezas e suas tristezas 
também. 

Hoje são assessores es- 
peciais da ONU para de 
s envolvimento da América 
Latina, visitando a cidade 
e a região, para um exame 
in loco e uma consulta se 
necessitamos dê uma 
ajudazinha do badalado 
órgão padrasto de meio 
mundo. 

Ressalva feita à inge- 
nuidade do questionamen- 
to da ajuda, provado está 
mais uma vez que estamos 
chegando cada vez mais 
longe, à força de tiros e de 
carências várias. Mas é isso 
mesmo, cada um dá o que 
tem. 

★ ★ ★ 
PROPOSTA PARA A 

CONSTITUINTE 
Ruas que de repente 

passam a ser cuidadas, 
rede de água que passa a 
ser estendida, estradas 
cortando o mato e ligando 
povoados, ante nas pa- 
rabólicas levando a 
imagem de televisão a cada 
fazenda, escolas surgindo 
em cada recanto, peixe a 7 
cruzados o quilo. 

Que tal uma propos- 
tazinha de uma eleição a 
cada seis meses, sempre 
com candidatos, alianças e 
oposições renovados? . . . 

Agropecuária de 

Imperatriz tem 

números irreais 

Informações agro- 
pecuárias de Imperatriz 
estão sendo divulgadas 
até nacionalmente com 
números que não re- 
presentam, no setor, a 
conjuntura econômica do 
município. Em mapas e 
outros documentos car- 
tográficos e estatísticos, 
verifica-se uma defa- 
sagem nos dados, in- 
clusive em publicações 
recentes. 

Consciente de sua 
função, o "Jornal de 
Negócios" solicita às 
autoridades do setor que 
enviem, para nosso en- 
dereço, as últimas infor- 
mações referentes às 
atividades agrícolas e 
pecuárias. Abaixo, os 
números que a Poli- 
mapas, por exemplo, 
registra em suas publi- 
cações, acerca dos re- 
banhos e da produção 
agrícola imperatrizenses 
(dados de 1980): 

IMPERATRIZ 

Bovinos 
Bufalinos 
Eqüinos 
Suínos 
Caprinos 
Ovinos 

274.575 
200 

-3.200 
61.886 

1.200 
2.300 

PRODUÇÃO AGRÍ- 
COLA 

(EM TONELADAS) 

Arroz 
Feijão 
Mandioca 
Milho 

113.850 
5.367 

95.454 
33.980 

Registro 

• Edmilson Sanches, 
diretor do Jornal de 

Negócios, recebeu: 
Convites 
- do presidente do 

Rotary Club, Francisco 
Santos Soares, na visita 
do dr. José Ribeiro 

Quadros, governador do 
Distrito 449 do Rotary 
Club. 

- do presidente da As- 
sociação das Escolas Par- 
ticulares de Imperatriz, 
prof. Ribamar, para falar 
sobre "Responsabilidade 
Jornalística e Função 
Social da Imprensa em 
Imperatriz", na assem- 
bléia geral da AEPI. 

- do poeta Carlos Brito, 
para o lançamento do seu 
livro "Os Segredos da 

Poesia". 
- do presidente da União 

da Mocidade da Assem- 
bléia de Deus de Im- 
peratriz, Luís Gonçalves 
da Costa, para a XVI 
Confraternização de 
Jovens. 

7 
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Em telex dirigido ao 
delegado regional do IBDF 
— Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal, 
a Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz 
solicitou providências do 
referido órgão no sentido 
de que sejam sustadas as 
medidas de fiscalização 
exercidas pelo IBDF sobre 
a extração e fiscalização de 
madeiras, na região, por 
um prazo de 120 dias, 
"com a normalização, nes- 
se período, do fornecimen- 
to de guias, a fim de que 
sejam extraídas madeiras 
para a regularização das 
atividades industriais e 
formação de estoque, em 
virtude do inicio do inverno 
em novembro". 

Pede ainda a ACII que 
nesse espaço de tempo o 
IBDF preste auxílio aos in- 
dustriais e profissionais do 
setor para que estes 
"regularizem-se e adap- 
tem-se para o cumprimen- 
to da lei, apresentando o 
plano de manejo florestal 
sustentado". 

A solicitação da As- 
sociação Comercial e In- 
dustrial foi ditada pelo 
apelo de mais de cem pes- 
soas ligadas à extração e 
industrialização regional 
de madeira feito em 
reunião com comerciantes 
do ramo, engenheiros 
agrônomos e técnicos do 
IBDF, dia 22 de setembro 
último. 

Sistema financeiro 

nacional 
Enquanto a regio- 

nalização dos bancos não 
vêm, os que já se encon- 
tram instalados fazem de 
tudo em busca de um cres- 
cimento assegurador de 
uma postura privilegiada 
quando a reforma vier, se é 
que ela virá, Até o en- 
colhimento que a prudên- 
cia vinha aconselhando 
desde a adoção do Plano 
Cruzado já começa a ser 
quebrado, numa demons- 
tração de força de algumas 
instituições bancárias, 
caso, por exemplo, do 
Bandeirantes que recen- 
temente fez questão de 
divulgar aos quatro ventos 
a inauguração de mais 
uma agência, em bairro da 
Grande São Paulo. 

A regionalização ainda é 
vista por banqueiros como 
o caminho mais curto 
rumo à redução de custos 
do sistema. Da sua ótica, 
quanto menos bancos 
menos custos e mais lu- 
cros. 

Sobre o emaranhando 
do Sistema Financeiro 

Nacional, o meio melhor 
de acompanhá-lo está na 
publicação "Sistema 
Financeiro Nacional — 
Dados Estatísticos e 
Gerais", editado pela 
Diretoria de Fiscalização 
dos Bancos, órgão do Ban- 
co Central, em abril pas- 
sado. 

São 550 páginas de um 
documentário revelador da 
existência no Brasil de 707 
instituições bancárias, er- 
guidas sobre 107 bancos 
comerciais e 579 socie- 
dades cooperativas. No 
setor do mercado de ca- 
pitais existiam, no final de 
1985, 1.176 instituições 
subdivididas em 408 so- 
ciedades distribuidoras, 
273 corretoras, 113 finan-. 
ceiras e outros compar- 
timentos mais. O docu- 
mento elaborado pelo Ban- 
co Central nos dá conta de 
mais de 15 mil agências 
bancárias no país, so- 
madas a mais de 2.500 
dependências de caixas 
econômicas. 

AçaUândia recebe telefones 

Até o final desta semana 
serão instalados mais 249 te- 
lefones no município de 
Açailândia. A operação co- 
meçou na última terça-feira, 2, 
e, no seu término, a equipe de 
técnicos da Telecomunicações 
do Maranhão S.A. (TELMA) 
terá instalado 144 novos Telefo- 
nes comerciais e 105 residen- 
ciais. Segundo informações 
prestadas ao "JN" pelo .gerente 
distrital da TELMA, Berilo 
Macedo da Silva, o maior per- 
centual (58%) de linhas comer- 
ciais atende a reivindicações da 
Associação Comercial e Indus- 
trial de Açailândia, em virtude 
do acelerado processo de desen- 
volvimento porque passa aquele 
município, favorecendo a im- 
plantação de um grande número 
de empresas. Informou ainda 

- 

Berilo Macedo que em 1987 
Açailândia será beneficiada com 
mais SOOlinhas telefônicas. 
★ ★ ★ O Distrito da Telma de 
Imperatriz abrange todo o Sul 
do Maranhão, num total de 23 
municípios. Além tíe Açailân- 
dia, João Lisboa, Porto Franco, 
Estreito e Carolina. Também 
são atendidos, por Imperatriz, 
os municípios de Grajaú, Mon- 
tes Altos, Amarante do Ma- 
ranhão, Sítio Novo, Benedito 
Leite, Loreto, Fortaleza dos 
Nogueiras, Tasso Fragoso, Sam- 
baíba, São Félix de Balsas, 
Riachão, São Raimundo das 
Mangabeiras e Balsas, entre 
outros, 
★ ★ ★ Berilo Macedo da Silva, 
gerente de Distritro, da TEL- 
MA, é natural de São Luís e está 
há 6 meses em Imperatriz. 

Agricultura - mil maravilhas ? 

Madeireiws pedem 

prazo ao IBDF 

para regularização 

A parcela da agricul- 
tura regional que tem o 
prazer de se chamar de 
profissional, moderna, 
mecanizada e assistida 
pelos órgãos de crédito 
oficiais tem ganho di- 
nheiro por decreto, ou 
melhor dizendo, decretos, 
há uns cinco anos. Foram 
decretos estabelecendo os 
juros para crédito rural 
em até menos de 20% da 
inflação anual; decretos 
reajustando o Valor 
Básico de Custeio em 
mais de 100% da in- 
flação; decretos fixando 
os preços mínimos em 
ORTN com reajustes 
mensais; decreto dando 
perdão e/ou prorrogação 
de dívidas por secas, en- 
chentes e quaisquer 
outros caprichos de São 
Pedro que pintassem no 
trecho; finalmente, houve 
o decreto do Plano 
Cruzado com a sua^ 
tabelinha para acabar 
com o restante das pen- 
dências que o felizardo do 
mutuário agrícola tiver 
junto aos bancos. 

Mas agora as regras do 
jogo são outras, e são bem 

Richard Canton Holthouseí 

(economista norte-americano,- 

radicado em Imperatriz) 

diferentes. Os juros do 
crédito rural, embora 
nominalmente mais 
baixos, representam um 
aumento real de quase 
700% sobre os saudosos 
35% anteriores. Os fi- 
nanciamentos para os 
que têm reajustes anuais 
conforme a variação da 
OTN. Numa economia de 
inflação zero isto não 
teria grande peso na 
capacidade de pagamento 
do empréstimo, mas há 
por aí uma inflação re- 
primida de tamanho ain- 
da desconhecido que logo 
ou depois será refletida 
na OTN e cobrada do 
mutuário agrícola. 

Ao fixar preços plu- 
rianuais e garantir seu 
reajuste pelos índices de 
Preços ao Produtor, 
procurou-se fornecer uma 
base sólida para a 
agricultura a médio 
prazo. Mas no caso das 

culturas regionais de 
arroz e milho, os preços 
mínimos de CzJ 134 e Cz$ 
79 por saco são pouco es- 
timulantes, pois deixam 
uma margem inferior a 
dez por cento do inves- 
timento fixo de terra, 
máquinas, etc., sem falâr 
em remuneração do 
trabalho do agricultor. 

Também ainda falta 
saber quais são os com- 
ponentes do índice e qual 
será o período do reajuste 
de preço mínimo. Será 
que este índice refletirá 
uma possível disparada 
dos juros dos financia- 
mentos para investimento 
quando finalmente de- 
sencabrestarem a eco- 
nomia? O índice será ex- 
purgado de fatores tidos 
como fortuitos. E os even- 
tuais ágios que não 
aparecem nos cálculos 
oficiais? Se os preços 
mínimos não tomarem em 

consideração todos os 
custos de produção, in- 
clusive juros, e se não 
forem atualizados com a 
mesma agilidade dos 
aumentos nestes mesmos 
custos, o agricultor pode 
ver a situação dos últimos 
anos invertida. Em vez da 
inflação comer as suas 
dívidas, ela pode comer o 
valor da sua produção en- 
quanto aumenta o seu 
saldo devedor nos bancos. 

Com o recente Pacote 
Verde veio a promessa de 
dinheiro abundante para 
a agricultura. Caso venha 
a ser realmente oferecido, 
nas agências locais dos 
bancos oficiais, o agricul- 
tor deve refletir 'muito 
bem sobre os componen- 
tes do quadro econômico 
atual antes de se 'com- 
prometer com vultosos 
financiamentos para 
aumentar as suas ope- 
rações. Manter o seu en- 
dividamento no mínimo 
possível e procurar não 
comprometer o seu fluxo 
de caixa com reembolsos 
de financiamentos faz 
parte do bom senso na 
conjuntura de hoje. 

SUA RACION AI IZ AÇÃO José Geraldo da Gosta 

★ Ou falaremos de sua 
modernização, no sentido de 
atualização. Pois dizer que os 
governos municipais devem 
— precisam — contar com 
eficientes e eficazes instru- 
mentos de planejamento 
execução/controle de suas 
ações poderá parecer, hoje 
em dia, algo redundante. .. 
★ Já passamos, creio, da 
época de falar em "neces- 
sidade de planejamento". No 
dia-a-dia das ações públicas 
municipais, as evidencias in- 
dicam de sobejo que os 
muitos procedimentos que 
implicam o processo de 
planejamento têm passado a 
ser de exigência permanente. 
E não apenas isto, mas — e 
especialmente — trata-se de 
prática direta e concretamen- 
te sentida pelos próprios 
governos municipais respon- 
sáveis. O que é tanto mais 
verdade quando se recorda 
que os recursos, em especial 
mas não apenas os finan- 
ceiros, nunca são fartos. . . 
Portanto, ao menos por isso, 
há que serem eleitas prio- 
ridades de sua aplicação. 
Elementar. Será? 
★ Pergunta para ser respon- 
dida por todos os que acom- 
panhamos (não falo dos "téc- 
nicos" apenas nem especial- 
mente) os "usos" dos recursos 
públicos a nível municipal. 
★ O tema da "racionali- 
zação da administração 
tributária" (ou, mais am- 
plamente, "financeira") a 
nível dos municípios, tem 
sido retomado ultimamente, 
correndo em paralelo com 
aquele da "autonomia 
municipal". Pois tal auto- 
nomia, para ser efetivamente 
exercida, necessita estar fun- 

damentada, em termos or- 
ganizacionais e adminis- 
trativos, em sistemas e 
procedimentos de execução 
planejada. 
★ O que se espera, hoje, é a 
implantação e a implemen- 
tação, em cada comuna — 
mais especificamente, - ,çm 
cada prefeitura — de/tra^ 
balho moderno. Ou seja: um 
sistema cuja estrutura e fun- 
cionamento (descomplicado e 
transparente) venham tornar 
possível, como resultante que 
se diga natural, um processo 
permanente de execução, 
baseada no planejamento de 
seu próprio desenvolvimento. 
De modo sumário: será o que 
se pode denominar de moder- 
nização administrativa 
municipal. 
★ Partindo-se desta pers- 
pectiva — necessariamente 
abrangente — ressalta um 
destaque, como que quase es- 
pontaneamente: o da neces- 
sidade de informações or- 
ganizadas para o planeja- 
mento municipal. Ou antes, 
mais englobadamente: aper- 
feiçoamento das informações 
sistemáticas, de intreresse 
para o exercício do governo 
municipal. Particularmente, 
para o Executivo municipal; 
mas não somente, claro. Pois, 
e o Legislativo? E, afinal, a 
comunidade dos munícipes? 
★ No elenco amplo dessas 
informações de interesse 
municipal e particularmente 
para o planejamento, são de 
relevância operacional 
aquelas de natureza físico- 
territorial; que, nem por isso 

'e até mesmo por causa disso 
— são fundamentais para o 
planejamento municipal 
global. 

★ Estaremos aí, certamente, 
falando de cadastro muni- 
cipal . Sem que se passe agora 
ao desdobramento de seu 
conceito, em detalhes ope- 
racionais também (o que spria 
oportuno em outro estudo es- 
pecífico), basta afirmar que o 

^adastro municipal que se 
processe na perspectiva infor- 
macional aqui sumariada é, 
modernamente denominado 
Cadastro Técnico Municipal. 
Ou "CTM". Portanto, não 
apenas nem principalmente 
"tributário". Mas também. 
Do que decorre a colocação... 
Ou melhor (pelo modo in- 
verso) : esta colocação decorre 
do entendimento de que as 
finanças municipais — e, 
mais especificamente, seus 
procedimentos de adminis- 
tração tributária, envolvendo 
previsão, lançamento, ar- 
recadação. . . e "uso" de im- 
postos, taxas e preços pró- 
prios. . . — devem ser enten- 
didas e praticadas dentro e a 
partir da ótica de planeja- 
mento municipal global. Des- 
de as informações siste- 
máticas, necessárias para tal 
fim, até o controle da eficácia 
final (social, comunitária) de 
seus usos e aplicações con- 
cretas. 
★ Dentro da perspectiva e 
das providências de moder- 
nização da administração' 
municipal, um dos fatores 
evidentes e basilares — que se 
faz, ao mesmo tempo, causa e 
conseqüência do aper- 
feiçoamento da sistemática e 
dos procedimentos infor- 
macionais municipais — é, 
sem dúvida, a racionalização 
da administração tributária. 
(Se houver dúvida, descon- 
fiem. . .). Entendendo-se essa 

providência como uma da- 
quelas materialmente neces- 
sárias para o pleno exercício 
da autonomia municipal — 
de tantos discursos festivos! 
— lembra-se a conseqüente 
melhoria, até pela pura e 
simples atualização (antes de 
se falar em "aumento de im- 
pôstos"), dos recursos 
"próprios" municipais. 
★ Por outro lade, poderá ser 
até enfadonho aqui discorrer 
sobre 'justiça fiscal". Mesmo 
porque, também nesse par- 
ticular, abundam discursos, 
teses e reflexões jurídicas. . . 
Mas serão evidentes os resul- 
tados, como frutos diretos da 
modernização — repito: por 
atualização, descomplicaçâo 
e, especialmente, transparên- 
cia (para funcionários e con- 
tribuintes) — dos dispositivos 
(atos normais, procedimentos 
e práticas administrativas) da 
administração tributária. 

★ É nesse contexto que, 
s.m.j., deve ser colocado o 
problema/tema da revisão e 
reorientaçâo, necessárias, do 
chamado "cadastro imo- 
biliário". Reorientajfdo no 
sentido de um banco de dados 
(com base físico-territorial, 
sem dúvida, ou imobiliária; 
mas. . .) para fins de pla- 
nejamento global do mu- 
nicípio. 
★ Estas colocações podem 
servir para delinear um 
quadro de referência iniciai 
— conceituai e operacional — 
ora para estudo comparativo 
de dados relativos às "rendas 
municipais", p. ex. jpmt ora 
para fins de reorganização 
administrativa municipal. 
Que poderão ser outros es- 
tudos. 
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AÇU quer estudo de 

potencialidade e necessidades 

A região tocantina, com 
suas múltiplas riquezas, 
tem-se mostrado como 
uma das grandes poten- 
cialidades do Brasil na 
busca da redenção eco- 
nômica. A cidade de Im- 
peratriz tem dado amparo 

e oportunidade a todos que 
a buscam, brasileiros de 
todos os Estados, além de 
considerável parcela de es- 
trangeiros de todo o mun- 
do. 

A região tem crescido e 
Carajás desperta a atenção 
de segmentos econômicos 
poderosos. Nossa preo- 
cupação, senhor presiden- 
te, é a de que neste proces- 

so Imperatriz fique mar- 
ginalizada. Ai, permita- 

nos Vossa Excelência, não 

seria justo que isso acon- 
tecesse. Mas a cada dia 
que se passa estamos ven- 
do aumentar a distância 
entre a realidade de Ca- 
rajás e a possibilidade de 
participação de Impe- 

ratriz. 
Diante dessa possi- 

bilidade agourenta de não 
participação, que pende 
sobre nossas cabeças como 

Temendo o sucumbimento da economia regional e 
da própria estrutura sócio-política diante do "peso de 
Carajás" que não encontra suficientemente prepa- 
rada a ^região 'tocantina, a Associação Comercial e 

Industrial de Imperatriz endereçou ofício ao pre- 
sidente José Sarney com o pedido de implantação em 
Imperatriz de um programa econômico, social e 
político, a curto prazo, 

A solicitação assinada pela ACII tem o seguinte 
teor: 

r* 

invisível espada de Dâ- 
mocles, permitimo-nos 
solicitar a Vossa Excelên- 
cia sua atenção para que se 
instale, em Imperatriz, um 

programa econômico, 
social e político, de alcance 

regional, que dê opor- 
tunidades à nossa parti- 
cipação. Gostaríamos que 
Vossa Excelência nomeas- 
se uma gomissão para, 

aqui na região, juntamente 
com a classe produtora 
local, fazermos um estudo 
profundo e substancioso 
das potencialidades e 
necessidades locais e 
vocações empresariais, 

após o que surgiria um 

"pacote" de medidas 
econômicas, sociais e 
políticas, que fortaleces- 
sem o empresariado local e 
demais segmentos a que 

estivessem afetas as me- 
didas. Só assim Vossa Ex- 

celência poderá evitar uma 
situação que nos já começa 
a bater à porta — a de ser- 
mos esmagados pelo peso 
de Carajás por não nos en- 
contrarmos suficientemen- 
te preparados e fortale- 

cidos. 

Senhor presidente, 
pedimos a Vossa Excelên- 

cia: crie essa comissão que 
estude a viabilização (e 
posterior implantação) 

desse programa de me- 
didas para o fortalecimen- 
to de Imperatriz e região. 
Exija e conte com a nossa 
participação. Com o apoio 
de Vossa Excelência e nos- 
so empenho e capacidade 

de trabalho e produção, 
haverá de dar certo. Tem 

que dar certo. 
Senhor presidente: conte 

com a gente, agora e nos 

dias que hão de vir. 
O alto espírito público 

de Vossa Excelência e o 
perfeito conhecimento que 
Vossa Excelência tem de 
nossas realidades e neces- 
sidades dir-lhe-ão quan- 

do mereceremos vosso 
pronunciamento sobre o 
que aqui tratamos e su- 
gerimos. 

Respeitosamente 
ASSOCIAÇÃO COMER- 

CIAL 

E INDUSTRIAL DE IM- 
PERATRIZ 

Francisco Santos Soares 
Presidente. 

-• #- 

MSomos agentes e 

usuários do desenvolvimento 

• 79 
de Açailándia 

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

Isso é o que ele demonstra na entrevista concedida ao 
JN- 

JORNAL DE NEGÓCIOS — Como se desenvolve a fun- 
ção industrial do Grupo Galletti? 
Lourenço Galletti — O Grupo Galletti não se preocupa 
somente com as atividades industriais. Exploramos tam- 
bém a agropecuária e, tanto em uma como em outra 
atividade, nossa função empresarial se desenvolve de 
maneira racional, dinamizando a produção, preocupando- 
se com a matéria-prima e, muito importante, prestigiando 
a mão-de-obra. 
JN —1 Você acredita no futuro industrial de Açailándia? 
LG — Na verdade, o futuro industrial de Açailándia já é 
uma realidade. É claro que acreditamos no desenvolvimen- 
to de Açailándia — tanto é que estamos aqui, sendo agen- 
te e, ao mesmo tempo, usuário desse desenvolvimento. 

JN — São inegáveis os benefícios que teremos com a im- 
plantação do Grande Projeto Carajás. Benefícios de or- 
dem econômica, de ordem social, além de muitos outros 
benefícios que ainda virão. 
JN — O Sr. é presidente de um poderoso grupo empre- 
sarial e também é presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Açailándia. Como a Associação Comercial de 
Açailándia pode contribuir para que o desenvolvimento de 
Açailándia se transcorra de maneira harmônica? 
LG — A Associação Comercial e Industrial de Açailándia 
é uma entidade de classe e sua criação é recente. Ainda está 
se estruturando, como organização. Mas, desde já, ela se 
coloca à disposição para discutir, analisar e decidir com 
outros segmentos em benefício da cidade e de sua popu- 
lação. 
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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 SEUCARNAVAL 

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 

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

aumentam faturamento 

comercial dos jornais 

Nas páginas de classificados dos gran- 
des jornais do país, uma nova tendência 
começa a se verificar — o aumento do 
número de avisos religiosos, liderados 
quase sempre pelas Orações à Santa 
Clara. Em alguns jornais, como O Globo, 
do Rio de Janeiro, o culto a Santa Clara 
só perde para os anúncios de lançamentos 
imobiliários e de ofertas de carros. 

O fenômeno já assumiu tamanha im- 
portância no faturamento comercial dos 
jornais que já está merecendo espaços ex- 
clusivos e um melhor atendimento nos 
balcões de classificados. Nesses jornais, 
os textos já estão prontos, bastando ao 
devoto apenas fazer a opção em termos 
de tamanho e formato do anúncio. 

O Globo, do Rio, publica todo mês 
anúncios de cerca de 2.700 fiéis que gas- 
tam em média 150 cruzados por anúncio 
publicado. Em Porto Alegre, no jornal 
Zero Hora, os textos dedicados a anún- 
cios religiosos chegam a ocupar duas 
páginas inteiras, representando hoje 10% 
do volume total de publicidade do jornal, 

A Igreja tem olhado este fenômeno de 
aumento de devoção religiosa através dos 
jornais com certa reticência. O padre 
Giuseppe Melchiore, há vinte anos na 
Paróquia de Santa Clara, no bairro ca- 
rioca de Guaratiba, declarou sobre o as- 
sunto: "Deus não se dobra por uma vela 
acesa. Essa devoção só favorece aos jor- 
nais". Em Porto Alegre, a madre Maria 
Coleta Borges acrescenta: "Os santos não 
precisam de publicidade. A graça por eles 
concedida é de graça''. 

Equipotel 86 

começa dia 22 

em São Paulo 

São Paulo vai sediar, entre os 
dias 22 e 26 de setembro, a 

EQUIPOTEL 86 — Feira de 
Equipamentos, produtos e ser- 
viços para hotéis, restaurantes, 
bares, lanchonetes, hospitais e 
similares. 

A promoção da EQUIPOTEL 
86 é da revista especializada 

HOTELNEWS, e o evento deverá 
reunir no Pavilhão da Bienal, no 

Parque Ibirapuera, em São Paulo, 
centenas de empresas ligadas ao 
setor de produtos e equipamentos 

hoteleiros e de bares,restaurantes 
e similares. 

Algumas das grandes empresas 
do setor já confirmaram presença 
na feira, dentre elas a Antãrctica, 

Brahma, Bauducco, Bradesco, 
Cônsul, Perdigão, Probel, Sadia, 
Santista, Sharp, além de outras. 

Feira de tecelagem 

mostra tendências da 

moda em tecidos para 87 

A Oitava Feira Nacional de 
Tecelagem-FENATEC, realizada 
em São Paulo na última semana 
de agosto, mostrou aos empre- 
sários do setor, as "tendências" 
da moda outono/inverno 87. 

Assim como a FENIT, a Fe- 
natec superou todas as expec- 

tativas dos organizadores, tanto 
pelo número de visitantes, como 
pelo volume de negócios reali- 
zados. Foram mais de 25 mil 
visitantes e compradores que 
viram ali as tendências que do- 
minarão a moda em tecidos 
durante o inverno de 87. 

Estudo constata 

importância das 

mulheres solteiras no 

crescimento 

demográfico dos E.U.A. 

As mulheres solteiras americanas, en- 
tre 20 e 30 anos representam um contin- 
gente muito importante para o crescimen- 
to demográfico dos Estados Unidos, 
constatam pesquisas sobre os hábitos 
sexuais das mulheres solteiras nesta faixa 
etária. Os resultados alcançados mos- 
traram que em 1983, mais de 8 milhões de 
mulheres solteiras americanas deram à 
luz, enquanto 660 mil tiveram aborto. 

O estudo mostrou também que em cada 
cinco mulheres solteiras nessa idade, 
quatro tiveram relações sexuais; uma ter- 
ça parte ficou grávida pelo menos uma 
vez e 40 por cento terminou sua gravidez 
com um aborto. Outros dados a que 
chegou a pesquisa são de que um terço 
desse contingente viveu em comum com 
um homem e uma sexta parte tem ha- 
bitualmente relações sexuais sem anti- 
concepcionais. 

Koray Tanfer, demógrafo da Univer- 
sidade de Templo e um dos responsáveis 
pela realização da pesquisa, defende a 
idéia de que a gravidez e os partos entre as1 

mulheres solteiras nos Estados Unidos são 
tão comuns como o são entre os adoles- 
centes e, por isso merecem mais atenção e 
estudos por parte das autoridades 
americanas. 
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Entende-se por camelô, 
normalmente, aquele 
sujeito falastrão que em 
volta de uma pequena 
mesa ou mesmo de um 
caixote coberto de quin- 
quilharias atrai a clientela 
por meio de artifícios que 
vào do palavreado sem fim 
até a promessa de ver- 
dadeiros milagres pro- 
duzidos por suas mer- 
cadorias, notadamente as 
"poções milagrosas", os 
"braceletes magnéticos" e 
até simples pedaços de 
fitas que prendem es- 
tranhos amuletos. 

Em Imperatriz o con- 
ceito de camelô tornou-se 
tão abrangente que até 
prósperos comerciantesins- 
talados com duas ou três 
barracas altamente sor- 
ridas de mercadorias caras 
são tidos como camelôs. 
Sim, porque em Impe- 
ratriz é muito comum a 
presença de comerciantes 
que detêm em suas muitas 
barracas um estoque de 
roupas e calçados bastante 
superior aos de muitas* 
lojas instaladas dentro dos 
padrões e exigências legais 
exigidos para o exercício 
legal do comércio. A 
diferença é que para esses 
não existe a ação do 
"rapa" comum no com- 
bate ao camelô pro- 
priamente dito. 

Semântica à parte, os 
camelôs imperatrizenses, 
pois assim são conhecidos 
na cidade todos os que 
comerciam ao ar livre, 
foram objeto de, foram 
centro, até recentemente, 
de verdadeira polêmica 
envolvendo o comércio 
legalmente instalado, a 
imprensa, políticos, ad- 

ministradores e populares, 
até que foram eles des- 
locados do Calçadão e da 
Praça de Fátima para ruas 
centrais mas não muito 
usadas por veículos e 
pedestres. 

O que pensam de tudo 
isso os camelôs, os comer- 
ciantes e a clientela das 
bancas de mercadorias a 
céu aberto? 

Iracema Sousa Mota, 
presidente da Associação 
dos Camelôs, escolhida 
numa eleição que exigiu 
três escrutínios conse- 
cutivos e a nenhum dos 
quais ela esteve presente, 
entende que na praça de 
Fátima esse tipo de comér- 

cio era melhor. Mas assim 
mesmo hoje não é de todo 
ruim porque o prefeito 
Fiquene nos tem dado 
apoio. 

Não pretendemos nos 
instalar com lojas, pre- 
ferimos viver assim nesse 
tipo de feira-livre, a exem- 
plo do cjue ocorre mesmo 
em grandes capitais. Hoje 
os camelôs não pretendem 
uma nova mudança para a 
praça de Fátima, ainda 
que o prefeito concordasse 
com isso. 

— Se o comércio ins- 
talado nos aceitou bem? 
Aceitou sim, menos uma 
loja que nos quis retirar 
da rua Amazonas, 

através de abaixo-assinado 
que resultou em coisa 
nenhuma. 

— Entre nós não existe 
grilagem de lotes para as 
barracas . Respeitamo-nos 
mutuamente. 

Do^oonto de vista do 
comprador que prefere as 
barracas às lojas, "os 
camelôs vendem bem mais 
barato do que as lojas, 
porque eles não têm tanta 
despesa que faz encarecer 
a mercadoria. (Opinião de 
Francisco Bezerra). 

— No meio dos camelôs 
eu me sinto mais à vontade 
e encontro mais facilmente 
o que procuro. (Francisca 
Melo, don»-de-casa). 

E os camelôs, como eles 
próprios se olham? 

— É uma profissão 
como outra qualquer. É 
melhor ficar vendendo 
aqui na rua do que rou- 
bando ou pedindo. (João 
G. Barbosa). 

— Antes eu trabalhava 
no Calçadão. Não queria 
mais voltar para lá mas 
também gostaria que eles 
não deixassem mais nin- 
guém entrar no nosso 
grupo que já tem muito 
comerciante barraqueiro. 
(Elza Soares). 

— Trabalho nesse ramo 
há 11 anos e não tenho 
queixa nem me acanho 
disso. Saí da praça dois 

meses antes da prefeitura 
fazer a mudança. Não me 
queixo da sorte. (Gon- 
çalo). 

— Localizada aqui no 
final da rua Amazonas, eu 
me sinto prejudicada por- 
que os clientes quase não 
chegam até aqui. Acho 
que eles deviam nos lo- 
calizar só entre a Luís 
Domingues e a Getúlio 
Vargas. (Francisca Ro- 
cha). 

Já nem todos os mo- 
radores das ruas ocupadas 
pelos camelôs os olham 
com simpatia, o mesmo 
ocorrendo com os comer- 
ciantes da área. Ainda as- 
sim, a média de opiniões é 

favorável a esses comer- 
ciantes a céu aberto. 

Um morador da rua 
Amazonas acha que "por 
um lado foi bom eles aqui 
porque o movimento de 
carro foi desviado da rua, 
mas também já vi que 
depois dessa feira aqui na 
rua o número de casos de 
roubos aumentou em nos- 
sas casas. Vem muita gen- 
te se misturar com o com- 
prador e o feirante e nin- 
guém distingue entre o 
bom e o ruim)* 

O comerciante Antônio 
José entende que "a vinda 
deles me ajudou muito no 
movimento da minha loja. 
O cliente que vem às 
-barracas aí de fora acaba 
também entrando na loja e 
fazendo compras? 

Na Casa São João a 
opinião já é diferente — 
Eles nos atrapalham bas- 
tante. Empatam até o des- 
carreto e carreto de mer- 
cadorias minhas porque se 
instalaram em frente ao 
meu depósito, o que é um 
erro de quem os colocou 
ali. 

Na Casa da Sogra os 
camelôs são bem vistos. 
"Eles nos mandam bas- 
tante clientes". 

A Comercial Norte é 
acusada de ser inimiga dos 
camelôs, por eles próprios. 
E de lá vem a explicação: 

— Encabeçamos um 
abaixo-assinado pedindo a 
retirada deles, de fato. 
Não somos contra eles que 
até são nossos clientes, 
apenas achamos que eles 
estão mal localizados, 
fechando o fluxo do 
tráfego e impedindo até 
que os camiphões encos- 
tem para o descarreto de 
cargas. 
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V_ 

Imagens do Brasil na imprensa francesa 

★ A pesquisa a que se 
refere este artigo analisa o 
conteúdo de um conjunto 
de mensagens publicadas 
por jornais representa- 
tivos das grandes corren- 
tes de opinião da so- 
ciedade francesa, a res- 
peito de um país estran- 
geiro, o Brasil. Através 
deste estudo de caso, ten- 
ta-se identificar e com- 
preender as represen- 
tações e as imagens que se 
formam na França em 
relação aos países do Ter- 
ceiro Mundo. 

★ O tema de trabalho foi 
esboçado a partir do cur- 
so de Antropologia 
Econômica — desenvol- 
vido pelo professor Henri 
Moniot na Universidade 
de Paris 7 —, em que 
muito discutimos sobre a 
"dificuldade de enxer- 
gar", que marca a re- 
flexão da antropologia 
econômica clássica e a 
leva a ocultar a lógica 
própria aos sistemas 
sócio-econômicos di- 
ferentes do capitalismo, 
isto é, de 'todos os sis- 
temas chamados _ pré- 
capitalistas. A crítica des- 
sas tendências implica 
compreender os elemen- 
tos específicos às diferen- 
tes culturas e valorizá-los 
como tal, sem compará- 
los através de critérios de 
superioridade/inferio- 
ridade. 

★ Hoje vejo claramente 
que dessa problemática, 
trabalhada em um pais 
estrangeiro, emergiu 
outra preocupação: 
refletir sobre o papel que 
desempenha numa so- 
ciedade a transmissão de 
conhecimentos sobre o 
"outro". Isto é, em que 
medida a utilização inter- 
na, a utilização local do 
outro é um meio de con- 
tornar, de sublimar/ocul- 
tar situações ou pro- 
blemas próprios a essa 
sociedade, que molda as 
imagens que definem o 
outro, que o constituem 
como tal. 

★ Na verdade, a sensi- 
bilidade a essas questões 
tinha e continua a ter 

para mim, um lado sub- 
jetivo muito forte. Vivi 
muito tempo na França, 
país ao qual me sinto 
profundamente ligada. 

Mas isto não quer dizer 
que tenha adotado certos 
comportamentos, certas 
valorizações, que impreg- 
nam, de forma mais ou 
menos consciente, a 
prática social dos mais 
diversos componentes da 
sociedade francesa. O 
que quero dizer é que, se 
a relação que se tem com 
sua própria sociedade — 
no meu caso, o Brasil — 
determina profundamen- 
te a visão que se tem do 
outro, a prática social 
exercida noutro país por 
um longo período nos 
marca, também, de 
maneira determinante. 

Tendo encontrado o 
quadro científico para 
pensar sobre essas con- 
tradições, para . integrar 
essas preocupações a um 
trabalho de pesquisa, este 
tornou-se também um ins- 
trumento para . refletir 
sobre as implicações 
decorrentes de minha es- 
periência pessoal. Espero 
ter conseguido que essa 
análise, feita através da 
imprensa, da visão que se 
tem do Brasil na França, 
vá além da simples 
projeção de um interesse 
subjetivo. Espero ter 
conseguido constituir um 
objetivo de estudo digno 
de receber críticas e 
sugestões. 

★ Vale também dizer que 
um trabalho anterior 
sobre os manuais esco- 
lares de geografia 
(manuais franceses) viera 
confirmar o interesse do 
tema. Nesses livros, cer- 
tos raciocínios, manifes- 
tos ou latentes, surpreen- 
diam ou mesmo indig- 
navam. A apresentação 
"objetiva" do .Brasil — 
seu território, recursos, a 
origem e as caracterís- 
ticas de sua população, as 
formas de ocupação e as 
produções do país — es- 
tava, na verdade, con- 
dicionada por outra coisa. 

ANA MARIA MACIEL MONTENEGRO, Univer- 
 sidade de Toulouse, Le Mirail, França. 

Essa outra coisa levava a 
ocultar questões que^ me 
parecem indispensáveis 
para uma formação 
escolar. Um exemplo 
(que não se 
refere a todos os ma- 

nuais): os ciclos eco- 
nômicos do Brasil es- 
tavam diretamente li- 
gados ou mesmo expli- 
cados, pela "instabili- 
dade" do "caráter dos 
brasileiros". Isso significa 
deixar de explicar a in- 
serção do país no mer- 
cado mundial e no sis- 
tema de poderes que o 
constitui. Ora, o pro- 
grama escolar francês 
tratava do mundo con- 
teporâneo, e falava do 
Brasil após uma intro- 
dução sobre os fenômenos 
do chamado "subdesen- 
volvimento". 

★ Dessa análise dos 
manuais escolares veio a 
idéia de estudar a im- 
prensa, prolongamento 
dos manuais, já que por 
sua diversidade atinge a 
todos os franceses. Os 
jornais selecionados 
foram: Le Figaro, grande 
diário conservador; Fran- 
ce-Soir, jornal popular de 
grande tiragem; L'Hu- 
manité, jornal do Partido 
Comunista Francês; Le 
Monde, jornal liberal, de 
centro-esquerda. Essas 
publicações represen- 
tavajn, cada uma em sua 
categoria, as maiores 
tirágéns de âmbito na- 
cional nos anos escolhidos 
para a análise^ que cor- 
respondem a conjun- 
turas diferentes da his- 
tória recente do Brasil: 
1964, 1968,1972e 1976. 

★ Vários métodos têm 
sido utilizados nas 
análises de imprensa. Em 
alguns o aspecto quan- 
titativo é importaiíte: a 
medida do espaço e da 
regularidade da infor- 
mação permite avaliar o 
interesse dado a tal fato 
da atualidade. Em outro 
o aspecto qualitativo é o 
principal: estuda-se a 
maneira como tal jornal 
aborda um fato, um pais, 

e avalia-se como "po- 
sitivo" ou "negativo" o 
estimulo assim trans- 
mitido. Na França, um 
exemplo concreto dessa 
metodologia é uma 
análise sobre o Estado de 
Israel, de J. W. Lapierre, 
que se classifica como 
favoráveis a esse pais con- 
teúdos que comportam 
uma forte subestimação 
dos árabes e de sua cul- 
tura. Esse estudo mos- 
trou-me a importância de 
buscar outro tipo de 
método, que permitisse 
compreender como, ou 
seja, com que dados e ar- 
gumentos, explícitos ou 
implícitos, se constrói a 
informação. Um método 
que permitisse reconhecer 
as noções, e reconstitui os 
raciocínios que funda- 
mentam as tomadas de 
posição política frente à 
atualidade. 

★ A análise que elaborei 
aplica-se ao texto com- 
pleto das matérias as- 
sinadas por jornalistas 
profissionais e publicados 
nos anos a que me referi. 

O levantamento dos 
temas abordados em 
relação ao Brasil permitiu 
a montagem de um es- 
quema de análise, cujos 
itens correspondem ao 
conteúdo manifesto dos 
textos. A leitura desse es-' 
quema em diacronia mos- 
tra a evolução no tra- 
tamento de cada tema. A 
leitura em sincronia 
revela as articulações en- 
tre os diferentes temas. 

Os argumentos — ele- 
mentos de explicação — 
revelam os sistemas de 
referência e de valores, 
assim como os precon- 
ceitos sobre os quais se 
baseiam certos racio- 
cínios. Tratei, numa 
primeira etapa, do con- 
teúdo de cada um dos 
jornais, o que tornou pos- 
sível, numa segunda 
etapa, compará-los sem 
incorrer num almálgama 
onde desaparecesse a es- 
pecificidade de cada con- 
junto de textos. 

★ Da análise de conteúdo 
do Le Figaro destaca-se a 
idéia da adequação entre 
o sistema político dita- 
torial e as características 
sociais dq país. Segundo 
Le Figaro, o povo bra- 
sileiro é passivo, pouco 
empenhado em trabalhar, 

■tem comportamentos 
frenéticos logo seguidos 
de total desmobilização. 

A "classe política" é in- 
competente, corrupta, ig- 
norada ou menosprezada 
pelo povo. O Exército é, 
pois, a única força capaz 
de governar. Por isso 
mesmo, e sobretudo na 
informação relativa à 
época do "milagre", o 
autoritarismo aparece 
como fator indispensável- 
do crescimento econô- 
mico. Sem ousar aban- 
donar a referência à 
democracia como ideal, 
Le Figaro afirma, em 
1964 como ainda em 
1976, que o Brasil só pode 
ser governado pelo que 
chama uma "democracia 
autoritária". 

★ No France-Soir, esse 
mesmo tipo de premissa 
leva à identificação de um 
"estado de espirito dos 
brasileiros": paixão pelo 
jogo, negligência com o 
trabalho, vontade de 
ganhar dinheiro sem es- 
forço. Isto significa que, 
também para ò France- 
Soir, o poder militar sig- 
nifica a única esperança 
para "salvar o pais do 
abismo". Mas uma res- 
salva tem que ser feita 
para o material apresen- 
tado em 1972: o enviado 
especial do jornal chama 
a atenção para as con- 
tradições do "boom 
tropical" e mostra que o 
crescimento econômico 
"miraculoso" supõe a 
acentuação das injustiças 
sociais. 

★ A informação difun- 
dida por L'Humanité 
decorre da noção de 
etapas do desenvolvimen- 
to das forças produtivas e, 
como conseqüência, do 
desenvolvimento da cons- 
ciência de classe. Os ar- 
tigos sobre os aconte- 

cimentos de 1964, so- 
bretudo no que se refere 
às ligas camponesas e ao 
Nordeste, mostram que 
para levar em conta as 
particularidades dos 
países submetidos ao im- 
perialismo americano, o 
jornal pode chegar até a 
ver nos movimentos, 
sociais do campo o ele- 
mento-chave do processo 
de liberação. Mas a con- 
cepção dualista da 
economia e da sociedade 
se impõe, e ao falar na 

-luta para fazer evoluir ás 
estruturas sócio ecò- 
nômicas, "antigas" ou 
"semifeudais", L'Hu- 
manité acaba atribuindo 
o principal papel às 
camadas médias (estu- 
dantes, intelectuais, 
clero, membros das forças 
armadas e até a insti- 
tuição Exército), símbolos 
do Brasil "moderno". 

Moderno porque a indus- 
trialização avança e o Es- 
tado aumenta seu con- 
trole sobre a economia e 
sobre a vida social — 
fenômenos que L'Hu- 
manité considera po- 
sitivos, sem se deter sòbre 
a questão de tratar-se de 
um Estado governado por 
uma ditadura. Estado 
moderno, ainda que o 
processo de evolução se dê 
num contexto onde a cons- 
ciência de classe se 
desenvolve em ritmo, mais 
lento— o que o jornal ex- 
plica pela "mobilidade 
social própria aos países 
de imigração" e pelas 
"diferenças étnicas... que 
criam obstáculos à to- 
mada de consciência de 
um destino comum". 

Talvez porque não 
acredite em milagres, 
L'Humanité só se refere 
ao "milagre econômico" 
para dizer que ele já não 
existe mais. Assim, em 
1972, esse jornal denun- 
cia a miséria da maioria 
absoluta da população 
com exemplos signifi- 
cativos, mas não tenta 
analisar o processo de 

Continua 

na Pág. 16 
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E. Sanches - especial 

DIA DA IMPRENSA 

Vou começando, e falando em causa 
própria. 

Dia 10, quarta-feira, é o Dia da Im- 
prensa. Com 'D" maiúsculo, mesmo. 
Está certo que o jornalista nâo deve, ele 
mesmo, ser objeto de notícia. Mas não é 
assim também, nâo. Nâo admitir que o 
jornalista seja noticia ao menos por um 
dia, é querer que o médico, quando 
doente, evite-se a si mesmo. 

DIA DA IMPRENSA (II) 

Nós jornalistas nâo somos especiais 
— a nâo ser que todas as pessoas e 
profissões sejam especiais também. O 
jornalista tem sua função: INFOR- 
MAR-SE. £ tem sua missão: INFOR- 

MAR. O jornal tem sua preocupação; 
FORMAR. Devemos, especialmente 
nós de Imperatriz, cada vez 
menos "fazer jornal" e procurar' 
praticar mais o JORNALISMO. O "is- 
mo" desta palavra é mais que um sim- 
ples sufixo; carrega ele toda uma série 
de princípios éticos, morais, artísticos, 
culturais, intelectuais e filosóficos,, 
tudo a serviço do leitor e da comuni- 
dade. Estes — leitor e comunidade — 
são o nosso fim último. Nâo se faz jor- 
nalismo para um concorrente. Também 
nâo fazemos jornalismo só porque ES- 
TAMOS em uma atividade jornalística. 
Fazemos jornalismo porque SOMOS 
jornalistas. Um jornalista nunca ESTÁ. 
Ele É. Ser ou nâo ser, thls is the ques- 
tion. 

DIA DA IMPRENSA (RI) 

A vontade era citar nominalmente 

todo mundo. Mas a correria na feitura 
do "JN" impede-me. Ainda assim, 
através deste espaço, saúdo o pessoal da 
comunicação de Imperatriz. Estou cer- 
to de que, fossem ideais as condições, o 
jornalismo imperatrizense teria melhor 
impressão, melhor visual e estaria na 
crista da onda. Mas chegaremos lá. 

"IN MEMORIAM" 

Há vinte e dois anos, nos tempos 
brabos de repressão e sem-vergonhices, 
o jornalista Antônio Maria tecia criticas 
em sua coluna num jornal do Rio. 
Como tem gente que nâo gosta, An- 
tônio Maria (que também era com- 
positor) sofreu brutal agressão e teve 
suas mãos pisoteadas, em agosto de 
1964. Dois meses depois ele morria. 
Antes, porém, ao ver suas mãos ensan- 
güentadas, esmagadas pelos pés e 
botinas da ditadura, deixou-nos esta 
frase: 

" — Que bobos! Eles pensam que os 
jornalistas escrevem com as mãos". 

Alguém duvida? 
Jornalista Antônio Maria; descanse 

em paz. Aqui fora, a luta continua. 
Deixe com a gente. 

DIA DA IMPRENSA (IV) 

O 10 de setembro. Dia da Imprensa, 
que nâo passará insosso por aqui traz- 
nos à lembrança nomes de fé e fibra que 
com amor e estoicismo deram um pas- 
sado heróico à imprensa brasileira. 
Vale lembrar Cipriano Barata, talvez a 
mais corajosa e combativa figura do 
jornalismo brasileiro, fundador da 
"Sentinela da Liberdade" (1822). 
Inúmetas vezes preso, Cipriano nunca 

deixou de apoiar as justas revoluções 
liberais e federalistas contra o poder 
central. Vale lembrar Evaristo da 
Veiga, "redator principal e finalmente 
único" do anárquico "Aurora Flu- 
minense", o jornal de maior influência 
política nos anos anteriores à abdicação 
de dom Pedro I. Vale lembrar frei 
Caneca e o seu "Typhis Pernambu- 
cano" (1823), jornal "violento, ousado 
e desafiador". Vale lembrar Hipólito 
José da Costa, que em 1808 lançou um 
jornal brasileiro ... em Londres, ne- 
gando-se à censura prévia existente no 
Brasil. Romanticamente, vale lembrar 
frei Tibúrcio José da Rocha, que, tam- 
bém em 1808, imprimiu o primeiro jor- 
nal do Brasil — o semanário "Gazeta 
do Rio de Janeiro", para coisas oficiais. 
Vale lembrar, ainda, Gustavo de 
Lacerda, jornalista catarinense, de 
ideais socialistas e republicamos (pelo 
que foi desligado da Escola Militar) e 
que fundou a ABI, a Associação 
Brasileira de Imprensa, em 1908. 

Vale lembrar esses nomes. Eles nos 
deram exemplos, no passado, cujas 
lembranças, hoje, são um belo presen- 
te. De futuro. 

ATÉ A PRÓXIMA 
SEM AN Al 

O jornal é semanal, mas a luta é 
diária. O leitor que nos desculpe este 
primeiro número. A intenção era fazer 
com que Imperatriz tivesse outro 
motivo para comemorar o 7 de Setem- 
bro. Na próxima edição, temos certeza, 
viremos mais dinâmicos, mais infor- 
mativos. Enfim, um pouco diferente; 
diferença para mais, para melhor. 
Aguarde-nos. 

Calendário oficial de 

eventos agropecuários 

(Fornecido pelo 

Ministério da Agricultura) 

14a Exposição Agropecuária 
15 a 21/09 - Araguaína 
9a Exposição Agropecuária 
22 a 28/09 - Porto Nacional 
23a Exposição Agropecuária 
20 a 26/10 - Goiânia 

DISTRITO FEDERAL 
4a Feira de Bezerras e Novilhas de 
Corte e Leite de Brasília; 
09/11 Prq. Exposições 
4a Feira de Bezerros e Novilhos de 
Corte de Leite Brasília 
16/11 Prq. Exposições 
Io Fepagro - Feira Permanente de 
Animais e Equipamentos 
Agropecuários 
Permanente - Prq. Exposições. 

CEARÁ 
22a Exposição Agropecuária e In- 
dustrial de Iguatu 
03 a 06/09 — Iguatu 
31a Exposição Agropecuária e In- 
dustrial do Ceará 
14 a 21/09 - Fortaleza 
10a Exposição Agropecuária de 
Crateús 
24 a 27/09 - Crateús 
9a Feira Agropecuária de Granja 
01 a 04/10 - Granja 
12a Feira Agropecuária de 
Ubajara 
08 a 11/10 - Ubajara 
3a Feira Agropecuária de Baturité 
15 a 08/10 - Baturité 

MARANHÃO 
32a Exposição Agropecuária 
31/08 a 07/09 - São Luís 

PARÁ 
18a Exposição Feira Agrope- 
cuária de Castanhal 
07 a 14/09 - Castanhal 
29a Exposição Feira Agrope- 
cuária do Arquipélago de Marajó 
17 a 21/09 - Soure 
21a Exposição Feira Agrope- 
cuária do Pará 
28/09 a 05/10 - Belém 
3a Exposição Feira Agropecuária 
de Alenquer 
19 a 26/10 - Alenquer. 

PIAUÍ 
5a Exposição Feira Agropecuária 
24 a 28/09 - Valença Piauí 
14a Exposição Feira 
Agropecuária 
22 a 26/10 - Parnaíba 
36a Exposição Feira Agrope- 
cuária e 11a Exposição Estadual 
08 a 14/12 - Teresina 

GOIÁS 
17a Exposição Agropecuária 
01 a 07/09 - Ceres 
17a Exposição Agropecuária 
08 a 14/09-Jatai 
15a Exposição Agropecuária 
23 a 28/09 - Porangatu 
Ia Feira Agropecuária de Tian- 
guá 
19 a 22/10 - Tianguá 
9a Exposição Agropecuária e In- 
dustrial de Quixadá 
22 a 26/10 - Quixadá. 

Datas de eventos agropecuários 
de outros Estados você encontrará 
na redação do JORNAL DE 
NEGÓCIOS. 
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BANCO DO NORDESTE 

Solicita Cz$ 1,8 bilhão 

para aplicar na agricultura 

O Banco do Nordeste do 
Brasil (BNB) solicitou ao Ban- 
co Central Cz$ 1,8 bilhão, sen- 
do Cz$ 800 milhões para o cus- 
teio agrícola da safra 86/87 e 
Czl 1,0 bilhão para investi- 
mentos em propriedades 
rurais, contemplando todos os 
Estados da região. 

Estes recursos, segundo o 
presidente José Pereira e Silva, 
garantirão o atendimento da 
clientela tradicional do BNB, 
formada em sua maioria por 
médios, pequenos e mini- 
produtores rurais, dependentes 
do crédito para manutenção e 
expansão de seus empreen- 
dimentos. 

A solicitação feita ao Banco 
Central se deve aos graves 
problemas de disponibilidade 
para aplicação em crédito rural 
enfrentados pelo banco, 
motivados, dentre outras 
razões, pela ausência de fontes 
estáveis de recursos que per- 
mitam a concessão de finan- 

ciamentos a médio e longo 
prazos aos agropecuaristas da 
Região Nordeste. Além disso, 
existe a impossibilidade de 
captação de recursos no mer- 
cado financeiro para aplicação 
no setor rural, tendo em vista a 
inadequação de prazos e custos 
referentes à relação financeira 
captação / aplicação. 

EXPANSÃO 
"A agropecuária nordestina, 

salienta o presidente José 
Pereira e Silva, experimenta 
um período de reorganização e 
expansão, principalmente 
depois do lançamento do Plano 
de Estabilização Econômica do 
governo, que ensejou a rea- 
tivação da economia regional, 
aliada à estabilidade cli- 
mática dos dois últimos anos". 

"Em conseqüência, con- 
tinua, houve um incremento da 
demanda por crédito de curto, 
médio e longo prazos, moti- 
vada pela necessidade de 

aumento da produção de 
alimentos básicos e matérias- 
primas industriais, para aten- 
dimento do mercado nacio- 
nal", concluiu. 

Conforme a exposição en- 
caminhada ao Banco Central, 
tem de se considerar também 
como fatores para a retomada 
da demanda por crédito a 
necessidade de recomposição 
do rebanho da região, no- 
tadamente o bovino, reduzido 
consideravelmente durante os 
últimos cinco anos de seca; o 
estimulo às bacias leiteiras, 
com vistas à expansão da 
produção de leite e derivados, 
objetivando o atendimento da 
população, inclusive através de 
programas sociais do governo 
federal; e a recuperação e am- 
pliação dá infra-estrutura 
produtiva das propriedades 
rurais nordestinas, afetadas 
pelo longo período de estia- 
gem, e contingenciamento de 
crédito adequado e oportuno. 

BANCO DO BRASIL 

Acaba com cheque de viagem 

O Banco do Brasil 
decidiu suspender a ven- 
da de cheques de viagem 
em razão dos prejuízos 
que vinha acumulando 
com esta prática. A sus- 
pensão está vigorando 

desde o dia Io de agosto e 
tem causado aborreci- 
mentos a muita gente, 
principalmente àqueles 
que não gostam de fazer 
viagens carregando muito 
dinheiro no bolso. 

O Banco do Brasil está, 
contudo, estudando o 
comportamento do mer- 
cado para, se necessário, 
instituir uma nova 
modalidade de trans- 
ferência de fundos. 

« MOEMAE 0 lORBM. D[ NEGOCIOS 

tem algo em comum: 

somos 
y 

MOIÍMA 

TIS ESPECIAIS 

DE MADEIRA 

FESTIVAL DE PALAVRAS 

Nos dias 13 e 14 de setembro às 20 
horas, no Paço da Cultura José Sar- 
ney, se realizará o II FESTIVAL DE 
POESIA, CRÔNICA E CONTO da 
cidade de Imperatriz. 

É inevitável, quando se pensa em 
um festival, buscar todo e todo tipo de 
qualificação para externá-lo e até 
mesmo para absorvê-lo, de forma que 
se decifre os seus mistérios — caso 
existam. Mas, que nada tem do 
porém, quando mais de uma centena 
de pessoas, direta ou indiretamente, 
se unem ao propósito específico de 
fazer com que esse festival busque 
retratar o que está se produzindo na 
área literária em nossa cidade, 
queiram ou não, o mínimo que se 
pode afirmar é que não deixa de ser 
um ato de muita coragem. E há quem 
diga que a palavra se perpetua na 
capacidade intransigente de foto- 
grafar a emoção em todas as partes e 
apartes que se possa observar. 

No extenso sentido de se buscar al- 
go além do significado meritório da 
palavra, é que acontece a II FES- 
TIVAL DE POESIA, CRÔNICA E 
CONTO. Onde o seu ato pretensioso 
de existir já estabelece um intuito 
profundo de estimular donde tudo se 
pode e se deve acontecer. Pois mesmo 
entre tantos estigmas, o festival se 
acolhe na palavra que se absorve em 
ser escutada, lida, acariciada e tor- 
pedeada. 

No entanto, nada existe mais de 
perigo e perigoso do que buscar trans- 
formar a palavra, em múltiplas, e ao 

Gilberto Freire de SanFAnna 

mesmo tempo estabelecer uma 
unicidade pungente. 

Se o II FESTIVAL DE POESIA, 
CRÔNICA E CONTO é pretensioso, 
é mais do que evidente, pois só em 
conseguir que ele seja realizado, já 
mostra que, de alguma forma ele vem 
quebrando uma espécie de norma es- 
tabelecida, que se transformou em 
preconceito durante anos e anos, 
donde se afirmava que pouco e mes- 
mo nada se produzia na área literária 
em nossa cidade. Ele vem comprovar 
o contrário, quando se tem mais de 
oitenta poesias inscritas, e exatamen- 
te 11 contos e 28 crônicas datilo- 
grafadas. É uma prova de que algo 
mais existia entre o reino do precon- 
ceito e da emoção. 

O festival, o segundo após o 
primeiro, é pretensioso quando es- 
tabelece os números, mas é muito 
mais, quando se denomina um ins- 
trumento de palavras. 

O momento é um desafio; agora é 
essencial questionar o que está se 
produzindo. Um questionamento sem 
preconceitos estúpidos, mas com o in- 
tuito de estabelecer que a palavra, 
mesmo não querendo, se rende a ela 
própria. 

A palavra que se diz a voz, o silên- 
cio, e principalmente a vontade ex- 
trema de se perpetuar na imensidão 
da emoção. 

Gilberto Freire de SanfAnna, 
29 anos, é jornalista. 
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jn mformAtka 

Nas intermináveis corridas para alcançar 
com seriedade e confiança um merecido pódio 
no futuro, o JORNAL DE NEGÓCIOS recebe 
a sua bandeirada de largada, iniciando assim, 
uma difícil corrida, depois de passar por in- 
cansáveis treinos para conseguir uma posição 
privilegiada, e, contando com a "pole- 
position", excelentes profissionais da área de 
informação, todos confiantes de c}ue jamais 
receberão uma bandeirada de chegada, pois 
nesta área a corrida nunca chegará à reta final, 
para os que almejam uma posição de destaque. 

Na certeza de estar cooperando para o êxito 
desta grande idéia, onde irei, através da 
primeira coluna de informática em Imperatriz, 
dar o meu recado. Agradecendo e parabe- 
nizando aos idealizadores do JORNAL DE 
NEGÓCIOS. 

INFORMÁTICA 

Um mercado em constante crescimento. A 
todo momento, dezenas de cientistas estão es- 
tudando novos tipos, novas linguagens, novas 
técnicas, enfim, um novo computador, mais 
versátil e mais moderno que o anterior. No 
Brasil, não existem áreas sem que esteja sendo 
aplicado o termo informatização. Tanto nas 
pesquisas cientificas e tecnológicas, como nos 
afazeres domésticos e comerciais, nos estudos e 
no lazer. 

Segundo dados da Secretaria Especial de In- 
formática - S.E.I., estão instalados, no Brasil, 
aproximadamente 170 mil computadores com 
mais de 500 mil técnicos trabalhando dire- 
tamente no setor. Uma expansão tão acelerada 
que absorveu, dentro de pouco mais de dez 
anos, uma grande fatia do PIB nacional. Tal ê 
a importância do assunto que o governo foi 
obrigado a criar uma pasta em seus ministérios 
somente para controlar os problemas rela- 
cionados à área. 

INFORMÁTICA EM IMPERATRIZ 

Imperatriz, uma das cidades que mais cres- 
cem no Brasil, também já está com a área de 
informática bastante desenvolvida. 

Aqui, já contamos com aproximadamente 
100 equipamentos instalados, dos mais moder- 
nos e sofisticados aos mais elementares. E o 
número de profissionais no setor já ultrapassa 
a 250. É realmente uma estatística otimista, 
por *e tratar de uma cidade interiorana que 
nãô recebe influências diretas dos grandes cen- 
tros comerciais do país. 

Atualmente, a aplicação dos computadores 
em Imperatriz é como em todas as regiões, 
bastante diversificada. Os centros de com- 
putação da cidade estão assim divididos: em 
primeiro está o setor bancário, que^absorve o 
maior número de profissionais, na maioria 
digitadores, distribuídos em todas as agências 
bancárias da cidade. Em segundo plano, 
temos o setor comercial que já conta com 
dezenas de empresas, na maioria de grande 
porte e com equipamentos bem mais sofis- 
ticados, contando também com uma mão-de- 
obra especializada. Por último verificamos a 
presença dos computadores nas atividades cul- 
turais, com cursos específicos de formação 
profissional para a própria área, e no lazer, 
utilizando os microcomputadores pessoais, 
geralmente conhecidos como computadores 
caseiros. 

IUNIO DE LIMA DANTAS 
Programador Sênior 
Sócio Proprietário da 
COMPUTER HOUSE 

EMPREGOS - PROCURAM 

Salviano Lucena Santos, com experiência 
em fotografia (preto e branco) e em pro- 
gramação de computador (linguagem BA- 
SIC) e em eletrônica está procurando em- 
prego. Se você está precisando de um profis- 
sional com a experiência acima mencionada, 
procure-o na rua Beta n0 352 — Bacuri. 

★ ★ ★ ★ ★ 

Elcimar Silva Assunção é motorista 
profissional com experiência em grandes em- 

presas e está procurando emprego. Qualquer 
oferta pode ser feita através do JORNAL DE 
NEGÓCIOS. 

★ ★ ★ ★ ★ 

Humbe^o Wilson da Silva, com experiên- 
cia comprovada de trabalho em cartório, es- 
critório de advocacia e em laboratório de 
prótese dentária, procura emprego. Contato 
no seu endereço — rua Aquiles Lisboa, n0 

186. 

ANÜNCIOS GRÁTIS 
O Jornal de Negócios vai colocar à dis- 

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

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

Getúlio Vargas, n0 919-A, Sala 01. 

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. 

MIL BRINDES 

A "MIL BRINDES" é o nome da loja dos 
nossos amigos Nonato e Josias, instalada na 
rua Luís Domingos, n0 593. Lá você vai en- 

contrar gente capacitada para confeccionar 
adesivos, chaveiros e sacolas. Não deixe de 
visitar e conferir os produtos da Mil Brindes. 

ORAÇÃO PARA NOSSA 

SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 

Õ Nossa Senhora do Perpétuo Socorrol de Deus e salvação de minha alma. 
Mostrai que sois verdadeiramente a nossa Faz-se a novena com uma vela. 
Mãe. Alcançai-me ... (dizer aqui a graça Rezar três Ave-Marias. 
desejada) a graça de tirar proveito para glória (C.O.S.) 
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O professor Magno Urbano 
Macedo, paulistano, 38 anos, 
diplomado em Química, Ciên- 
cias e Técnicas Agrícolas pela 
Universidade de São Paulo, 
com 15 anos de experiência no 
magistério em sua cidade natal 
e há um ano em Imperatriz, 
professor contratado do Centro 
de Ensino de 2o Grau Graça 
Aranha, autor de vários livros 
didáticos de Ciências e Quí- 
mica para o Io e 2o graus e 
representante comercial da 
t«vista Toda Fruta, em en- 
trevista feita há uma semana, 
discorreu sobre a crise do en- 
sino primário e médio e propôs 
soluções. 

Jornal de Negócios — Nós 
sabemos que a educação está 
enfrentando muitas dificul- 
dades. Como você vê essa crise 
do ensino? 

Magno Macedo — Muito se 
comenta sobre o fracasso do 
sistema educacional. Profes- 
sores culpam alunos, alunos 
culpam professores, pais cul- 
pam a escola. No meio de tan- 
tos culpados, eu diria que o 
fracasso da educação reside na 
própria escola, e parece-me 
que tal situação é mantida 
pelos conservadores, que não 
querem saber de mudanças, 
que não querem uma escola 
progressista. Em outras pa- 
lavras, para alguns conser- 
vadores de nossa sociedade, 
quanto menos o povo for ins- 
truído, melhor serão as con- 
dições para persuadi-lo, para 
enganá-lo, para continuar 
como está. 

JN — Você acha que existe 
atualmente um direcionamento 
consciente da educação por 
parte dos conservadores ou a 
"coisa" foi armada e continua 
funcionando? 

MM — É. Eu acredito que 
há uma estrutura montada e 
que todo o mundo entrou nessa 
estrutura, desde o professor, 
desde o diretor, desde o orien- 
tador. .. 

JN — Mas ainda existe o in- 
tuito consciente de direcionar o 
ensino ? 

MM — Sim. Um pouco en- 
fraquecido, agora, com a ques- 
tão da Nova República, com o 
ensino democrático. 

Então eu acho que se a gente 
pretende derrubar essa es- 
trutura que está aí, a gente 
deve derrubar a escola e mon- 
tar uma nova escola, partir 
para a construção de uma nova 
escola. Isso se a gente quiser 
ter de fato uma escola que en- 
sine. Para isso ela deverá ter 
novas funções, deverá ser in- 
condicionalmente democrática 
e progressista. 

Para você ter uma idéia, 
segundo dados recentes da 
UNESCO, no Brasil, de toda a 
sua população, apenas seis por 
cento cursaram os oito anos da 
escola básica. Esse dado nos 
parece bastante assustador 
para um país tão rico. E num 
instante tão significativo em 
que as sociedades mundiais se 
preparam para entrar numa 
nova fase de linguagem e 
comunicação através da infor- 
mática, em que a ciência evolui 
ao ponto de desenvolvimento 

"É PRECISO DERRUBAR A ESCOLA 

(Entrevista 

com o professor 

Magno Urbano Macedo) 

onde surgem experiências 
sobre mutações genéticas ou 
em que o homem se prepara 
para atingir um ponto mais 
distante do que a Lua, milhões 
de pessoas estão predestinadas 
a viver na ignorância absoluta. 

JN — O que caracterizaria a 
nova escola? 

MM — A escola atual deve 
garantir o acesso de todas as 
crianças de 7 a 14 anos e deve 
ser gratuita, em todos os níveis. 
Deve combater a evasão escolar 
através da merenda (substan- 
cial), da distribuição de livros e 
do passe escolar. 

JN — Como deveriam ser as 
aulas na nova escola? 

MM — A escola atual deve 
dar uma formação cultural e 
científica ao aluno. As aulas de 
Língua Portuguesa devem 
preparar suficientemente os in- 
divíduos para que eles possam 
expor e ler as suas idéias es- 
critas; as aulas de História e 
Geografia devem ser ligadas a 
fatos reais, a Filosofia e a 
Sociologia devem ser ensinadas 
permitindo que o aluno se situe 
socialmente; a Biologia deve 
estar relacionada com as con- 
dições de higiêne e saúde no 
país. 

A escola atual deve dar uma 
formação política ao aluno. 
Durante muito tempo a di- 
tadura proibiu essa formação e 
no seu lugar impôs um ensino 
para adestrar moral e civi- 
camente os jovens às idéias do 
regime. 

Aos alunos deve ser facul- 
tada a capacidade de analisar a 
política nacional, de conhecê- 
la, conhecer os partidos po- 
líticos e suas idéias, conhecer 
as entidades, sindicatos e o 
porquê de sua existência. 

Este ano teremos uma Cons- 
tituinte. Como intervir na Cons- 
tituinte?, Como ajudar na sua 
elaboração quando estamos tão 
despreparados politicamente? 

A escola atual deve dar for- 
mação profissional de acordo 
com as necessidades dos es- 
tudantes de cada região, a qual 
deve ser fornecida juntamente 
com a formação cultural e 
científica. 

A escola atual deve dar uma 
educação física, melhorando a 
saúde corporal e intelectual do 
aluno e ajudando no rela- 
cionamento entre as pessoas. 
As aulas não devem ser res- 
tritas à prática de somente uma 

modalidade esportiva. 

JN — E quanto à direção da 
nova escola e qual seria o papel 
da comunidade nessa nova es- 
cola? 

MM — É preciso modificar 
a estrutura autoritária de 
poder na escola. Muitas vezes o 
diretor é um fiscal do compor- 
tamento dos alunos e profes- 
sores. O diretor é escolhido por 
critérios políticos e nunca por 
aqueles que entendem de 
educação como professores, 
funcionários, estudantes e 
pais. 

A comunidade tem também 
seu papel na construção da 
nova escola. Para isso é preciso 
fortalecer a participação dos 
pais e ampliar a participação 
dos alunos. Se a escola é um 
prolongamento do lar por que 
haveria de fechar as portas à 
participação dos pais e seus 
filhos? 

JN — E quanto ao profes- 
sor? 

MM — O elemento mais im- 
portante na construção da nova 
escola é o professor. Para isso o 
professor deverá ter algumas 
características; ter boa for- 
mação intelectual e ser co- 
nhecedor do conteúdo a desen- 
volver. O professor não deverá 
ser um mero transportador do 
legado cultural, mas ir além. 
Ter um salário justo (eu diria 
até decente) pelo trabalho que 
exerce e pelos títulos que pos- 
sui. 

Ele precisa conhecer o 
universo cultural do educando 
para com sua linguagem e 
propostas chegar até ele. 

O professor não deverá ser 
um mero repetidor da ideologia 
burguesa. Deverá ser conscien- 
te do papel que assume como 
construtor de uma sociedade. 
Deverá sentir que depois da 
Medicina a educação vem em 
segundo plano em importância 
social. 

JN — É importante que haja 
uma mudança de mentalidade. 
Mas quanto a mudanças 
materiais imediatas, o que você 
apontaria como prioridade? 

MM — A meu ver não é fácil 
mudar de imediato, mas o que 
deve ser feito já, é a distri- 
buição de merenda. Um dos 
fatores do fracasso escolar é a 
subnutrição e nós temos ai uma 
legião de alunos subnutridos, 
fracos e doentes espalhados no 

período da manhã, tarde e 
principalmente da noite. 

Acho que começa por ai. 
Depois vem a remuneração 
digna do professor, -as mu- 
danças de conteúdo, tornando- 
os mais interessantes. Começar 
a mudar os conteúdos para eles 
se tornarem práticos. Levar o 
aluno a participar também 
dessas mudanças de conteúdo e 
a comunidade também, o 
bairro onde está a escola. E 
promover eleições. Eleições à 
direção, a representantes dos 
professores, representantes dos 
alunos e a representantes dos 
pais também. 

JN — Existiria a represen- 
tação de todas essas pessoas 
dentro da escola? 

MM — É. E fazer assem- 
bléias. Por intermédio de as- 
sembléias, de reuniões, levar a 
proposta de se instalar uma 
nova escola, uma escola de- 
mocrática, progressista. 

JN — Os próprios pais, 
alunos e professores não seriam 
refratários a esse tipo de 
atividade. Em decorrência do 
despreparo dessas pessoas não 
existiria displicência por parte 
delas? 

MM — É. Mas se a gente 
ficar assim a gente não derruba 
a escola que está ai e a gente 
não vai resolver a questão do, 
fracasso educacional. É preciso 
fazer alguma coisa. 

JN — Nós temos o problema 
da criança subnutrida ou do 
jovem que vai para a escola 
com fome e não tem condições 
físicas nem psicológicas para 
participar das aulas.. . 

MM — A merenda resol- 
veria essa questão da fome e 
parte da questão da evasão es- 
colar. O aluno sai da escola 
porque não vê nada na es- 
cola, nada interessante pra ele. 
O que ele vê lá dentro são aulas 
monótonas, um conteúdo 
monótono, uma diretora 
autoritária, um ambiente 
agressivo. Ele quer beber água, 
não tem água para beber; ele 
está com fome, não tem me- 
renda. Então não tem nada in- 
teressante na escola pra ele e a 
escola fracassa mesmo. 

JN — Como seria a parti- 
cipação da comunidade na es- 
cola? 

MM — Ai é que está. Vai o 
pai lá e o professor vai sentir 
que esse pai quer modificar o 

conteúdo: a aula não deve ser 
dada assim. E o professor his- 
toricamente não admite isso 
daí, por uma questão de brios, 
uma questão de orgulho. Ele 
não admite idéias de inter- 
venção. Mas por outro lado ele 
não sabe nada do pai do aluno, 
ele não sabe nada do bairro, ele 
não sabe nada da comunidade, 
ele olha os alunos como um 
todo. 

JN — Mas em uma cidade 
grande não dá pra estabelecer 
um contato mais amplo. .. 

MM — Se os alunos todos 
estudarem distante da escola, 
se eles residirem perto dá. 

E a escola faz um trabalho 
com a comunidade. É a ques- 
tão da APM (Associação de 
Pais e Mestres), mas e só para 
angariar fundos, ele não vai 
além diisso. Solicitam os pais lá 
e em algumas escolas. . . não 
sei como é aqui em Imperatriz 
a questão da APM. então o pai 
paga do bolso dele uma taxa e 
fica só por aí. 

JN — E sobre a importância 
da limitação do número de 
alunos nas salas de aula? 

MM — Uma grande quan- 
tidade é prejudicial. Em uma 
sala de muitos alunos, mais de 
trinta alunos, a participação de 
todos se torna impossível e o 
aprendizado também fica bas- 
tante prejudicado e a própria 
escola se torna desinteressante. 
Então a aula se torna uma aula 
de discurso. Entra um profes- 

sor, faz um discurso, escreve 
na lousa e sai. Se ficaram 
dúvidas, as dúvidas vão ficar 
eternamente. 

JN — Você acha que a 
avaliação através de notas deve 
ser mudada? 

MM — A avaliação deve ser 
mudada, ela é antiga, ela é 
medieval. É a questão de 
quatro avaliações anuais. . . 
Mas isso está também dentro 
do processo da falência da es- 
cola. O professor às vezes não 
tem tempo de fazer outras 
avaliações, aplicar outras 
provas ou dar uma assistência 
maior. Então ele se limita 
apenas a quatro avaliações e 
acha que o aluno foi bem 
avaliado. 

JN — Qual seria o critério 
ideal de avaliação? 

MM — Seriam vários: en- 
trevistas, provas individuais, 
auto-avaliações, trabalhos em 
grupo, conceito por partici- 
pação. , . 

JN — Para isso seria neces- 
sária uma quantidade bem 
pequena de alunos.. . 

MM — Correto. Para isso 
seria necessária uma quan- 
tidade pequena de aluifos. As- 
sim o professor ia conhecer 
aluno por aluno, dar assistên- 
cia individual, avaliar melhor. 

JN — Nós poderíamos dizer 
que o governo abandonou a 
educação? 

MM — Perfeitamente. 
Houve no correr dos anos um 
abandono do ensino público. O 
professor passou a ganhar cada 
vez menos e as verbas desti- 
nadas à educação ficaram cada 
vez mais insuficientes. 

JN — Como você vê a po- 
lítica educacional do governo 
Sarney? 

MM — Já observei várias 
políticas de educação, várias 
promessas, discursos e planos 
em diversas épocas e passei, 
com o tempo, a desacreditar de 
promessas. 

Mas há um trabalho muito 
bom sendo feito no Rio de 
Janeiro pelo governador 
Brizola. Não ficou somente nas 
palavras e promessas, está se 
concretizando. Além disso, o 
Estado do Rio de Janeiro é um 
dos que remuneram melhor o 
professor a nível de Brasil. 
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MALHARIA 

Troca o metro pela balança 

"Sediada em Jaraguá do Sul (SC), com 27 filiais 

instaladas em vários pontos do pais, uma delas em 

Imperatriz (Ma), a Malharia Catarinense está inovando 

a área de venda de malhas. Em vez de peças, já 

vende a roupa feita e em vez da oferta por peça 

feita ela vende na balança. Quilos de malhas 

Recentemente instalada na cidade, a Malharia 

Catarinense instalou-se em 26 de abril passado, 

gerenciada por Álvaro e hoje com um quadro de dez 

funcionários. A loja local não é a única no Maranhão 

- em São Luis elas são três, e sua clientela regional 

atinge hoje uma faixa de 8 a 10 mil compradores. 

Na balança as malhas custam, por quilo, entre 240 e 

502 cruzados, o que ocorrerá pelo menos até 

novembro próximo quando uma nova coleção de 

roupas estará chegando á loja, que cresce em número 

de clientes e expansão da área fisica na esquina da 

avenida Getúlio Vaigas com a rua Pará 

JUÇARA CLUBE-15 ANOS 

O Juçara Clube completou 15 anos no 
dia 2. A festa, entretanto, será no dia 20. 
Festa das boas, com a boa (cantora) Beth 
Carvalho. Mas não é publicidade o que 
queremos fazer aqui. Destacamos, isso sim, 
os vínculos que vêm unindo, dia-a-dia, a his- 
tória do clube à história da comunidade im- 
peratrizense. Fragmentando o conceito dis- 
criminatório de sociedade e fortalecendo o 
valor coletivo de comunidade. 

O Juçara Clube é considerado "de utili- 
dade pública", conforme devidamente 
publicado no Diário Oficial do Estado do 
Maranhão, em 18 de maio de 1978. 

Nessa sua condição, exercida desde a sua 
criação, em 1971, o Juçara foi palco e per- 
sonagem de inúmeros acontecimentos, acon- 
tecimentos que, de alguma forma, têm in- 
fluência na vida de um povo, na história de 
uma cidade. 

Assim, apesar de sua aparência uniforme, 
o Juçara modifica-se e passa a ser sede de 
encontros religiosos, de reuniões de garim- 
peiros, de olimpíadas escolares, decisões es- 
portivas, apuração de eleições, posse de 
prefeitos, amostra de produtos, apresen- 
tações artístico-musicais, festas, batizados, 
casamentos, "debuts", bodas de ouro ... e 
tantas, tantas outras acontecências sociais, 
cívicas, culturais... 

Acontecimentos tantos, com o Juçara 
Clube acompanhando e abrigando todos eles, 
participando de todas as fases da vida hu- 
mana — da alegria do nascimento à tristeza 
do luto, à reverência à memória. E o "JC", 
com apenas 15 anos, continuará. Como obra 
colossal que é. Como prêmio e glória aos seus 
associados, mas, sobretudo, servindo a toda 
uma comunidade. 

(E. Sanches) 
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desenvolvimento econômico do 
país e sua inserção no mercado 
mundial. No entanto, de país 
dominado, o Brasil passa, na 
informação relativa a 1976, a 
aliado do imperialismo 
americano. Mas 1976 é o ano 
do acordo nuclear com a 
República Federal Alemã, que 
L'Humanité condena como 
fazendo parte de um pacto im- 
perialista contra a União 
Soviética. Notemos que em 
1968, logo após o AI-5, o jornal 
achando que o ramo nacio- 
nalista do Exército tinha, en- 
fim, chegado ao poder, 
L'Humanité defendia para o 
Brasil o direito de ter equi- 
pamentos nucleares. 

★ A cobertura da atualidade 
brasileira por Le Monde é a 
mais regular, a mais rica em 
elementos factuais (inclusive 
para denunciar a repressão), e 
informa o leitor sobre questões 
conjunturais importantes — o 
que corresponde bem à sua 
linha política liberal. Mas, 
simultaneamente, outros 
raciocínios, explícitos ou im- 
plícitos, certas tomadas de 
posição, parecem surpreen- 
dentes, para não dizer incom- 
patíveis com essa linha política 
liberal. 

Para entendé-los é 
necessário ter em mente que a 
análise de conteúdo faz 
apreender como "preocu- 
pações-chave" do jornal. Essas 
noções de referência são a 
necessidade de reformas que 
transformem as estruturas 
sócio-econômicas do pais; o 
respeito da "ortodoxia" em 
economia e nas relações ex- 
teriores, inerentes á área de in- 
fluência americana á qual o 
Brasil pertence; o rigor quanto 
à escolha e à aplicação das 
políticas formuladas por cada 
governo — condições indispen- 
sáveis à "emancipação política 
e econômica do país" e cuja 
inobservância seria responsável 
pelo insucesso, parcial ou total, 
de toda política, setorial ou 
global, adotada por um gover- 
no, seja qual for sua orientação 
pol ítico -ideológica. 

, Isto posto, 
posso dizer que a informação 
de Le Monde é tão voltada para 
á jdéia de obstáculos internos 
ao desenvolvimento e para a 
necessidade de ultrapassá-los, 
que o estabelecimento, em 
1964, de um sistema político 
cuja eficiência lhe parece indis- 
cutível leva o jornal a transigir 
em seu apego ao ideal de- 
mocrático. Posição que será 
revista assim que maus índices, 
sobretudo econômicos — como 
a retomada da inflação e o 
aumento excessivo da divida 
externa —, vêm pôr em dúvida 
o rigor com que os governos 
militares conduzem o país, 

★ Um trabalho de síntese do 
conteúdo desses quatro con- 
juntos de artigos mostra que as 
convergências /divergências 
entre jornais se referem ao sis- 
tema político (a democracia e 
as condições de mudanças das 
estruturas sócio-econômicas); 
ao sistema econômico (refor- 
ma, crescimento da economia, 
inserção no mercado mundial); 
às forças sociais (o Exército e os 
diferentes componentes da 
sociedade civil); e, enfim, aos 
brasileiros (isto é, o "outro"). 
★ De forma bem resumida, 

podemos dizer que a com- 
paração entre os jornais 
analisados revela dificuldades 
em apreender os componentes 
políticos, sociais e econômicos 
das diferentes conjunturas, 
pois, ao analisá-las, a infor- 
mação concentra-se quase ex- 
clusivamente nas formas con- 
sideradas "modernas", 
"desenvolvidas" de apazi- 
guamento ou de resolução de 
conflitos, ou seja, aquelas que 
melhor correspondem às 
práticas e regras da sociedade 
francesa. Assim, os jornais 
valorizam as instituições — 
como o Exército, sobretudo, a 
Igreja — e subestimam as for- 
mas de expressão da sociedade 
civil, que lhes parecem inu- 
sitadas ou incompreensíveis, o 
que os leva a forjar uma iden- 
tidade brasileira (pacífica, in- 
dolente e irracional) e cate- 
gorias abstratas como "o povo 
brasileiro", "os brasileiros" e 
mesmo "a espécie brasileira", 
cujos atributos eventualmente 
se aplicam à categoria "o 
Brasil". Nessas interpretações, 
em que os preconceitos subs- 
tituem o esforço de compreen- 
são, as práticas sociais pa- 
recem ser inatas e enraizadas a 
ponto de constituírem ver- 
dadeiros obstáculos ao desen- 
volvimento. 

Os jornais ana- 
lisados se referem constan- 
temente a essa noção, avalian- 
do o desenvolvimento pelo grau 
de semelhança do aparelho 
produtivo, das formas de con- 
sumo e das relações sociais com 
as sociedades capitalistas 
desenvolvidas — mesmo quan- 
do se trata de ultrapassá-las, 
como espera L'Humanité. Por 
essas razões a informação 
difundida sobre o Brasil,oculta 
tudo que diz respeito às con- 
dições e aos problemas da 
adoção de certas técnicas de 
produção e de gestão que 
subestimam fatores nacionais 
de produção, e deixa supor que 
os produtos e o progresso téc- 
nico que o capital estrangeiro 
traz são neutros, que qualquer 
sistema social pode utiiizá-los, 
seja para o bem de todos, seja 
em benefício de uma minoria. 
Mas, evidentemente, tais 
raciocínios decorrem também 
de dados econômicos e polí- 
ticos mundiais, que a análise 
de conteúdo não pode ignorar. 

★ Essas questões vão, pois, 
além da simples "informação 
sobre a atualidade" e mesmo 
das tomadas de posição po- 
lítica suscitadas por essa 
atualidade, pois se referem às 
noções de desenvolvimento e 
progresso. Notemos, por 
exemplo, que Le Figaro e 
L'Humanité divergem; quando 
um aplaude e o outro denuncia 
o golpe militar de 1964; mas 
convergem, na medida em que 
os elementos de informação 
sobre a sociedade brasileira 
mostram o Exército como a 
única força social coerente, e 
portanto a única capaz de as- 
segurar a modernização do 
país. Segundo Le Figaro e 
France-Soir, o povo brasileiro é 
pouco motivado pelo trabalho e 
não tem consciência da gran- 
deza da tarefa de desenvol- 
vimento. Le Monde considera 
que certas práticas sociais se 
constituem como obstáculos 
aos planos governamentais e 

portanto atrasam o progresso. 
Para L'Humanité, a falta de 
consciência de classe ajuda a 
manter o estado de sobdesen- 
volvimento e de dependência. 
Ou seja, tomando como re- 
ferência noção de desenvol- 
vimento — sem questioná-la — 
os jornais analisados conver- 
gem ao desenvolver raciocínios 
que, implícita ou explicita- 
mente, atribuem a permanên- 
cia de estruturas sociais, con- 
sideradas ultrapassadas, a 
características do povo bra- 
sileiro. Isso significa não per- 
ceber que essas supostas carac- 
terísticas permanentes são in- 
terações de uma estrutura es- 
pecífica, de uma sociedade em 
constante de mudança. Proces- 
so que tem facetas que cabe à 
imprensa transformar em 
"atualidade". 

★ Mas indicar os' 
pontos de convergência não 
significa dizer que não há 
diferenças entre os jornais — 
cada um deles guarda sua es- 
pecificidade de conteúdo e de 
estilo —, nem concluir que as 
semelhanças supõem sistemas 
comuns de referência. Por isso, 
retomando alguns conceitos e 
teses das teorias do desenvol- 
vimento, por um lado, do mar- 
xismo oficial, e de outro, o 
trabalho de tese (formula hi- 
póteses relativas aos funda- 
mentos teóricos e políticos dos 
conteúdos revelados pela 
análise. Mas trata-se apenas de 
hipóteses, que teriam de ser 
desenvolvidas e completadas 
por pesquisa mais ampla, in- 
clusive junto aos próprios jor- 
nais. Seja como for, fica a cer- 
teza de que o desconhecimento 
do outro não é uma fata- 
lidade. 

★ Ao concluir o trabalho, é 
indiscutível que inúmeras 
questões ficaram em suspense e 
tentar enunciar algumas delas 
é também uma maneira de 
precisar melhor os limites de 
procedimento que adotei. 

•k As notícias das agências in- 
ternacionais de informação, 
que os jornais reproduzem de 
maneira mais ou menos con- 
forme, não fazem parte do 
material analisado. Essas 
notícias resultam de um 
processo de seleção, próprio ao 
modo de funcionamento e ao 
sistema de poderes no qual se 
inserem esses meios de co- 
municação. Tais questões ul- 
trapassam o âmbito desta pes- 
quisa, mas vale lembrar que 
elas estão na origem dos 
trabalhos desenvolvidos pela 
Unesco, que recomenda a 
criação de agências nacionais 
de notícias nos países do Ter- 
ceiro Mundo. Uma diversi- 
ficação das fontes seria, evi- 
dentemente da maior impor- 
tância, mas resta saber em que 
medida tais agências, con- 
troladas por Estados muitas 
vezes ditatoriais, poderiam 
contribuir de maneira efetiva 
para uma informação pluralis- 
ta. 

★ Seja como for, caso com- 
parássemos os jornais pelo uso 
que cada um deles faz, ou não, 
das informações transmitidas 
pelas agências internacionais, 
encontraríamos diferenças in- 
teressantes, mas na verdade 
previsíveis, entre Le Figaro e 

France-Soir de um lado, 
L'Humanité e Le Monde de 
outro. Em relação a um só jor- 
nal, o France-Soir, por exem- 
plo, veríamos que os temas das 
notícias de agência por ele 
reproduzidas em 1972 e 1976 
diferem muito de 1964 e 1968, 
com o folclore e o exótico subs- 
tituindo o político e o eco- 
nômico que prevaleciam nesses 
anos. 

★ Sempre em relação à massa 
de informações disponíveis nas 
agências internacionais, poder- 
se-ía estudar a seleção que 
cada jornalista faz ao elaborar 
seus artigos. Esse procedimen- 
to estaria de certa forma 
precedendo a análise adotada 
em um trabalho, pois, por mais 
nomerosos que sejam os fatos a 
que se refere um artigo — 
como é freqüente em Le Monde 
—, isso não exclui uma análise 
das articulações entre os di- 
ferentes elementos de infor- 
mação, das conclusões avan- 
çadas ou sugeridas, das as- 
sociações de idéias, das ex- 
plicações. São esses os con- 
teúdos manifestos ou latentes, 
que o trabalho visou apreen- 
der, sem se preocupar em 
avaliar o grau de conformidade 
da informação — mesmo por- 
que tal tarefa seria difícil, 
senão impossível. 

★ Como não poderia deixar 
de ser, o material que utilizei 
sugere outras abordagens, que 
fariam se delinear de 
maneira bem nítida as carac- 
terísticas específicas a cada 
jornal. Assim as reportagens de 
Philppe Nourry, em Le Figaro, 
e de Lucien Bodard, em Fran- 
ce-Soir,. sobre uma viagem á 
Amazônia diferem inteiramen- 
te na maneira de utilizar os 
dados recolhidos naquela 
região, no tipo de problemática 
que esboçam com ruipeito a ela 
e no estilo — ou seja, inserem- 
se em órgãos de imprensa que 
se dirigem a públicos diferen- 
tes. Os artigos de Mareei 
Niedergang para France-Soir, 
em 1964, e para Le Monde, de 
1972, são reveladores da inter- 
dependência entre os artigos de 
um jornalista — no que toca ao 
estilo e ao conteúdo — e cada 
um dos periódicos no qual é 
levado a exercer sua profissão. 

Os artigos publicados por Le 
Monde, em 1964, quando per- 
sonalidades do mundo jor- 
nalístico francês — como 
Siriuns, Claude Julien, Escar- 
pit, Edouard Baiiby — es- 
crevem sobre o Brasil, têm o 
duplo interesse de correspon- 
der a enfoques diferentes de 
uma conjuntura e de mostrar 
que o trabalho coletivo de 
redação de um jornal não im- 
pede que se deixe certa liber- 
dade a seus colaboradores — o 
que, no caso de .Le.Monde, é 
uma das características do jor- 
nal. Mas, sejam quais forem os 
procedimentos adotados, in- 
clusive entrevistas com os 
próprios jornalistas, fica difícil 
para qualquer estudo de im- 
prensa, avaliar o acesso e o uso 
que é feito das análises cien- 
tificas que se referem, direta ou 
indiretamente, aos aconte- 
cimentos e às conjunturas que 
são a matéria-prima da im- 
prensa. 
★ Os diferentes aspectbs dos 

textos jornalísticos —inclusive 
aqueles sobre os quais se deteve 
esta análise — têm em comum 
o fato de serem, simulta- 
neamente, instrumento e con- 
dição das interações entre a 
imprensa e seu público. Um 
estudo das condições de 
produção dos textos jornalís- 
ticos tem, portanto, que levar 
em conta todo um conjunto de 
elementos e de relações em que 
se inserem os acontecimentos 
que a imprensa transforma em 
"atualidade". 

★ Lembremos enfim que a 
pesquisa que fiz mostrou as- 
pectos do "efeito de espelho" 
que transparece na informação 
difundida na França sobre o 
Brasil. Um estudo em sentido 
contrário, ou seja, da imagem 
da França através da imprensa 
brasileira, viria enriquecer a 
análise das formas de domi- 
nação ideológica, revelando 
outros elementos d© referencial 
que permeiam o olhar trocado 
entre um país do Terceiro-" 
Mundo e um país industrial 
desenvolvido. 

★ A conclusão da pesquisa 
refere-se ao progresso como 
ideologia de dominação. Não 
se trata de dizer que o progres- 
so é apenas isso, nem de re- 
cusá-lo — mas de recusar as 
concepções que o uniformizam 
e pretendem quê todas as 
nações se submetam a um mol- 
de cujos contornos coincidem 
com os das sociedades capi- 
talistas desenvolvidas. Quando 
o estágio atual dessas últimas é 
a referência de base, formu- 
lam-se políticas inadequadas, 
que inevitavelmente afrontam 
as diversas culturas e vão dar 
origem a diversas formas de 
resistência. Mas também é ver- 
dade que dessas contradições 
surge o progresso — os pro- 
gressos que todas as sociedades 
realizam, isto é, cada uma 
delas, sob formas diversas, in- 
clusive internamente, pois são 
elaboradas pelas práticas es- 
pecíficas aos grupos que a 
compõem. 

★ Mas voltando aos objetivos: 
será possível analisar, através 
do caso do Brasil, as imagens e 
mesmo as representações que 
se formam na França em 
relação aos países do Terceiro 
Mundo? 

•k A análise da informação 
mostra que, sob certos aspec- 
tos, o Brasil constitui um 
exemplo privilegiado, pois 
trata-se de uma nação sobre a 
qual se pensa geralmente, na 
França, que ela tem inúmeras 
vantagens que devem permitir- 
lhe tornar-se, mais cedo ou 
mais tarde, um país desenvol- 
vido. Nenhum conflito impor- 
tante veio intervir, que levasse 
à reformulação de imagens que 
são essencialmente favoráveis, 
apesar das conotações pejo- 
rativas e de elementos forte- 
mente etnocêntricos. Pelos 
fundamentos de sua cultura, e 
mesmo pelas particularidades 
elaboradas aqui, o Brasil per- 
tence ao mundo ocidental. E 
isso faz dele alguma coisa de 
próximo, alguma coisa de 
facilmente reconhecível visto 
na França. Já em relação a 
outros países, cuja cultura é 
muito diferente da francesa, 
inúmeros são os exemplos de 
conotações desfavoráveis quê, 

freqüentemente , se exprimem 
através da idéia ou da afir- 
mação de uma inaptidâo ao 
desenvolvimento — no ma- 
terial que analisei isso aparece 
em relação à índia e ao Irã. Le 
Monde, falando em 1976 das 
violações dos direitos do ho- 
mem no Irã e no Brasil, diz que 
as cometidas neste último são 
muito mais ressentidas na 
França, por se tratarem de 
nações cristãs. Em LTIu- 
manité, em 1968, entre as fotos 
de uma longa reportagem, uma 
mostra operários, com ma- 
cacões de trabalho, e tem a 
legenda: 'Podem crer, o Brasil 
não será a índia". A outra 
foto, um caboclo sozinho num 
curral, tem a legenda "O Nor- 
deste é pobre e inculto"'. E o ar- 
tigo explica: "O principal obs- 
táculo ao desenvolvimento in- 
terno — a grande propriedade 
agrária — não poderá resistir 
ainda por muito tempo. A 
mente da população do Brasil 
tem menos de 20 anos. As 
jovens gerações não vão aceitar 
morrer de fome ao lado das 
terras ou das vacas sagradas,. 

★ Voltando à indagação sobre 
o papel que desempenha numa 
sociedade a transmissão de 
conhecimentos sobre o outro — 
principalmente quando este 
outro é parte integrante da 
sociedade em questão —, pen- 
so que uma análise semelhante 
à que fiz, aplicada ao Ma- 
ghreb, daria indicações mais 
ricas e mais conflituosas. Pois 
em relação aos países da África 
do Norte, por razões de ordem 
cultural e econômica, existem 
elementos de exarcebaçâo e 
ainda outros que se reforçam, 
que têm conseqüências con- 
cretas, profundamente ressen- 
tidas na sociedade francesa, 
onde, à história colonial e suas 
seqüelas, vêm somar-se 'as 
questões ligadas ao petróleo, 
ao conflito israelo-árabe, e sob 
formas que a conjuntura de al- 
to índice de desemprego toma 
mais agudas, o que é comu- 
mente chamado "o problema 
dos trabalhadores imigrados". 

Por isso não se pode inter- 
pretar apenas como "excessos" 
o slogan lançado aos policiais 
numa manifestação contra o 
governo Miterrand: "Nous 
sommes des étudiants français, 
allez taper sur les bougnouls à 
Aulnay" (Nós somos estudan- 
tes franceses, baixem o pau nos 
crioulos de Aulnay ). A 
atualidade francesa mostra 
continuamente que o jogo de 
espelhos da informação reflete 
representações e relações de 
forças que deixam bem claro 
que falar do outro é definir-se a 
si próprio — e isso se torna 
ainda mais importante em 
tempo de dificuldades. 
Aulnay !♦). 

1* — Slogan de grupos de ex- 
trema-direita numa manifes- 
tação contra a reforma dos es- 
tudos de .Medicina, proposta 
pelo governo, em 1983. O 
slogan refere-se a uma greve, 
difícil e longa, sustentada pelos 
trabalhadores imigrados 
(árabes sobretudo) de uma 
fábrica do grupo Citroen, 
localizada em Aulnay, subúr- 
bio de Paris. 
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-fórtud âelte$ac(0$ DOCUIW 

TSE REGULA MBIT A ARI 

Esu é t integra da Resoluçlo aprovada pelo Superior 
Tnbun^i Eíet"**! regulamcmando a propaganda política 
deoc ano: 

Rnduçio n0 12.924 
<de 8 de agosto de 1986) 

frocQSO n* SjOOT — Classe 10» — Distrito federal (Bra- 
süia). 

Instruções sobre propaganda 
(Eleições de 15 de novembro de 1986) 

QTnbunal Superior Eleitoral, usando das atribuições 
<|»e Bie confere o art. 23, IX, do Código Eleitoral, resolve 

Ür as seguintes instruções: 
Capítulo 1 

Da propaganda em geral 
Seção I 

Das disposições preliminares 
£ft. 1 — A propaganda dos partidos políticos, das 

cdigâÇóes e dos candidatos a cargos eletivos é permitida 
nos ccrfnos destas instruções. 

Egrág. 1 — A propaganda, qualquer que seja a sua 
forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda parti- 
dáría^ só poderá ser ícita cm língua nacional, não deven- 
do empregar meios publicitários destinados a criar, arrifi- 

* cialoMiMe, na opiniio pública, estados mentais, emoao- 
oais dò passionais (Cod., art. 242, red- da Lei 7.476). 

Parág. 2 — Sem prejuízo do processo e das penas 
cominadas, a Justiça Eleitoral adõtará medidas para fazer 
impedi»'ou cessar uaedurtamentc a propaganda realizada 
—■ infração do disposto no parágrafo anterior (Cod., art. 
242, parágrafo único). 

Parág. 3 — No caso de coligação, além da legenda 
tidiria, poderá ser indicada sua denominação própria 
i 7.493, art. 6, parag. 2). 

Parig. 4 — Quando realizada pdk» rádio ou tclemào, 
a. propagaadf eleitoral mtringir-so-à únka e exclusiva- 
meate ao horário gratuito previsto nestas instruções, com 
«xpress» proibição de qualquer propaganda paga (Lei 
TJOfeiut. 3). 

iarág. 5 — Na propaganda realizada por intermédio 
da ifcprcnsa escrita-é permitida apenas a divulgação do 
cmrvulum vitac do caodidato, ilustrado ou não com 
fotoàrafia sua até o tamanho máximo de 6 x 9 cm, e do 
número do seu registro na Justiça Eleitoral, bem como do 
patt^do a que pertence, sendo vedada a propaganda por 
meidid^ anúncio ou de cocam de candidato ou de narndo 
potídeo (Lei 7.508, art. 3). . 

ÍAh. 2 — A propaganda de candidatos a cargos eleti- 
vo» Somente i permitida após a respectiva escolha pela 
ccmvedçio partidária (Cod., art. 240). 

rt. 3 — É vedada, desde auarenta e oito horas antes 
tt quatro horas depois da eleição, qualquer propa- 

>!ínca mediante radiodifusão, televisão, comícios 
i públicas (Cod. art. 240, parágrafo único). 

:. 4 — Constitui crime eleitoral, punívd com a pena 
 J»ção de seis meses a um ano c cassação do registro 
$« o Responsável for candidato, a divulgação de qualquer 
espáfie.ae propaganda política na data da eleição, median- 
te pçbhcações, faixas, cartazes, dísticos em vestuários, 
posits de distribuição, ou entrega de material c qualquer 
íonar de aliciamento, coação, ou manifestação tendente a iahUr/-coercKzTainet«te, na vontade do eleitor, junto ãs 
seçõés eleitorais ou vias públicas de acesso ãs mesmas (Lei 
B" 7*03. art. 17) 

Aft. S — A partir de 25 de outubro dc 1986 fka 
proibida a divulgação, por qualquer forma, de resultado 
de prévias, pesquisas ou testes pré-rieriorais. Parágrafo único — As entidades ou empresas que 

prévias, pesquisas ou testes pré-ckitorais, no 
praao fenoirido oestt artigo, ficam obrigadas a colocar à 
disposição de todos os partidos, com candidatos registra- 
dos para o pleito, os resultados obtidos e publicados, bem 
como informações sobre os métodos uolizados c as fontes 
baaèandoras dos respectivos trabalhos (Lei d® 7.508, art. 
3 t parágrafo único). 

Ait 6 — Durante o período da campanha 
efe&ood (de 15 de egneto a 15 de novembro), é 
vnd&do aos órgãos da admirtatraç&o pública dire- 
ta ou Indireta, federais, estaduais ou municipais, 
teogiar qualquer tipo de propaganda paga, que 
•e possa caracterizar como de natureza eleitoral, no tklío. na teievisAo, na imprensa escrita ou por 
audkquer meie também vedado aos partidos polf- 
âedb ecandldatos. 

parúgraívo único — Também é vedada, nesse 
poNbdo, a transmissão ou retransmissáo, pelas 
maÉSêons de rádio ou televisão, de programas - 
inclusive com a presença ou participaçáo de 
cmoliqMer pessoas ou autoridades — que impli 
qSSrSfetaouln. w indiretamente, propaganda elei- 

(Res. 10.558, de 11.11.78, IN BE 351/20). 
Art. 7 — Não podem os responsáveis por pro- 

de rAdio e de televisão convidar, por con- 
& própria em fase de campanha eleitoral, candi- 
dotasacare a cargos eletivos para participarem desoes 

único — A participação de candi- 
datas Ha tais programas ou nos programas men- 
dodados no artigo anterior constitui forma ilícita 
deprppoganda e pode caracterizar, em relaçáo 
aof candidatos infrlngència ao disposto no pa- 
rãiL 4cfto art. 1 c no art. 9 destas instruções (Res. 
^3, de 4.1<U» - BE 191/686) Seção n 

Da propaganda em gerai 
Are. 8 — Toda propagaod» datoral será realizada " 

sob 1 responsabfkdadr do» partidos ou coligações e por 
«Ia» )>áaa, imputando-se-lhcs solidariedade no» excessos ■radjcaaos pelo» seus candidatos e adeptos (Cod., art. 

Páfág. 1 — Em cada Estado e município serão regis- 
trados comitês composto» de três a cinco rnembios, que 
aplicguão os recursos financeiros destinados à propaganda 
dunbn a campanha eleitoraJ (Lei n0 S.682, art. 93, nos 8 e 

barág. 2 — Em municípios dc mais de um milhão de 
habitantes, o disposto no parágrafo anterior aplicar-se-a a 
cada unidade administrativa (Lei n® 5.682, art. 22, parág. 

Pa^ág 3 — Os comitês serio constituídos por panidá- 
rios que não disputem qualquer cargo detivo (Lei n® 
5.682, art, 93, parág. 1). ... 

Rsrág. 4 — Um dos membros do comitê, obrigatona- 
ioenap, será registrado como tesoureiro. 

farág. 5 — Os comitês estaduais são registrados no 
TribçnálRegional e os municipais, no Juízo Eleitoral da 
Zooa, pelos diretórios regionais, municipais, comissão direrpra regional provisória ou commão diretora munici- 
^ ^Parág. 6 — Nos municípios onde houver mais de uma 
zona cWrtoral, o Tribunal Regional designará o juiz com- 
petentç para proceder ao registro dos comitês. 

Att. 9 — Nenhum candidato a cargo eletivo, sob pena 
de cassação do respectivo registro, poderá efetuar, indivi- 
düalftrente, despesas dc caráter eleitoral, inclusive com 
aÜccamenro, arregimenração e propaganda, devendo pro- 
ccaoar todos os gastos através dos partidos ou comitês (Lei 
n® 5.682, art. 93, parág. 2). 

Parágrafo único — Nos municípios em que o partido 
não dispuser de diretório, a propaganda será feita por 

até designado peia comissão executiva regional ou 
linão diretora regional provisória. 
Art. 10 — Nenhum partido poderá despender, na 

propaganda partidária c na de seus candidatos, Quantias 
superiores as que ele fixar, nem receber, dos seus filiados, 
contribuições e auxílios fora dos limites determinados nos 
««ar.nos (Lei n® 5-682. art. 89,1 e II, Lei n" 6.043, art. 1). 

Parág. 1 — Ante* dc to toar a campanha pamdáru, o 
partido deverá coraumcar ao Tribunal Regional Eleitoral 
qnai a importância máxima que despenderá em cada pleito 
e 1 o faimce máximo para contribuições ou donativos 
(Lei n®. 5.682, att. 93, X). 

Parág. 2 — Para cada pleito (governador, senador, 
deputado federal e deputado estadual) o partido deverá 
tndkãr o limite máximo dc despesa», as quais serão feitas 
cm igualdade de condições para todos os candidatos que 
dispqtem cargos da mesma categoria pelo mesmo partido 
(ft«. n® 7.886> art. 4, parág. 2). 

Parág. 3 — Havendo coligação, as providências pre- 
vistas nos parágrafos anteriores serão adotadas, em con- 
jumo, pelos partidos coligados. 

Art. 11 — É vedado aos partidos. pw. Receber, direta ou avbrrtamente, contribuiçãoou 
«móito pecuniário ou esdmável em dinheiro, indusiv 
através de puMtodade de qualquer especic, proceoentedc 
pessoa ou entidade estrangeira; , , .... o— Receber recursos de autoridade ouotg*ojwbli- 
«o, ressalvadas as dotações orçamentárias destinadas ao 
fundo partidário; 

III — Receber, direta ou indiretamente, auxílio ou 
contribuição, indusive através de publicidade de qualquer 
espécie, oe autarquias, empresas públicas ou conccssioná- 
nas de serviço, sociedades dc economia mista c fundações 
instituídas em vimide de lei e para cujos recursos concor- 
ram órgãos ou entidades govemamenta»; 

ÍV .— Receber, direta ou indiretamente, sob qualquer 
forma ou pretexto, ootif nbtução, auxílio ou recurso proce- 
dem* de empresa privada, de finalidade lucrativa, entidade 
de dasse ou sindical (Lei 5.682, art. 91,1 a IV)- 

Art. 12 — São ilícitos os recursos financeiros de que 
trata o artigo amerior, assim como os auxílios e contribui- 
ções cuja origem não seja mendooada ou esclarecida (Lei 
5.682, art. 92 — V. arts. 222 e 262, IV, do Código 
Ekftôral). 

Art- 13 — A Justiça Eleitoral, através de todos os seus 
órgãos, bscalizará o processo eleitoral, fazendo observar, 
entre outras, as seguintes normas (Lei 5.682, art. 93): 

|Obrigatoriedade de só receberem ou aplicarem 
reoorsos financeiros, cm campanhas políticas, dreermina- 
do» dirigentes dos partidos e comitês legalmente constituí- 
dos e registrados para fios eleitorais; 

B -- Caracterização da responsabilidade dos dirigen- 
tes rk oarndos e comitês, indusive do tesoureiro, que 
respotwkião civil e criminaltnente por quaisquer irregula- 
ridades; 

IÜ — Escrituração contábil, com documentação que 
comprove a entrada e saída de dinheiro ou bens recebidos 
• aplicados; 

IV — Conservação, pelos diretórios e comitês, de 
docunentação oomprobatória dc suas prestações de con- 
tas, por prazo não inienor a d oco anos; . 

V — Obrigatoriedade de se depositar, no Banco do 
Brasil, caixas econômicas Federal e estaduais, óu sodeda- 
det bancárias de economia mista, o» fundos financeiros 
dos partidot ou comitês e, mexistindo esses estabeledmco- 
toi, no banco escolhido pela comissão executiva, à ordem 
conjunta de um membro do comitê e dc um tesoureiro-, 

VI — Obngariedadc de prestação de contas pelos 
comtòh ao encerrar-se cada campanha eleitoral; 

VU — Organização de comitês interparridários dc 
inspeção, bem como publiddade ampla de suas conclusões 
e relatórios sobre as investigações a que proceda; 

VUt — Obrigatoriedade de remessa das prestações de 
coatas, de que trata o indso VI, aos comitês interpartidá- 
rio» dc inspeção ou ainda às Comissões Parlamentares de 
Inquérito que as solicitarem (Lei 5.682, art. 93,1 a VIU). 

Art. 14 — Os comitês interparridários de inspeção 
serão integrados por três membros de cada partido, indica- 
dos ao Tribunal Regional Eleitoral ou ao juiz eleitora], 
pelos diretórios regionais ou municipais ou respectivas 
comissões provisórias. 

Parág. I — No caso de ooHgaç^s, cada partido 
coligado indicará um membro. 

Párág. 2 — As indicações serão feitas até trinta dias 
ames da ekição. 

Parág. 3 — Se algum partido não fizer a indicação, o 
Tribunal Regional Eleitoral ou o juiz eleitoral, até quinze 
dias antes da eleição, através dos registros de filiação 
partidária, designará os respectivos representantes, esco- 
lhendo-o$ entre os de melhor reputação. 

Parág. 4 — Realizadas as eleições, os comitês deverão 
enviar suas prestações dc contas, no prazo de trinta dias, 
ao comitê interpamdário de inspeção, o qual, no mesmo 
prazo, deverá examiná-las e apresentar relatório ao Tribu- 
nal Regional ou ao juiz eleitoral para os fins do indso VII 
do art. 13. 

Parág. 5 — Caso os comitês não cumpram as determi- 
nações contidas no parágrafo anterior, ficarão sujeitos, 
seus responsáveis, às penas do art. 347 do Código Eleito- 
ral, passíveis os candidatos à cassação dos registros e 
perda dos diplomas, se já expedidos. 

Parág. 6 — Qualquer candidato poderá examinar, na 
Justiça Eleitoral, o relatório do comitê interparridário e as 
prestações dc contas anexas, para os fins previstos no 
parágrafo único do art. 266 do Código Eleitoral. 

Art. 15 — Não será tolerada propaganda; 
i — Dc guerra, de processos violentos para subverter 

o regime, a ordem política e social ou de preconceitos de 
raça ou de dasses (Cod., art. 243, 8); 

II — Que provoque animosidade entre as Forças 
Armadas ou contra das, ou delas contra as classes e 
instituições civis (Cod., art. 243, 11); 

III — De incitamento de atentado contra pessoa ou 
bens (Cod., art. 243, III); 

IV — De insrigaçào à desobediênda coletiva ao cum- 
primento de lei dc ordem pública (Cod., art. 243, IV)- 

V — Que impiiaue oferecimento, promessa ou solici- 
tação dc dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem dc 
qualquer natureza (Cod., arv. 243, V); 

VI — Oue perturbe o sossego público, com algazarras 
ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos 
(Cód., art. 243, VI); 

VII — Por meio de impressos ou de objetivos que 
pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda 
(Cod., art. 243, VII); 

VIII — Que prejudique a higiene c a estética urbana 
ou contra venha a posturas municipais ou a outra qualquer 
rcsrnção de direito (Cod., art. 243, VIU); 

IX — Que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer 
pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam 
autoridade pública (CócT, art. 243, IX). 

Parág. 1 — O ofendido, por injúria, difamação ou 
calúnia, sem prejuízo e indcpeodentemcfltc da ação penal 
competente, poderá demandar, no juízo cível, a reparação 
do dano moral, respondendo por este o ofensor c, solida- 
ri*mente, o partido deste, quando responsável por ação ou 
omissão, e quem quer que, favorecido pek» crime, haja de 
qualquer modo contribuído para ele (C6d., art. 243, pa- 
rág. 1, Lei n® 4.961, art. 49). 

Parág. 2 — É assegurado o direito de resposta a quem 
for injuriado, difamado ou caluniado através da imprensa, 
rádio, televisão ou alto-falante (Cód., art. 243, parág. 3, 
Lei n® 4.961, are 49). 

Att. 16 — t assegurado aos partidos e coligações o 
direito dc, independentemente dc licença da autoridade 
pública c do pagamento de qualquer contribuição (Cód., 
art. 244): 

I — Fazer inscrever, na fachada dc suas sedes e 
dependências, o nome que os designe, pela forma que 
melhor lhes parecer (Cód, art. 244,1). 

II — Instalar e fazer funcionar, normalmente, das 
quatorze às vinte e duas horas, nos três meses que antecc- 
rem as eleições, alto-falantes ou amplifica dores oe voz, nos 
locais referido», assim como cm veículos seus ou á sua 
disposição, em território nacional, com observânoa da 
legislação comum (Cód., art. 244,11). 

Parágrafo Único — Os meios de propaganda a que se 
refere o inciso H desce artigo não serio permitidos, a 
menos de quinhentos metros (Cód., art. 244, porigrago 
único): 

I — Das sedes do Executivo dos Estados, Distrito 
Federal, Territórios e respectivas prefeituras municipais 
(Cód., an. 244, parágrafo únko, I). 

II — Das Câmaras legislativas estaduais e municipais 
(Cod., an. 244, parágrafo único, II); 

III — Dos tribunais judiciais (Cod., art. 244, parágra- 
' fo único, III); 

IV — t)os hospitais e casas de saúde (Cod., art. 244, 
parágrafo único, CV); 

V — Das escolas, bibliotecas pública», igrejas e tea- 
tros, quando era funcioo^roemo (Cod . art- 244, parágrafo 
único, V); 

VI — Dos quartéis c outros estabelecimentos militares 
(Cod., art. 244, parágrafo único, VI). 

Art. 18 — A realização de qualquer ato dc propagan- 
da partidária ou eleitoral, cm recinto aberto, não depende 
de ucença dâ polícia (Cod., art. 245). 

Parág. 1 — Quando o ato de propaganda tiver dc 
realizar-se em lugar designado para a celebração de comí- 
cio, na forma do disposto no art. 3 da Lei n® 1.207, de 25 
de outubro de 1950, deverá ser feita comunicação à auto- 
ridade policial, pelo menos vinte e quatrez horas antes dc 
atu realização (Cod., art. 245, parág. 1). 

Parág. 2 — Não havendo local anteriormente fixado 
para a celebração de comício, ou sendo impossível ou 
difícil nele realizar-se o ato dc propaganda eieicoral, ou 
havendo pedido para designação de outro local, a comuni- 
cação a que se refere o parágrafo anterior será feita, no 
mi mino, com antecedência de setenta e duas horas, deven- 
do a autoridade policial, em qualquc desses casos, nas 
vinte e quatro horas seguintes, designar local amplo e de 
(ádl acesso, dc modo que não impossibilite ou frustre a 
reunião (Cod., art. 245, parág. 2). 

Parág. 3 — Aos Tribunais Rcgior.ais Eleitorais nas 
capitais, e aos juizes eleitorais nas detnais localidades, 
compete decidir reclamações sobre a localização dos comi- 
dos e providências sobre a distribuição équitariva dos 
locais aos partidos (Cod., art. 245, parág. 3). 

An. 18 — A propaganda mediante cartazes só se 
permitirá quando afixados em quadros ou painéis destina- 
dos exclusivamente a esse fim e cm locais indicados pelas 
prefeituras para utilização de todos os partidos em igual- 
dade dc condições (Cod., art. 246). 

Art. 19 — É proibida a propaganda. 
I — Por meio de anúncios luminosos, faixas fixas, 

cartazes colocados em pomos não especialmente designa- 
dos e inscrições nos leitos das vias públicas, indusive 
rodovias (Cod., art. 247); 

II — Por meio de cartazes afixados em quadros ou 
painéis de empresas de publicidade ou em redntos a que o 
público tenha acesso, como cinemas, teatros, dubes, lojas, 
restaurantes, bares, mercado, exposições, estações rodo- 
viárias, ferroviárias, do metrô e aeroportos; 

III —- Por meio dc faixas ou cartazes instalados cm 
ginásios e estádios desportivos, de propriedade particular 
ou pública, ou por meio dfe faixas c cartazes portáteis 
levados, mesmo .voluntária c gratuitamente, por seus fre- 
qüentadores, a tais ginásios e estádios (Cod., arts. 246 e 
247); 

IV — Por meio dc drcuito fechado de som ou de 
imagem cm redntos a que o público tenha acesso, como 
dnemãs, teatros, clubes, lojas, exposições c semelhantes 
(Cod., art. 244, II). 

Art. 20 — A Justiça Eleitoral, através dos Tribunais 
Regionais nas capitais e dos juizes eleitorais nas demais 
localidades, tomará as providências que se "fizerem neces- 
sárias para impedir a realização de propaganda que con- 
trarie o disposto nos arts. 19 c 20, inclusive determinando 
a promoção da responsabilidade, assim, dos autores dire- 
tos, como das autoridades que se abstenham dc providên- 
cias no sentido de coibir a infração. 

C a p í t u i o D 
Da propaganda através da radiodifusão 

Art. 21 — A propaganda eleitoral na rádio e na 
televisão circunscrever-se-á, única e exclusivamente, ao 
horário grgturto disciplinado nestas instruções, com a 
expressa proibição dc qualquer propaganda paga (Lei n® 
7.508, art. 3). 

An. 22 — Os programas de propaganda partidária ou 
eleitoral gratuitos deverão ser gravados. 

Parág. 1 — As gravações deverão ser conservadas 
pelo prazo de vinte dias pelas emissoras de até um kw e 
pelo prazo de trinta dias pelas demais (DL n® 236, art. 71, 
parág. 3). 

Parág. 2 — A fita magnética será fornecida às emisso- 
ras pelo partido ou coligação responsável pelo horário, e 
devolvida após o término do prazo mencionado no pará-i 
grafo antenor. 

Parág. 3 — Durante os períodos mencionados no 
parág. 1, as gravações ficarão no arquivo da emissora, mas 
à disposição da autoridade ekitoral competente, para 
servir como providos abusos ou crimes porventura come- 
tidos. Art. 23 — As reclamações ou representações contra o 
nio-cumprimento das disposições contidas cm lei ou nes- 
tas instruções, por parte das emissoras ou dos partidos, 
seus representantes ou candidatos, deverão ser dirigidas 
aos Tribunais Regionais Eleitorais nas capitais e aos juizes 
eleitorais nas demais localidades. 

Parág. 1 — Se a reclamação ou representação for de 
partido ou coligação contra emissora ou autoridade públi- 
ca que esteja impedindo o exercício de propaganda assegu- 
rada por lei ou permitindo o exercido da propaganda 
proibida, o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá 
imediatamente, a fim de que, no máximo dc vinte e quatro 
horas da data da reclamação ou representação, lhe seja 
assegurado acesso ao rádio ou à televisão, para iniciar ou 
prosseguir na propaganda partidária, ou para que seja 
imediatamente suspensa, sem prejuízo das sanções que 
possam ser aplicadas à emissora ou autoridade respon- 
sável. 

Parág. 2 — O disposto no parágrafo anterior não 
exdui o uso de habcas-corpus ou mandado de segurança, 
quando cabíveis. 

Parág. 3 — No caio de o juiz eleitoral indeferir a 
redamação ou representação ou retardar a solução, pode- 
rá o interessado renová-la perante o Tribunal Regional, 
que resolverá dentro dc víntf c quatro horas. 

Parág. 4 — O interessado, quando não for atendido 
ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento 
do Tribuna] Superior Eleitoral, a fim de que sejam adota- 
das as providências neccssánas. 

Art. 24 — A Justiça Eleitoral poderá notificar os 
responsáveis por qualquer emissora de rádio ou de televi- 
são, sob as penas do art. 347 do Código Eleitoral, para que 
cessem e desmintam imediatamente transmissão que cons- 
titua infração à legislação cleitoraL 

Art. 25 — No caso dc abuso ou crime eleitoral 
praticado na propaganda através da radiodifusão, a emis- 
sora, ao ter conhecúnento da denúncia, através da Justiça 
Eleitoral ou de pónia que receber, sob recibo, do denun- 
ciame, conservará a gravação a que se refere o art. 22 à 
disposição da Justiça Eleitoral, até a decisão final do 
processo. 

Art. 26 — Nenhuma estação de radiodifusão de pro- 
priedade da União, dos Estados, Territórios, Municípios e 
de qualquer outra entidade de direito público, ou nas quais 
possuam eles maioria de cotas ou ações, bem ainda ne- 
nhum serviço de alto-falantes mantido pelas mesmas pes- 
soas, poderão ser utilizados par* fazer propaganda políti- 
ca ou difundir opiniões favoráveis ou contrárias a qual- 
quer partido, seus órgãos, representantes ou candidatos, 
ressalvada, quanto às estações dc radiodifusão, a propa- 
ganda gratuita dc que trata o artigo 27 (Lei n® 4.117, art. 
47). 

Art. 27 — Nas eleições gera» de âmbito estadual 
(governador, senador, deputado federal e deputado esta- 
dual), as estações de radiodifusão c de televisão, de qual- 
quer potência, inclusive as de propriedade da União, Esta- 
dos, Territórios, ou Muoiciipios, reservarão, nos sessenta 
dias anteriores à antevéspera do pleito, duas horas diárias 
para a propaganda eleitoral gratuita, respeitadas as se- 
guintes normas: 

I — As cn-issoras de rádio transmitirão, em rede, das 
14 às 15 horas c das 20 às 21 horas: as emissoras de 
televião transmitirão, também em rede, das 8 às 9 horas e 
das 20h3C às 21h30 horas; 

II — O Tribunal Regional Eleitoral, em cada Estado, 
distribuirá os horários reservados entre os partidos polín- 
cos que tenham candidatos registrados na circunscrição às 
eleições majoritárias, às eleições proporcionais, ou a am- 
bas, nos termos previstos no inciso VIII deste artigo, 
observados os seguintes critérios: 

A) 50 (cinqüenta) minutos serão distribuídos na pro- 
porção do número dc representantes dc cada partido , no 
Congresso Nacional; 

B) 40 (quarenta) minutos serão distribuídos igual- 
mente entre todos os partidos políticos com representação 
no Congresso Nacional c que renham candidatos no» 
termos previstos no inciso Vin deste arugo. observándo-sc 
o limite máximo de 5 (cinco) minuros para cada ura; 

C) 30 (trinta) minütos serio distribuídos entre os 
partidos político» na proporção do número de seus repre- 
sentantes na Asembleía Legislativa; 

D) Havendo sobra de tempo na aplicação do critério 
da alínea B deste artigo, essa será acresoda ao tempo 
previsto na alínea A; 

E) No Distrito Federal, o horário será distribuído 
observando-se os seguintes crnénos 

1 — 80 (oitenta; minutos serão distribuídos na pro- 
porção do número de representantes dc cada partido no 
Congresso Nacional. 

2 — 40 (auarenta) minutos serão distribuídos igual- 
mente entre tocos os partidos políticos com representação 
no Congresso Nacional e que tenham canaidatos nos 
termos previstos no inciso VI!1 deste artigo, observando-se 
o limite máximo de 5 (cinco, minutos para cada um; 

3 — Havendo sobra dc tempo na Aplicação do crité- 
no do número 2 desta alínea, essa será acresoda ao tempo 
previsto no número 1; 

III — Cada partido deverá uf:!:zar pelo menos a 
metade de seu tempo para propaganda de candidato» à 
Assembléia Nacional Constituinte; 

IV — Compete aos partidos, por meto de comissão 
espccialmeme designada para esse fim, distribuir, entre os 
candidatos registrados, os horários que lhes couberem, 

V — Desde que haja concordância entre todos os 
partidos interessados, em cada parte do horário gratuito 
poderá ser adotado enteno de distribuição diferente do 
fixado pelo Tribunal Regional Eleitoral, desde que por ele 
homologado; 

VI — As emissoras dc rádio c televisão ficam obriga- 
das a divulgar, gratuitamente, comunn-ados ou instruções 
da Justiça Eleitoral, até o máximo dc 15 (quinze) minutos 
diários, consecutivos ou não, nos 30 trinta) dias anterio- 
res ao pleito; 

VÍI — Fica facultada a transm.ssão, pelo rádio e pela 
televisão, de debates entre os candidatos registrados pelos 
partidos políticos c coligações, desde que todos sejam 
convidados; 

VI!! — Dos horários gratuitos de propaganda eleito- 
ral, nas rádios e televisões, somente participarão os parti- 
dos políticos ou coligações partidárias que tenham candi- 
datos às eleições majoritárias ou às proporcionais, deven- 
do ter preenchido, por estas últimas, pelo menos 1/3 (um 
terço; d^s cadeiras em disputa para a câmara dos Deputa- 
dos e Assembléias Legislativas (Lei n® 7.508, art. 1). 

Art. 28 — Da propaganda eleitoral gratuita participa- 
rão, apenas, candidatos registrados e representantes de 
partidos cujos nomes sejam comunicados às emissoras 
pelas eomissões a que alude o inciso IV do artigo anterior 
(Lei n® 7.508, art. 2). 

Parág. 1 — Para efeito deste artigo os partidos devem 
comunicar ao Tnbunal Regional Ekttoraí a composição 
da comissão, que deverá ter o mínimo de três membros 
escolhidos pela comissão executiva regional ou pela comis- 
são diretora regional provisória. 

Parág. 2 — Não depende de censura prévia a propa- 
ganda partidária ou eleitoral feita através do rádio ou da 
televisão, respondendo cada um pelos excessos cometidos, 
com a apuração da respofitabilidadc solidária do respecti- 
vo partido (Lei n® 7.508, art. 2, parágrafo único). 

Art. 29 — A propaganda gratuita será realizada sob a 
fiscalização direta c permanente da Justiça Eleitoral. 

Parágrafo único — Os horários atribuídos a um parti- 
do num dia serão atribuídos a outro no dia seguinte, era 
sistema de rodízio. 

Art. 30— No período destinado à propaganda eleito- - 
ral gratuita não prevalecerão quaisquer contratos ou ajus- 
tes firmados pelas empresas que possam burlar ou tomar 
inexeqüível qualquer dispositivo da legislação eleitoral ou 
destas instruções (Cod., art. 251). 

Capitulo 111 
Disposições Penais 

Art. 31 — Todo o cidadão que tiver conhecimento de 
infração penal cometida na propaganda ekitoral deverá 
comunicá-la ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se 
verificar (Cod., an. 356). 

Parágrafo único — Se a infração ekitoral foi cometida 
através da radiodifusão, pela emissora ou com sua coni- 
vência, o juiz eleitoral, independenteraente da ação penal, 
comunicará o fato ao Departamento Nacional de Teleco- 
municações (Dentei). 

An. 32 — São crimes eleitorais, entre outros, os 
enumerados nos artigo» 37 c seguintes, com referência à 
matéria que é objeto destas instruções. 

Art. 33 — Quando não indicado o grau mínimo da 
pena, emende-se que ele sírá dc quinze dias para detenção 
e de um aao para rcclutà^ (Cod., art. 284;. 

Art 34 — Quando determinada a agravação ou 
atenuação da pena, setn a indicação do quantum, deve o 
juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os 
limites da pena cominada ao crime (Cod., art. 285). 

Art. 35 — A pena de multa consiste no pagamento ao 
Tesouro Nacional de uma soma de dinheiro, que é fixada 
cm dias-multa. Seu montante é, no mínimo, 1 (um) dia-' 
multa c, no máximo, 300 (trezentos) dias-multa (Cód., 
Art. 286). 

Pará*. l-^O montante do dia-multa é fixado segun- 
do o prudente arbítrio do juiz, devendo este ter em conta 
as condições pessoais e econômicas do condenado, mas 
não pode ser iníerior ao valor de referência diário da 
região, nem superior ao valor de referência mensal {Códn art. 286, parág. 1; Lei 6.205 e Dec. 81.624). 

Parág. 2 — A multa pode ser aumentada até o triplo, 
embora não possa exceder o máximo genérico (Caput), se 
o juiz considerar que, em virtude da situação economia 
do condenado, é ineficaz a cominada, ainda que no máxi- 
mo, ao crime de que se trate (Cód., art. 286, parág. 2). 

Art. 86 — No* crimes ekitorais cometidos por meio 
da imprensa, do rádio ou da televisão, aplicam-se exdusi- 
vamente as normas do Código Eleitoral e as remissões a 
outra lei neic contempladas (Cod., art. 288). 

Art. 37 — Dar, oferecer, prometer, solicitar ou rece- 
ber, para ri ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer 
outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir 
ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita: 

Pena — reclusão até quatro anos e pagamento de 
dnco a quinze dias-multa (Cod., art. 299). 

Art. 38 — Valer-se o servidor público de sua autori- 
dade para coagir alguém a votar, ou não votar, em deter- 
minado candidato ou partido: 

Pena — detenção até seis meses e pagamento de 
«essenta a cem dias - multa (Cód., art. 300). 

Parágrafo único — Se o agente é membro ou fundo- 
nário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se 
do cargo, a pena é agravada (Cód., art. 300, parágrafo 
úoico). 

Art. 39 — Usar de violênda ou grave ameaça para 
coagir alguém a votar, ou não votar, em determinado 
candidato ou partido, ainda que os fms visados não sejam 
conseguidos: \' 

Pena — redusão até quatro anos e pagamento dc 
dnco a quinze dias-multa (Cod., art. 301). 

Art. 40 — Promover, no dia da eleição, com o fira de 
impedir, embaraçar ou fraudar o exercido do voto, a 
concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o 
fornedmento gratuito de alimento e transporte coletivo: 

Pena — redusão dc quatro a seis anos e pagamento de 
duzentos a trezentos dias-multa (Cod., art. 302, com a 
redação dada pelo DL n® 1.064). 

Art. 41 — Major ar os preços de utilidades e serviços 
necessários à realização de cldções, ta:s como transporte c 
alimentação dc elatore», impressão, publicidade c divulga- 
ção de matéria ekitoral: 

Pena — pagamento de 250 a 300 dias-mu ha (Cód., 
art. 303). 

An. 42 — Ocultar, sonegar, açambarcar ou recusar, 
no dia da eleição, o fornedmento, normalmente a todos, 
de utilidades, alimentação e meio dc transporte, ou conce- 
der cxdusividade dos mesmos a deternunado partido ou 
candidato: 

Pena — pagamento de 250 a 300 dias-multa (Cód., 
art. 304). 

Art. 43 — Fazer propaganda eleitoral por meio de 
alto-falantes instalados nas sede» partidárias, em qualquer 
outra dependência do partido, ou «n veículos, fora do 
período autorizado, ou, nesse período, em horários não 
permitidos: 

Pena — detenção até um mês oa pagamento de 60 a 
90 dias-multa. 

Parágrafo único — Incorrerão na multa, além do 
agente, o diretor ou membro do partido responsável pela 
transmissão e o condutor do veícuio (Cod., art. 322). 

Art. 44 — Divulgar, tia propaganda, fatos que sabe 
invetidicos em relação a partidos ou candidatos e capazes 
de exercerem influência perante o eleitorado: 

Pena — detenção dc dois meses a um ano, ou paga- 
mento de 120 a 150 dias-multa. 

Parágrafo único — A pena c agravada se o crime é 
cometido pela Imprensa, rádio ou tekvisão (Cod., art. 
323). 

Art. 45 — Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, 
ou visando a fins dc propaganda, imputando-lhe falsamen- 
te fato definido como crime; 

Pena — Detenção de seis meses a dois anos e paga- 
mento de dez a 40 dias-multa. 

Parág. 1 — Nas mesmas penas incorre quem, sabendo 
falsa a imputação, a propala óu divulga. 

Parág. 2 — A prova da verdade do fato imputado 
exclui o crime, mas não é admitida: 

I — Se, constituindo o fato imputado crime dc ação 
privada, o ofendido não foi condenado por sentença irre- 
corrivd; «■ 

II — Se o fato i imputado ao presidente da República 
ou chefe de governo estrangeiro; III — Se do crime imputado, embora de ação pública, 
o ofendido foi absolvido por sentença transitada cm julga- 
do (Cod., art. 324). 

Art. 46 — Difamar alguém na propaganda eleitoral 
ou visando a fins de propaganda, imputando-lhc fato 
ofensivo à sua reputação; 

Pena — Detenção de três meses a um ano e pagamen- 
to de dnco a 30 dias-multa. 

Parágrafo único — A exceção da verdade somente se 
admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é 
relativa ao exerdeio de suas funções (Cod., art. 325). 

Art. 47 — Injuriar alguém, na propaganda ekitoral 
ou visando a fins de propaganda, oícndcndo-lhe a dignida- 
de ou o decoro; 

Pena — detenção «té sei» meses, ou pagamento dc 
trinta a sessenta dias-multa. 

Parág. 1 — O juiz pode deixar de aplicar a pena: 
1 Se o ofendido, dc forma reprovável, provocou 

diretameme a injúria; 

ARTIG 

Todo o cida 

conhecimento c 

cometida na 

eleitoral devei 

aojtúz ei 

íl — No caso dc retorsão imediata, que consista cm 
outra injúria. 

Parág. 2 — Se a injúria consiste em violência ou vias 
dc fato que, por sua.natureza ou meio empregado, se 
considerem aviltiantes: 

Pena — Detenção de três meses a um ano e pagamen- 
coldc cinco a vinte dias-multa, além das penas correspon- 
dentes à violência prevista no Código Eleitoral (Cód- an. 
326) 

Art. 48 —- A» pena» cominadas nos arts. 45, 46 e 47 
aumentam-se de um terço se qualquer dos crimes é come- 
tido; 

I — contra o presidente da República ou chefe de 
governo estrangeiro; 

II — Contra funcionário público cm razão dc suas 
funções; 

III — Na presença de várias pessoas ou por meio que 
facilite a divulgação da ofensa (Cód. art. 327). 

Art. 49 — Escrever, assinalar ou fazer pinturas cm 
muros, fachadas ou qualquer logradouro público, para 
fins dc propaganda eleitoral, empregando qualquer tipo de 
tinta, piche, cal ou produto semelhante: 

Pena — Detenção até seis meses e pagamento de 
quarenta a noventa dias-multa. 

Parágrafo único — Se a inscrição se fizer em qualquer 
momunento, ou em coisa tombada pela aurondade com- 
petente cm virtude de seu valor artístico, arqueológico ou 
niscórico: 

Pena — detenção de seis meses a dois anos c paga- 
mento de quafcnta a noventa dias-multa (Cod., art. 328'. 

Art. 50 — Colocar cartazes, para fins dc propaganda 
eleitoral, em muro», fachadas ou qualquer logradouro 
público. 

Pena — detenção até dois meses e pagamento de 
trinta a sessenta dias-multa. 

Parágrafo único — se o cartaz ior colocado em qual- 
quer monumento, ou coisa tombada pela autoridade com- 
petente em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou 
nistórico: 

Pena — detenção de seis meses a dois anos e paga- 
mento dc trinta a sessenta dias-multa (Cod, art. 329). 

An. 51 — Nos casos dos arts. 49 e 50, se o agente 
repara o dano artes da sentença final, o juiz pode reduzir a 
pena (Cod., art. 330). 

An. 52 — Inutilizar, alterar ou perturbar meio de 
propaganda devidamente empregado: 

Pena — detenção até seis meses ou pafamento de 
noventa a cento e vinte dias-multa (Cod., art. 331). 

Art 53 — Impedir o exercício da propaganda 
Pena — detenção até seis meses c pagamento de rnnta 

a sessenta dias-multa (Cod., an. 332). 
Art. 54 — Colocar faixas em logradouros públicos; 
Pena — detenção ate dois meses ou pagamento de 

mnta a sessenta dias-multa (Cod., art. 333). 
Art. 55 — Utilizar organização comercial de vendas, 

distribuição de mercadorias, prêmios c sorteios para pro- 
paganda ou aliciamento de ekttores. 

Pena — detenção de seis meses a um ano e cassação 
do registro se o responsável for candidato (Cod. art. 334). 

Art. 56 — Fazer propaganda, qualquer que seja a sua 
forma, em língua estrangeira; 

Pena — detenção de três a seu meses c pagamento de 
trinta a sessenta dias-multa. 

Parágrafo único — Além da pena cominada, a infra- 
ção ao presente artigo importa na apreensão e perda do 
material utilizado na propaganda (Cod., art. 335). 

An. 57 — Na sentença que julgar ação penal pela 
infração dc qualquer dos artigos 43, 44,45,46,47,49, 50, 
52, 53, 54, 55 e 56 deve o juiz vcníicar, de acordo com o 
seu livre convencimento, se o diretório local do partido, 
por qualquer dos seu» membro», concorreu para a prática 
do delito ou dela se beneficiou conscientemente. 

Parágrafo único — nesse caso, imporá o juiz ao 
diretório responsável pena dc suspensão dê sua atividade 
eleitoral por prazo de seis a doze meses, agravada até o 
dobro nas reincidências (Cod. art. 336). 

Art. 58 — Participar o estrangeiro ou brasileiro que 
não estiver no gozo dos seus direitos políticos, de ativida- 
des partidárias, inclusive comícios e atos de prppaganda 
em recinto» fechados ou aberto». 

Pena — detenção atéscis meses c pagamento de no- 
venta a cento c vinte dias-multa. 

Parágrafo único — Na mesma pena incorrerá o res- ponsável pelas emissoras dc rádio ou de televisão mie 
autorizar transmissões de que participem os mencionados 
neste artigo, bem como o diretor de jornal que lhes divul- 
gar os ppiiunciamcncos (Cod-, art. 337). 

Art. 59 — Não assegurar o funcionário postal a 
prioridade prevista no art. 76: 

Pena — pagamento dc trinta a sessenta dias-multa 
(Cod., art. 338). 1 

An. 60 — Fabricar, mandar fabncar, adquirir, fome 
ccr, ainda que gratuitamente, subtrair ou guardar urnas, 
objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso exclusivo da 
Justiça Eleitoral; 

Pena — reclusão até três anos e pagamento de três a 
quinze dias-mulras. 

Parágrafo único — Se o agente é membro ou funcio- 
nário da Justiça Ekitoral e comete o crime prevaleeendo-se 
do cargo a pena c agravada (Cod., art. 340). 

An. 61 — Retardar a publicação ou nío publicar, o 
diretor ou qualquer outro funcionário de órgão oficial 
federai, estadual ou municipal, as decisões, citações ou 
intimações da Justiça Eleitoral. 

Pena — detenção até um mês ou pagamento de tnnta 
a sessenta dias-multa (Cod., art. 341). ...... Art. 62 — Não cumprir a auroridade judiciária, ou 
qualquer funcionário dc órgão da Justiça Eleitoral, nos 
prazos legais, os deveres impostos pelo Código Eleitoral se 
a infração não estiver sujeita a outra penalidade: 

Pena — pagamento dc trinta a noventa dias - multa 
(Cod., an. 345, Lei n® 4.961, art. 56). 

Art. 63 — Violar o disposto no art. 75: 
Pena — Detenção até seis meses c pagamento de trinta 

a sessenta dias-multa. 
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Parágrafo único — Incorrerão na pena além da auto- 
ridade responsável, os servidores que prestarem serviços e 
os candidatos-mcmbros ou diretores de partido que derem 
causa ã infração (Cod., arr. 346). 

Art. 64 — Recusar alguém cumprimento ou obediên- 
cia a diligências ordens ou instruções da Justiça Eleitoral 
ou opor embaraços à sua execução: 

Pena — detenção de três meses a um ano e pagamento 
de dez a vinte dias-multa (Cod., art. 347). 

Art. 65 — Falsificar, no todo ou cm parte, documento 
público, ou alterar documento público verdadeiro para 
fins eleitorais; 

Pena — reclusão de dots a seis anos c pagamento de 
quinze a tnnta dias-multa. 

Parag. 1 — Se o agente e funcionário público e comete 
o cnme prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. 

Parag. 2 — Para os efeitos penais equipara-se a docu- 
mento público o emanado de entidade paraestatal, inclusi- 
ve fundação do Estado (Cod., art. 348). 

Art. 66 — Falsificar, no rodo ou cm parte, documento 
particular ou alterar documento particular verdadeiro, 
para fins eleitorais: 

Pena — redusão até dnco ano» e pagamento de três a 
dez dias-multa (Cod,, art. 349). 

Art. 67 — Omitir, em documento público ou panicu- 
laz, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou 
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, para fins eleitorais: 

Pena — reclusão até anco anos e pagamento de cinco 
a quinze dias-multa, se o documento é público, e reclusão 
até três anos e pagamento de três a dez dias-multa, se o 
documento é particular. 

Parágrafo único — Sc o agente da falsidade documen- 
tal é funcionário público c comete o crime prcvaleccndo-se 
do cargo, ou se a falsificação ou alteração ê do assenta- 
mento de registro civil, a pena é agravada (Cod., art. 350). 

Art. 68 — Equipara-se a documento (arts. 65, 66 e 
67), para os efeitos penais, a fotografia, o filme cinemato- 
gráfico, o disco fonográfico ou fita magnética a que se 
incorpore declaração ou imagem destinada a prova de fato 
lundicamente relevante (Coc., art. 351). 

Art. 69 — Reconhecer como verdadeira, no exercício 
da função pública, firma ou letra que o não seja, para fins 
deirorais 

Pena — reclusão até cinco anos e pagamento de cinco 
a quinze dias-multa, se o documento e público, e reclusão 
até três anos e pagamento dc três a dez dias-multa, se o 
documento c parhcuiar (Cod., art. 352) 

Art. 70 — Fazçr uso*de qualquer dos documentos 
falsificados ou alterados a que se referem os arts. 65 a 69; 

Pena — a commada à falsificação ou a alteração 
'Cod., arr. 353). 

Ari. 71 — Obter, para uso próprio ou dc outrem, 
documento público ou particular, material ou ideologica- 
mente falso, para fins eleitorais. 

Pena-. — A commada à falsificação ou ã alteração 
(Cod., art. 354). CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 72 — Ninguém poderá impedir a propaganda eleito- 
ral, nem udlizar, alterar ou perturbar os meios lícitos nela 
empregados, nem realizar propaganda eleitoral vedada 
por lei ou por c^tas instruções (Cod. art. 248). 

Parágrafo Único — Nas reclamações ou representa- 
ções contra os auc infringirem o disposto no presente 
artigo será aplicado, no que couber, o disposto no art. 23. 

Art. 73 — O direito de propaganda não importa 
restrição ao poder dc polícia quando este deve ser excicido 
em beneficio da ordem pública (Cod. Art. 249). 

Parágrafo único — O poder dc polícia a que se refere 
o presente artigo deve ser exercido exclusivamente'por 
magistrados designados pelo Tribunâl Regional Eleitoral 
do respectivo Estado, sem prejuízo do direito dc represen- 
tação do Ministério Público e dos interessados no pleito. 

Art. 74 — As autoridades administrativas federais, 
estaduais e municipais proporcionarão aos partidos, cm 
igualdade dc condições, as facilidades permitidas para a 
respectiva propaganda (Cod., art. 256). 

Art. 75 — O serviço de qualquer repartição, federal, 
estadual ou municipal, autarquia, fundação do Estado, 
sociedade de economia mista, entidade mantida ou sub- 
vencionada pelo poder público, ou que realize contrato 
com este, inclusive o respectivo prédio c suas depcodên- 
cias, não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou 
organização de caráter político (Cod. art. 377) 

Parágrafo único — O disposto neste artigo será torna- 
do efetivo, a qualquer tempo, pelo órgão competente da 
Justiça Eleitoral, conforme o âmbito nacional, regional ou 
municipal do órgão infrator, mediante representação fun- 
damentada dc autoridade pública, representante partidá- 
rio ou de qualquer eleitor (Cod., art. 377, parágrafo 
único). 

Art. 76 — Aos partidos políticos c assegurada a 
prioridade postal durante os sessenta dias anteriores à 
realização das eleições para a remessa de material de 
propaganda de seus candidatos (Cod., art. 239). 

Art. 77 — Os recursos e reclamações sobre a matéria 
disciplinada nestas instruções são considerados de nature- 
za urgente, devendo seu julgamentp preterir aos demais. 

Art. 78 — Em caso dc necessidade, os Tribunais 
Regionais Eleitorais, sem prejuízo das providências cie sua 
alçada, solicitarão ao Tribunal Superior Eleitoral a força 
iederai necessária para o cumprimento da lei e destas 
instruções. 

An. 79 — Em bens particuiares, fica livre a fixação de 
propaganda eleitoral pelo detentor dc sua posse (Lei n« 
7.508, art. 8). 

Art. 80 — Estas instruções entrarão em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições era contrario. 

Sala das sessões do Tribunal Supenor Eleitoral. 
Brasília, 8 de agosto dc 1986. 
José Ncri da Silveira, presidente, Aldir Passarmno, 

relator, Oscar Corrêa, Carlos Mário Veüoso, Willíam 
Psttcrson, José Guilherme Vülela, Sérgio Dutra, Vabtn 
Teixeira, procurador-geral eleitoral, subscttuto. 
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