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Horário de Verão 

a partir do dia 25 

O presidente José Sarney assinou no 
dia 1o. deste o decreto que determina a 
volta do horário de verão a partir da zero 
hora do próximo dia 25, quando todos os 
relogios deverão ser adiantados em ses- 
senta minutos em relação à hora legal. O 
novo horário, que visa à racionalização do 
uso da energia elétrica, durará até o dia 
14 de fevereiro de 1987. 

Veja: 
• Imperatrizenses lêem 

20.000 revistas e 300 livros 
por mês (página 2) 

• Falta de recursos pre- 
judica trânsito (página 8) 

• Carros: faltam até pe- 
ças usadas 

• Ofertas de empregos 
crescem 400% 

• Os gerentes de Banco 
e as secretarias municipais 
(página 4) 

• O que é o Projeto Cara- 
jás (página 16) 

Embratel muda números 

de telex na região 
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A Empresa Brasileira de Telecomunica- 
ções — EMBRATEL concluiu na semana 
passada a mudança dos números de 140 
telexes pertencentes aos assinantes de Im-, 
peratriz. A substituição atingiu outros. 5 
municípios maranhenses (Açailândia, Gra- 
jaú, Carolina, Itinga e Montes Altos) e 
3 cidades do Estado de Goiás (Araguaína, 
Tocantinópolis, e Colinas de Goiás). Em 

BNB autorizado 

a reaplicar Cz$ 700 

milhões em custeio   
(BNB-Gapre) — O ministro Dil- 

son Funaro, AD REFERENDUM 
do Conselho Monetário Nacional, 
autorizou o Banco do Nordeste a 
reaplicar, exclusivamente em eus-   
teio agrícola da safra 1986/87, 
os recursos (Cz$ 700 milhões)' 
que lhe foram repassados anterior- 
mente e deveriam retornar agora ao 
Banco Central. Os recursos possibi- 
litarão ao BNB atender pelo menos 
parte da demanda por crédito de 
custeio existente em suas unidades 
localizadas nos Estados do Mara- 
nhão, Piauí, oeste da Bahia e norte 
de Minas Gerais, onde o plantio co- 
meça mais cedo. 

A autorização do Ministro da Fa- 
zenda atende a reiterados apelos 
formulados pela direção do BNB 
às autoridades econômicas de Brasí- 
lia no sentido de que fosse permiti- 
do à Instituição reaplicar aqueles 
recursos, em vez de recolher os mes- 
mos ao BACEN/FUNAGRI. 

O presidente José Pereira e Sil- 
va explica, no entanto, que a deci- 
são do titular do Ministério da Fa- 
zenda não significa pronta exigibi- 
lidade para aplicação daquele mon- 
tante. Está disponível, no momen- 
to, apenas a parcela daqueles recur- 
sos correspondente ao retorno dos 
créditos concedidos pelo Banco. 

Maranhão recebe 

empréstimos 
No período de esforço con- 

centrado desenvolvido no mês de 
setembro, o Senado Federal apro- 
vou 103 pedidos de empréstimos 
no valor de 5 bilhões 91 milhões 
811 mil e 913 cruzados. Esses em- 
préstimos — três dos quais são em 
dólares — beneficiam 59 prefeituras 
municipais e dez Estados da Federa- 
ção. 

O Estado do Maranhão foi con- 
templado com dois empréstimos: 
um externo, no valor de 40 milhões 
de dólares, e um interno, de Cz$- 
72 milhões 872 mil. 

Brasil: 1 bilhão 

de habitantes 
O diretor do Centro de Repro- 

dução Humana da Organização 
Mundial da Saúde, Elsimar Couti- 
nho, estimou a população brasi- 
leira do ano 2050 em um bilhão 
de habitantes, se os índices de cres- 
cimento populacional continuarem 
tão altos. No Brasil, a cada ano, 
nascem quatro milhões de pessoas, 
o equivalente á população do Uru- 
guai. 

Cz$ 161 bilhões 

para hidroelétrica 
em Altamira 

Está concluído o projeto da 
maior usina hidrelétrica do Brasil, 
que será construída no rio Xingu, 
perto de Altamira (PA), com capa- 
cidade para produzir dazessete mi- 
lhões de quílowats, virte por cento 
mais do que Itaipu. O ministro das 
Minas e Energia, Aurelíano Cnaves, 
avaliou o custo da hidrelétrica em 
cerca de cento sessenta e um bi- 
lhões de cruzados. 

Imperatriz, a troca de prefixos iniciou-se 
no dia 4 de outubro. Por sua vez, Açailân- 
dia só disporá dos novos números a par- 
tir do dia 27, segunda-feira próxima. 

O JORNAL DE NEGÓCIOS divulga em 
primeira mão os novos números dos te- 
lexes de todos os municípios maranhen- 
ses. Nesta edição, o Caderno 3 traz em or- 
dem alfabética e por data de mudança os 

nomes e os prefixos dos usuários. A lista 
visa a facilitar as comunicações dentro da 
cidade e mesmo entre os municípios vizi- 
nhos que têm aparelhos teleimpressores. 
A lista presta-se, também, para utilização 
de fornecedores, clientes e representantes 
comerciais, até a nova edição do "Guia 
Brasil Telex", que é a lista oficial da Em- 
bratel. (Caderno 3). 

SEMA estuda proibições 

para a Região Amazônica 

Os cortes rasos de árvores, a 
exploração em áreas indígenas e 
em regiões contendo espécies raras 
de fauna e flora, são algumas das 
proibições que serão promulgadas 
através de lei ou decreto do Gover- 
no Federal para a Região Amazô- 
nica, derivadas de um estudo que 
está sendo feito pela Secretaria 
Especial do Meio Ambiente-SEMA, 
segundo revelou em belo Horizonte 
o seu secretário, Roberto Messias 
Franco. 

Segundo ele, o estudo será a 
primeira proposta concreta do Go- 
verno Federal para conter o avanço 

da devastação da Região Amazôni- 
ca. "Há anos se fala em degradação 
da Amazônia. Agora, queremos 
uma ação que se transforme rapi- 
damente em lei para que possamos 
agir de fato", disse Messias Franco, 
assinalando que a SEMA está tra- 
balhando "para comprometer to- 
dos os setores do Governo com a 
preservação do meio ambiente. Não 
adianta uma parte destruir para a 
outra conservar", enfatizou. 

Para Messias Franco, o grande 
problema que cerca a Amazônia 
não é a mera exploração de seus re- 
cursos naturais, mas a exploração 

JEIs 

Equipe "JN" é campeã no 

volibol e joga em São Luís 
A equipe de volibol do Colégio 

Fortaleza, categoria juvenil masculi- 
no, foi a grande campeã no final 
dos VI11 Jogos Escolares de Impera- 
triz (JEIs). Disputando o título na 
modalidade contra a Escola Rui 
Barbosa, os atletas da Escola For- 
taleza fecharam o último SET em 
16 x 14, numa disputa cheia de lan- 
ces emocionantes, pois a equipe 
adversária estava com a vitória nas 
mãos, com o placar de 14 x 7. A 
Escola Fortaleza, apoiada por sua 
numerosa torcida, recuperou os 
pontos, forçou o 2 por 2 e, segui- 
damente, passou a 2 por 1 e 2 por 
nada. O jogo foi realizado no giná- 
sio de esportes do Juçara Clube. A 
equipe campeã foi patrocinada pe- 
lo JORNAL OE NEGÓCIOS 

("Apoiando a juventude também 
nos esportes"). Os atletas, orienta- 
dos pelo técnico Manoel Diomilson 
Coelho, são: Aldrin Oliveira Brito, 
Wilmar Rodrigues da Silva, Ênio 
Jorge Lima da Silva, Alan Denizar- 
de M. Marques, Ivanilso Queiroz 
Amaral, Júlio César Sanches, Édson 
Lima da Silva e Marcos de Sousa 
Silva. 

O time campeão está em São 
Luís, representando Imperatriz nos 
XIV Jogos Escolares Maranhenses 
(JEMs). Até o fechamento desta 
edição, os garotos da Escola Forta- 
leza registravam ótimo desempe- 

.nho, tendo vencido o Colégio Ate- 
neu, da capital maranhense, por 
2x0. 

feita sem se conhecerem os efeitos. 
Argumentou que o País não dispõe 
de informações precisas sobre seu 
complexo ecossistema e "até a dé- 
cada passada não possuía sequer 
um mapeamento da região". 

"Certamente, depois desse estu- 
do serão feitas proibições e limita- 
ções. Mas o mais importante é nós 
sabermos o que pode ser explora- 
do na Amazônia e em que veloci- 
dade. Não se pode apressar a colo- 
nização da região, por exemplo, 
sem que os efeitos prováveis sejam 
conhecidos", assinalou o Secretário 
Especial do Meio Ambiente. 

Operário-padrão 

de Imperatriz 

concorre ao 

título nacional 

O piauiense José de Ribamar Pe- 
reira Emídio, 35 anos, Operárío-Pa- 
drão de Imperatriz em 1983, vol- 
tou a ser agraciado com o título, 
desta vez a nível estadual. 

Há 14 anos em Imperatriz, o 
mecânico José de Ribamar é fun- 
cionário da Tocauto (Tocantins 
Auto Ltda.) desde 1976; é casado e 
pai de três filhos. Foi escolhido o 
"Operário-Padrão do Estado do Ma- 
ranhão de 1986 no dia 29 de agosto 
passado, em São Luís, dentre 19 
candidatos que tiveram seus currí- 
culos submetidos á apreciação do 
SESI-Serviço Social da Indústria e 
do jornal "O Globo", promoto- 
res do concurso. 

Correios implantarão 

centros de triagem 

e distribuição 

A partir de 1987 Imperatriz será beneficiada com me- 
lhoramentos na área de serviços postais. A agência dos 
Correios local, que atualmente só conta com 17 cartei- 
ros, está esperando para o próximo ano a implantação 
de um Centro de Distribuição Domiciliar, envolvendo 
mais 32 carteiros, e a implantação de um Centro de Tria- 
gem. Um funcionário da EBCT de São Luís esteve em 
Imperatriz, no mês passado, fazendo pesquisas (que são 
anuais), contatando com clientes e averiguando a quali- 
dade dos serviços prestados atualmente. (Entrevista e 
outras informações na página 3). 

Ba n cos esperam inílação 

de alé 80oo no próximo ano 
O Chase Bank estima a inflação brasileira para 1987 

em 80 por cento, o Bradesco em 50 por cento, a Esso em 
60 por cento. Essas são informações veiculadas nos 
meios de comunicação de todo o País, comprovando que 
grandes bancos e empresas não se afinam com a previsão 
do governo sobre a inflação para o próximo ano. O Uni- 
banco espera inflação de 30 por cento, o Citibank de 
32 por cento, a General Motors de 20 por cento. Todos 
já descartaram o otimismo governamental, que anuncia 
uma inflação com números um pouco acima de zero, e 
trabalham com base em previsões inf(acionárias para 
1987 que giram em torno da média de 40 por cento. 

Oqueé Projeto Cirajá» págIS 

canto de paz páo 1 3 

O cardápio da fome página 15 Democracia... Educação Professor.. Eecoia... 
pág i: 1/15 

Um caso de política piglIJ 

Noticias 
pág 12 

Lar Menino Jesus o ndenáo existe 
págll 

;!>vçr--L 



S>. Imperatriz, 20 a 26 de outubro de 1986 OPINIÃO Jornal «kíkflecwí 

Sobretudo 

participe 

Tasso Assunção (*) 

A alienação de um povo se carac- 
teriza, notadamente. pelo desinte- 
resse político. E o alheamento dos 
problemas da coletividade significa 
suscetibilidade ao autoritarismo e 
passividade ante a opressão. Uma 
população de apolíticos é o sonho 
dourado de todo ditador. 

Entre nós, temos uma geração 
inteira adversa à participação, um 
contingente populacional que não 
teve acesso à informação e. desvia- 
do que foi pelo totalitarismo, en- 
contra-se marginalizado da 
atividade sociopolítica do país. 

As falhas na educação e 'as im- 
posições de despotismo desvirtua- 
ram o sentido da democracia. Con- 
tudo, não podemos ficar culpando a 
ditadura de todas as mazelas sociais 
pelo resto da vida. Há um espaço 
aberto e a inconsciência de agora 
em diante deverá ser debitada na 
conta de negligência dos omissos. 

A história recente de desman- 
dos e corrupção entre os políticos e 
governantes do País deu origem ao 
"an tipoli ti cismo" que povoa os 
pensamentos de uma boa parte dos 
brasileiros. Mas é dever de todo ci- 
dadão consciente a participação po- 
lítica. 

Política vem do grego, do polis, 
palavra com que os filósofos e 
escritores da Grécia antiga desig- 
navam a cidade, o local onde viviam 
os agrupamentos humanos. Política, 
portanto, diz respeito à vida em so- 
ciedade, à organização social, ao es- 
tabelecimento de regras e preceitos 
que orientem a vida e as relações 
dos integrantes da comunidade. 

Nenhum ser humano pode viver 
ispladamente. Cada um está intrín- 
seca mente, física e psicologicamen- 
te, vinculado aos demais. Observa-se 
a necessidade de sobrevivência ao 
lado da necessidade de convivência. 
Entretanto, a convivênvia acarreta 
conflitos e problemas, daí a necessi- 
dade da política como dinâmica 
norteadora das questões sociais. 

Mas o processo político apresen- 
ta distorções. E o mais grave proble- 
ma político-social é a concentração 
do poder de decisão nas mãos de 
poucos em detrimento da grande 
maioria, que fica, então, com o seu 
direito de participação mutilado. 

Todavia, a despeito das limita- 
ções a que está submetida, uma po 
pulação não sofre passivamente as 
conseqüências de um governo in- 
justo. O povo amadurece e sente 
necessidade de transformar o cati- 
veiro em liberdade. E vai à luta. 

O mais forte instrumento de par- 
ticipação política de um povo é a 
conscientização. 0 indivíduo só 
busca melhorias a partir do mo- 
mento em que toma consciência das 
implicações de sua condição de 
oprimido. Então o problema se 
transforma em como participar e 
influir nas decisões que moldarão 
o seu destino. 

Os meios de participação polí- 
tica são sumariamente, o voto, o 
ingressa em associações e a militãn- 
cia partidária: No entanto, tudo is- 
so deve ter como precedente básico 
a informação, a reunião e a discus- 
são. Portanto, informe-se, reúna-se 
discuta. Não venda nem troque seu 
voto. Nilo o dê por simpatia ou em 
troca do favores. Certifique-se de 
que a pessoa em que você vai vo- 
tar está realmente preparada, se 
tem capite idade, se tem idoneidade. 
Sobretudo participe. Não importa 
a sua pmfissão, a sua classe social, o 
seu grau de instrução. Não esqueça 
que todas são humanos e que as di- 
ferenças individuais estão abaixo da 
igual dada de valor. 

Tasso Assunção é da equipe de 
redação o'o JN. 
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Professor - aprendiz da esperança 

Semana passada, no dia 15, 
transcorreu-se o famigerado Dia do 
Professor. Talvez tenha havido co- 
memoração. Refrigerantes aqui, boli- 
nhos acolá. Talvez uns discursos 
sobre a sua "missão". Talvez te- 
nham havido essas coisas. Agora, o 
bom mesmo é que o professor ficas- 
se esquecido naquele dia... mas 
fosse lembrado em todos os outros. 

Essa lembrança diária seria um 
jeito de ir aliviando os males infligi- 
dos ao professor, à escola, à Educa- 
ção. São malefícios que, ã maneira 
de uma legião de diabos, de demô- 
nios terrenos, perturbam a alma e 
a vontade de quem só quer SER- 
VIR (e não SER VIL), de quem 
só pede o que lhe é justo e o que 
lhe é devido para, ao menos, (sobre) 
viver com dignidade de gente. Nada 
mais. Mas não ! 0 professor não é 
reconhecido- Atitudes humilhan- 
tes, desconsiderações irracionais, 
desculpas tresloucadas atrelam-se ás 
respostas aos pedidos de justiça (ou 
de demência?) da classe professo- 
ra!. 

Esquecem-se de que o professor 
não é só alma, vontade, sacerdócio. 
Professor não é santo. Professor é, 
também, corpo, matéria, família, 
necessidades a serem atendidas. Mas 
não. Nada disso. Corre por aí a 
estória de que o trabalho do profes- 
sor não tem preço e, vejam só, le- 
vam isso ao pé da letra (Colocam os 
mestres no pé do muro e dão-lhe 
uma paga que sequer preenche um 
pé de página, um rodapé. 

Mas não param aí os trocadilhos, 
as figurações que envolvem o nosso 
professor. 0 professor é um jogador 
de futebol, driblando sua sobrevi- 
vência, fintando suas aspirações 
com a bola murcha de seu prestígio 
e salário sempre mínimos. O profes- 
sor, acostumado a ensinar, desta vez 
é obrigado a aprender e repetir (a 
troco de palmatória e puxões de 
orelha) sua lição quotidiana de so- 
brevivência e paciência — que só in- 
teressa a quem desmanda neste país 
e, especialmente, em nossa região e 
cidade. Essa lição de paciência e hu- 
mildade, mestres, deve ser desapren- 

dida, pois convenhamos, boa vonta- 
de termina onde começa ( ou deve- 
ria começar) o bom senso. Quem 
não quer admitir isso são os nossos 
representantes políticos, os nossos 
governantes, maiores e menores, 
porque, despreparados, despreocu- 
pados, deixam-se embriagar pelo 
poder e comportam-se como PA- 
TRÕES do povo, quando, na verda- 
de, deveriam ser nossos EMPREGA- 
DOS, funcionários da Nação. 

Deve-se dizer NÃO ao magistério 
romântico, o ensino pelo ensino. Há 
de haver a justa compensação. A 
DOCÊNCIA (doce arte e ciência) 
não se confunde com a INDECÊN- 
CIA. Basta de condições e salários 
injustos, ilegais, ilegítimos, indecen- 
tes. A mão que se eleva ao quadro- 
negro não deve se baixar na men- 
dicãndia de direitos. 

A fonte do direito é o dever — e 
este, da parte dos professores, vem 
sendo cumprido. 

Parabéns, professor. 

E. Sanches 

O imperatrizense lê? 
Tende-se a pensar que o brasi- 

leiro não lê, e em Imperatriz há 
a crença de que o imperatrizense 
é pouco afeito aos livros. É verdade. 
Mas não tanto. De acordo com da- 
dos fornecidos pelo gerente da Dis- 
tribuidora Maranhão Piauí (Dima- 
pi), Eulávio Cavalcante Diniz, e pela 
proprietária da Livraria Vamos Ler, 
Arnalene Gonçalves da Silva, os ín- 
dices de leitura em Imperatriz são 
quantitativamente razoáveis, embo- 
ra qualitativamente pouco expressi- 
vos. 

Quantitativamente razoáveis; no 
mês de setembro passado a Dima- 
pi vendeu mais de vinte mil exem- 
plares de revistas. Qualitativamente 
pouco expressivos: são vendidos, 
em média, trezentos livros por mês 
na cidade. Constata-se que o impe- 
ratrizense á desinteressado — pre- 
fere leituras superficiais; é disper- 
sivo — escolhe mal o que lê. Mas 
lê. No resto do País não é muito 
diferente. Enquanto no Jaoão (com 

cento e dezessete milhões de ha- 
bitantes) há vinte mil livrarias, no 
Brasil (com cento e trinta e dois 
milhões de habitantes) há apenas 
seiscentas. 

Em Imperatriz, as revistas em 
quadrinhos lideram a vendagem 
com mais de nove mil exemplares 
vendidos por mês (quase 50 por 
cento do total. Em segundo lugar 
estão as revistas de informação 
(com marcante preferência pela re- 
vista VEJA), que vendem cerca de 
cinco mil exemplares a cada trinta 
dias. Em terceiro lugar vêm as re- 
vistas femininas, com mais de três 
mil exemplares vendidos mensal- 
mente. Dentre estas, está na frente 
a revista CARICIA, orientada para a 
informação sexual das jovens ado- 
lescentes, com oitocentos e vinte 
exemplares vendidos no mês de se- 
tembro. As revistas masculinas e as 
publicações pornográficas vendem 
cerca de mil exemplares por mês. A 
revista PLAYBOY lidera a venda- 

gem com uma média de quinhen- 
tos e cinqüenta exemplares vendi- 
dos por edição, enquanto as demais 
giram em torno de cem. Uma par- 
ticularidade; os índices de' venda- 
gem da revista CONTIGO, que traz 
informações sobre o mundo das te- 
lenovelas, flutuam de acordo com 
as variações do índice de audiência 
e da intensidade do envolvimento 
dos telespectadores nas novelas, es- 
pecialmente a das nove. Mais de 
cinqüenta mil exemplares de jornais 
são vendidos em Imperatriz a cada 
mês. Jornais de São Paulo, Brasí- 
lia, São Luís e jornais locais. 

Segundo Eulávio Gonçalves, 
apôs o Plano Cruzado vem ocorren- 
do um crescimento mensal de 
7(25 por cento na vendagem de 
revistas na cidade, o que é bastan- 
te promissor. De janeiro para cá 
houve um crescimento de mais de 
63 por cento. Disso, concluí-se 
que há interesse pela leitura, mas 
falta método, seriedade e bom gos- 

Dez Encantos 

Jurivê de Macedo (*) 

I - FÉS DE BARRO 
N3o nego que fui macaca de' auditório 

do senador Paulo Brossard, aquele gaúcho ma- 
chão que botava pra descatitar em cima da 
Redentora comandada pelos generais. Bros- 
sard era, então, a encarnação do cultor da 
lei e do Direito, do defensor da liberdade e 
do político confiável. 

Os tempos passaram e eu vi, ouvi e conver- 
sei com o Brossard, já ministro, aqui em Impe- 
ratriz, quando cá defendíamos a erradicação 
da violência regional. Maneiroso, esquivo 
eambíguo , ele já não era o mesmo que eu 
conheci senador. 

Hoje, Paulo Brossard me mostra, de corpo 
inteiro, que também ele é um ídolo dos pés de 
barro. O ministro de hoje é o anti-seriador de 
ontem. XXX 

II - ELEIÇÕES 
(Primeiro tempo) - Na marcha em que vai 

o sumiço de títulos eleitorais, no Maranhão 
não será impossível o surgimento de casos 
do candidato que não terá o seu próprio voto, 
porque o seu documento de votar nao apare- 
ceu. Coisas da nossa incipiente eletrônica à 
qual quiseram entregar o milagre da depura- 
ção do eleitorado. 

(Segundo tempo) - Os médicos da cidade 
estão descobrindo que praticamente todos 
des foram convocados pela justiça eleitoral 
para as mesas de recebimento de notas a 
15 de novembro. 

Falta agora avisar á população que naquele 
dia fica proibido adoecer. 

(Prorrogação) ) Caprichos da política: em 
Imperatriz quem puxa mesmo o carro opo- 
sicionista é o aspirante a vice, Ildon Marques. 
Aqui, Castelo anda sempre três passos atrás, à 
moda Príncipe Consorte. 

III - ENIGMA 
A grande interrogação do imperatrizense é 

em tomo de qual o papel da Ciretran na ci- 
dade. Disciplinar o trafego e coibir os atenta- 
dos ao Código de Trânsito... isso está prova- 
do que não e. 

IV - DIFÍCIL ARITMÉTICA 
Se você perguntar a cada um dos mais de 

trinta candidatos a deputado estadual ditos 
de Imperatriz sobre a sua previsão de votos 
locais, nenhum deles conta menos de cinco 
mil sufrágios. Isso nos daria, assim por baixo, 
a garantia de 160 mil votos válidos. 

E como só alistamos pouco mais de 90 
mil a aritmética vai ter de se virar para dar 
conta desses votos todos, extraídos deles os 
nulos e em branco e os muitos dados aos 
pára-quedistas ou periquitos que somente 
pousam por aqui em tempo de colheita de ur- 
nas. 

V - CABEÇA DE ROCHEDO 
Esqueceram-se de avisar a Onofre Corrêa 

que esta é uma campanha estadual e que ele, 
como candidato a deputado federal, conti- 
nua fazendo campanha para prefeito. 

Tomara que dê certo. 
VI - PROPAGANDA 
Tome "AS". 
A dose certa é MAGNO-pirol. 
Combate os dois males com LOBOmici- 

na. 
Campanha para o senado ou publicidade 

de laboratório? 
VII- VANGUARDA 
É bom que o Brasil inteiro fique sabendo 

disto: quando o ministro Funaro adotou 
a lei delegada para requisitar bois no pasto, 
já em Imperatriz o delegado federal Cutrim 
havia se anteci pado a ele em 24 horas. Essa 
Funaro perdeu porque o grito do boi e' nosso 
Partiu da província autônoma de Imperatriz. 
O Brasil só fez copiar. 

VIII - OLHO DO POVO 
De um eleitor sobre os últimos dados da 

pesquisa eleitoral em São Paulo: - Estão mais 
embolados do que cobra fazendo amoç 

IX - HONRA AO MÉRITO 
Quem inventou a televisão precisava 

fazer um cursinho com o técnico Érancisco 
Ramos, moço da terra que mesmo antes de 
Barateiro da Costa trazer a tv para Impe- 
ratriz já captava aqui sinais até da Venezue- 
la, com equipamentos montados por ele pró- 
prio. Hoje, com parabólica bolada e também 
montada por ele próprio, o Ramos dá-se ao 
luxo de selecionar programas da televisão chi- 
lena. 

E a um homem desse não se dá apoio 
no Brasil. 

X- DA ARTE POLÍTICA 
Vieram me contar que temos na paró- 

quia candidato que é, Cafeteira desde a beira 
do rio até o CamaçarL Dali em diante é 
Castelo, em todo o território de João Lisboa. 

Aqui o velho Macchiavelli não passaria de 
um aprendiz de cambalachciro. 

-II- Jurivê de Macedo é jornalista e advo- 
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Hdmilson Sanches, diretor do JORNAL DE 
NEGÕCIOS, recebeu: 

CONVITES 

• do presidente da Associação Artística de 
Imperatriz (Assarti), Ariston Nogueira de Fran- 
ça, para a V Feira de Artes de Imperatriz. 
• do Grêmio Literário de Autores Novos 
(CLAN), de Volta Redonda (RJ), para o lan- 
çamento da "Coletânea de Contos e Poesias 
1986", no salão nobre da prefeitura municipal 
daquela cidade. 
• do presidente da Comissão Organizadora 
dos Festejos de Santa Tereza d'AviIa, Pedro 
Américo de Salles Gomes, para a festa da Pa- 
droeira da Cidade. 
• do Secretário Executivo do Centro de Apoio 
à Pequena e Média Empresa do Estado do Ma- 
ranhão (CEAG-MA), Hélio da Silva Maia Filho, 
e do Presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão, Alberto Abdalla, para o 
coquetel de lançamento da I FECIMA - Feira 
de Comércio e Indústria do Maranhão, em São 
Luís. 
• da Diretoria e Equipe Técnico-Pedagógica 
do Centro de Ensino de 2o. Grau Graça Aranha, 
para participar da I Semana do Magistério de 
Imperatriz. 



<Tornal 4cite^ci0$ 
GERAL Imperatriz, 20 a 26 de outubro de 1986 3 

Movimento dos Correios 

e 36% em Imperatriz 

As agências dos Correios de Imperatriz regis- 
traram, em Julho deste ano um movimento de 
69.184 produtos e serviços, tais como cartas e 
impressos postados, telegramas, selos, vales pos- 
tais, reembolsos e outros. Em agosto, a deman- 
da atingiu a cifra de 94.304 casos. Houve um 
crescimento, portanto, de 36,6 por cento em re- 
lação ao mês anterior. Com base nesse aumento, 
está sendo esperada para o próximo ano a im- 
plantação de um Centro de Distribuição Do- 
miciliar e de um Centro de Triagem. O agente 
posta! dos Correios em Imperatriz. Amauri de 
Azevedo Neri, 22 anos, falou à reportagem do 
JN sobre os serviços postais prestados em 
Imperatriz: 

JN — O que é serviço Sedex? 
AA — É um serviço de encomenda persona- 

lizado com um limite máximo de 20kg executa- 
do em âmbito nacional para coletar e entregar 
encomendas mais urgentes diretamente na casa 
do usuário, utilizando-se os meios mais rápi- 
dos de triagem. No ano passado, registramos 
quase 300 encomendas Sedex por mês. Este 
ano, enviamos mais de 1.200 encomendas a ca- 
da mês. O Sedex permite que as Pessoas Jurí- 
dicas possam se beneficiar do faturamento men- 
sal, sem qualquer acréscimo, mediante contra- 
to. Além disso, o contrato possibilita a posta- 
gem de encomenda pelas filiais, agências, escri- 
tóncs, representantes, entre outros, com fatura- 
mento centralizado. 

JN — Que outros serviços os Correios pres- • 
tam em Imperatriz? 

AA - Além do Sedex, em termos de enco- 
menda, a ECT tem em Imperatriz o serviço de 
encomendas comum e internacional IPETIT 

PAQUET). Existem o serviço de malotes Serca 
tanto nacional como internacional; os telegra- 
mas fonados, normais, pré-datados e urgentes. 
Oferece ainda outros serviços e produtos tipo 
aerograma, caixa de encomendas, carta/cartão- 
resposta comerciai, serviço especial de entrega 
de documentos (SEED). mala-direta, reembol- 
so postal, te/exgrama, vale postal, entre outros. 

"Depois de São Luís, Imperatriz é a única ci- 
dade no Maranhão que tem cabina pública de 
telex. Você mesmo pode utilizar a máquina. O 
te/exgrama é utilizado pelas empresas que pos- 
suem terminais e querem mandar um telex para 
alguém que não seja assinante. Liga-se para o 
935 e passa-se o telegrama. Ele cai em São Luís 
e de lá é retransmitido ao destinatário. Existe 
ainda o telegrama pré-data d o para as pessoas 
que às vezes, esquecem datas importantes. Faz- 
se o telegrama com antecedência e no dia a 
EBCT transmite a mensagem para o destinatá- 
rio. 

"Existem três tipos de encomendas interna- 
cionais. Aqui em Imperatriz, não sei por que 
razão, não são procurados, apesar do grande 
número de estrangeiros que vivem na região". 

JN — Como está o serviço de Caixa Postal? 
AA — Não temos condições de atender a de- 

manda de caixas postais aqui em Imperatriz, 
porque é muito grande. Temos apenas 450 
caixas postais em disponibilidade para uma pro- 
cura que excede em muitas vezes esse número. 
Imperatriz é' uma cidade de muitos' viajantes 
que não têm endereço fixo e preferem o aluguel 
de uma caixa postal. 

JN — Como está a procura de vales postais? 
AA — Nem todas as cidades do Brasil são ser- 

vidas pela rede bancária, mas praticamente em 
todas há agência da EBCT, onde é executado o 
serviço de vale postal, que não é nada mais do 
que um cheque postal. Os Correios fazem o pa- 
gamento ao destinatário , na agência determina- 
da pelo remetente. Após a mudança na econo- 
mia a procura de vaie posta! tem aumentado 
bastante em Imperatriz. Cada vaie posta! pode 
ser de, no máximo, dois mi! cruzados, mas po- 
de-se mandar quan tos vales se queira. 

JN — Há problemas nas transmissões de tele- 
gramas? 

AA — Antes tínhamos dificuldades por causa 
das Unhas de transmissão que eram ruins, mas 
atualmente os Correios têmrjum corívênip coma 
TELMA e nós transmitimos nossos telegramas 
através do telefone, apesar de ser diferente do 
telegrama fonado que, no caso, você liga para o 
número 135 e a cobrança é feita junto com a 
conta telefônica. 

MOVIMENTO MENSAL DOS CORREIOS 
EM IMPERA TRIZ 

julho 86 agosto 86 
Telegramas taxados (balcões) 1.623 1.616 
Teleg. fonados recebidos 266 299 
Teleg. para entrega 2.705 2.172 
Telexes tachados (cab. púb.) 58 67 
Telexes recebidos 11 07 
Venda de selos ordinários 4,7.634 70.017 
Venda de selos comemorativos ; 1.750 1.215 
Vales postais emitidos 541 575 
Vales postais pagos 323 350 
Cartas e impressos registrados 1.974 2.012 
Encomendas postadas no balcão 92 57 

Reembolsos entregues 987 826 
Cartas e imp. post. (total) 6.084 6.009 
Cartas e imp. receb. (total) 5.141 5.100 
Postagem encomendas Sedex — 1.655 
Entrega encomendas Sedex — 1.573 
Coleta de malotes Serca — ISSO 
Entrega malotes Serca — 1.338 

SER VIÇOS E PRODUTOS DOS CORREIOS 
EM IMPERATRIZ 

SER VIÇOS DE ENCOMENDA 

Comum (deguichê). Expressa Nacional (Se- 
dex), Internacional (PETITPAQUET), 

SERVIÇO ESPECIAL BE MALOTES - 
SERCA 

Internacional; Nacional; 

SERVIÇO DE TELEGRAMA 

Fonado, Normal; Pré-datado 

OUTROS SER VIÇOS/PR ODUTOS 1 

Aerograma; Aerograma social; Atualização 
de endereços; Caixa de encomenda; Carta/ 
cartão-resposta comercial; Correio acçlçrado 
internacional (express poste). Mala direta;» 
Reembolso Postal,,. . Telexograptji, t Vale pos- 
tal, Venda por telefone 

Para maiores informações procure a gerên- 
cia comercia! dos Correios. 

MUDANÇAS EXIGEM 

NOVO MODELO 

DE COMUNICAÇÃO 

PARA O PAÍS 

Reunidos em Brasília, em meados de 
abril, jornalistas de todo o Brasil deba- 
teram a criação de um novo modelo de 
comunicação social para o País e enca- 
minharam as propostas finais do en- 
contro â Comissão de Notáveis, consti- 
tuída pelo presidente Sarney, para a ela- 
boração de sugestões de mudanças para 
a próxima Assembléia Nacional Consti- 
tuinte. Nas propostas apresentadas, os 
jornalistas sugerem a criação de um Con- 
selho Nacional de Comunicação Social, 
que teria a responsabilidade de debater, 
traçar planos, estabelecer e formular a 
política nacional de comunicação social. 

De tudo que aconteceu durante os 
cinco dias que durou o encontro, o fun- 
damental foi a elaboração do texto bási- 
co que deu início a um debate nacional 
sobre a urgência de se colocar em prática 
no País um novo modelo de comunica- 
ção social, apto a atender aos anseios de 
participação social e política da popu- 
lação e capaz de se converter em efetivo 
instrumento de radiografia, debate e crí- 
tica da sociedade brasileira. 

Das atribuições do novo Conselho, 
uma delas merecerá mais atenção neste 
artigo. Trata-se i da participaçãoi de seus 
membros nas decisões de concessão dos 
serviços de telerradiodifusâo. além da fis- 
calização do cumprimento da legislação 
dos meios de comunicação social. Num 
diagnóstico jue se faça da comunicação 
social no Brasil, constata-se que o sis- 
tema de comunicação apresenta uma sé- 
rie de problemas decorrentes de fatores 
políticos, econômicos, legais e adminis- 
trativos, e que tais fatores concorrem pa- 
ra a formação das seguintes característi- 
cas da comunicação social no Brasil: 

- caráter autoritário, definido pela 
existência de estruturas e práticas de 
natureza anti-democtática; 

- caráter excludente, revelado pela 
desigual distribuição de mensagens, privi- 
legiando-se minorias em detrimento de 
grandes camadas da população; 

- tendência à concentração crescen- 
te da propriedade e de estruturas de pro- 
dução e de transmissão nas regiões mais 
adiantadas, entre outras. 

O caráter autoritário do sistema es- 
tá no alto grau de controle que o Estado 
e as instituições privadas exercem sobre 
a comunicação no Brasil. Os instrumen- 
tos que permitem este controle são varia- 
dos: vai da Lei de Imprensa, passando pe- 
la Lei de Segurança Nacional, pela Lei de 
Censura e de Diversões Públicas e princi- 
palmente pelo Código Brasileiro de Tele- 
comunicações, sem falar em dezenas de 

outros. Este último, por exemplo, conce- 
de excessivo poder e arbítrio ao Executi- 
vo na concessão de canais de televisão 
ou na abertura de novas emissoras de rá- 
dio, com critérios muitos vagos ou mes- 
mo tendenciosos. 

Hoje, 12 famílias controlam a infor- 
mação no Brasil. No mercado de revistas, 
apenas duas empresas controlam mais de 
50 por cento da venda no país. Destes 
dados condue-se que ó Estado permane- 
ce encarando como o proprietário le- 
gítimo do espaço eletromagnético e que 
o apadrinhamento continua sendo a con- 
seqüência fatal do mecanismo de conces- 
são. A concessão, neste sistema, eqüiva- 
le a uma outorga de privilégios. Nos úl- 
timos 20 anos, algumas poucas dúzias 
de apadrinhados do regime militar foram 
contempladas, a título de troca de favo- 
res ou como prêmio por sua lealdade. 
Afora esses privilegiados, na grande 
maioria constituídos de políticos, nin- 
guém mais está autorizado a utilizar as 
•ondas eletromagnéticas para o exercí- 
cio da comunicação. De acordo com a le- 
gislação das telecomunicações, qualquer 
emissão não autorizada é tratada como 
crime contra a segurança nacional. 

Sobre esta questão de emissões não 
autorizadas, que muitos preferem cha- 
mar de "piratas", temos bastante expe- 
riência aqui em Imperatriz. Quem não se 
recorda do episódio do fechamento das 
tevês daqui e de Marabá, que embora ti- 
vessem permissão apenas para retransmi- 
tir, estavam, na verdade, funcionando 
como verdadeiras "emissoras" não auto- 
rizadas. Quem também pode ignorar o 
recente fenômeno das rádios FM que 
aparecem e desaparecem todos os meses 
por aqui. Sobre este último fenômeno, 
passamos a tratar a seguir. 

A cidade de Sorocaba, em São Paulo 
foi palco, a partir de 1983, de uma sim- 
pática eclosão de rádios livres, realizadas 
por garotos cansados da mesmice das 
FMs da cidade. Em determinada época, 
chegou a funcionar na cidade mais de 20 
destas emissoras. Mais tarde, o movimen- 
to se espalhou pelo Brasil, chegando tam- 
bém a Imperatriz. Hoje já existe um li- 
vro publicado sobre o assunto. Trata-se 
de "Rádio Livres — A Reforma Agrária 
no At", de Arlindo Machado, Caio Ma- 
gri, e Marcelo Masagão. Um deles, Caio 
Magri, esteve dando uma palestra na Uni- 
versidade Federal de Goiás, em Goiânia, 
quando citou a eclosão do movimento 
das rádios livres no norte do pais, citan- 
do as cidades de Imperatriz e Marabá. Di- 

zia ele, na oportunidade, que o Governo 
não pode ignorar que o estágio atual da 
tecnologia coloca a possibilidade de emi- 
tir sinais de TV e rádio praticamente nas ■ 
mãos de qualquer grupo com um míni- 
mo de recursos e conhecimento de ele- 
trônica. 

Qualquer, legislação que ignore 
essa realidade, prosseguiu ele, está defa- 
sada em relação ao seu tempo. Para Caio 
Magri, "piratas" não são os jovens das 
rádios livres e sim os "outros que andam 
atrás do ouro", referindo-se evidente- 
mente à exploração comercial que tem 
caracterizado o modelo brasileiro de co- 
municação. No final de sua palestra, Caio 
Magri afirmou que a liberdade para as 
ondas pode ser a base de uma explosão 
informativa tão ampla e diversificada 
como foi o fenômeno das rádios e TVs 
livres na Europa, na segunda metade dos 
anos 70. 

UM POUCO DA HISTORIA 
DO MOVIMENTO 

O movimento das rádios livres, ini- 
ciado na Itália em 1975, visava perfurar 
o monopólio estatal das telecomunica- 
ções, através de emissões de rádio ile- 
gais ou não autorizadas, todas elas nas- 
cidas no bojo de movimentos políticos 
contestatórios. Na Europa além das rá- 
dios livres, existem também as rádios pi- 
ratas e rádios periféricas, que formam 
três frentes programaticamente diversas 
de corrosão do todo-poderoso monopó- 
lio estatal das telecomunicações, vigente 
na Inglaterra, na Itália e na França até 
meados deste século, através de órgãos 
como a BBC (Inglaterra), RAI (Itália) e 
ORTF (França). A pirataria é um fenô- 
meno tipicamente inglês. A partir do fi- 
nal dos anos 50, algumas emissoras fo- 
ram montadas dentro de barcos para 
emitir fora das águas territoriais da Grã- 
Bretanha, como forma de burlar a tute- 
la estatal. A rádio Markur, por exemplo, 
emitia nas costas da Dinamarca, a 
NORD, nas costas da Noruega. Era cos- 
tume erguer uma bandeira negra, como a 
dos corsários, nos barcos emissores, e 
esse detalhe deu origem à expressão "rá- 
dios piratas". Eram piratas também por- 
que buscavam o ouro, através dos comer- 
ciais principalmente de empresas ameri- 
canas que não podiam veicular publici- 
dade nas emissoras estatais. As rádios 
periféricas emitem do exterior, princi- 
palmente de países tipo Luxemburg e 
Mônaco. São emissoras legais e veicu- 
lam publicidade. A Rede Globo está en- 
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trando na Europa através de Montecar- 
lo. 

O destino das rádios livres européias 
foi selado com a sua legalização. Elas 
não souberam enfrentar a institucionali- 
zação. Na Itália, a legalização foi do tipo 
empresarial, dando-se ênfase à competên- 
cia técnica e econômica, com suporte 
publicitário, esmagando as experiências 
verdadeiramente alternativas. A legaliza- 
ção do tipo burocrático, á moda france- 
sa, dando ênfase na representação po- 
litico-partidária ao poder local e aos or- 
ganismos corporativos e sindicais acabou 
dissolvendo as emissoras não vinculadas 
a estes órgãos. 

EM IMPERATRIZ 

Em termos de rádios legalizadas. Im- 
peratriz está muito a desejar. Na cidade, 
desde muito tempo, impera os velhos 
chavões da Rádio Imperatriz, com sua 
programação voltada mais para as clas- 
ses de menor poder aquisitivo e para a 
região rural circunvizinha. Outras cida- 
des, de menor porte e força econômica, 
estão em situação melhor nesse campo. 
Tentativas de instalação de outras emis- 
soras foram sempre torpedeadas por cau- 
sa das disputas políticas de grupos locais 
ou mesmo da capital. Anuncia-se, para 
breve, o surgimento da primeira FM le- 
galizada da cidade, que, por coincidên- 
cia, pertence à família Samey. 

A primeira experiência de uma emis- 
sora livre foi a Universal FM, a pioneira 
da região. Mais tarde veio a FM Cidade 
que está no ar até os dias de hoje. Tra- 
ta-se, como as demais, de uma experiên- 
cia levada a efeito por amantes da mú- 
sica e da eletrônica. Funciona geralmente 
aos sábados pela manhã e aos domingos. 
A FM Primavera está atualmente fora do 
ar. Quando funcionava, conseguia uma 
enorme audiência entre os jovens. A FM 
Visual, que surgiu em 83, ainda continua 
existindo, funcionando mais nos finais 
de semana. 

As experiências de rádios livres exis- 
tentes, ou que já existiram em Impera- 
triz, nos permitem chegar à seguinte con- 
clusão; foram ou são iniciativas de joven^ 
não visam lucros e não interferem em 
questões políticas. Sua programação não 
passa de "papos" descompromissados e 
de muita música. O horário de emissão 
preferido é sempre aos finais de semana. 

Os ordenamentos legais da comunica- 
ção social no Brasil estão desatualizados 
e são, portanto, incapazes de responder 
aos desafios colocados pelas transforma- 
ções políticas, econômicas e tecnoló- 
gicas por que passa o país. Isto acontece 
com relação à Lei de Imprensa, com a 
legislação da censura e com o Código 
Brasileiro de Telecomunicações, cujos 
dispositivos sobre concessões, cassações e 
punição precisam ser revistos. 

( *) Aurélio Jaques Batista é da equipe 
de redação do JN. Jornalista profissional, 
formado pela UNB (Brasília), com pós- 
graduação na Holanda. Ex-professor da 
Universidad; Federai de Goiás. Foi chefe 
de Departamento e professor de Jorna- 
lismo na Universidade Federal do Espíri- 
to Santo (UFES). Detém larga experiên- 
cia na área de radiodifusão. 
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ADMINISTRADORES 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE IMPERATRIZ 

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

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

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

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

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

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

• Banco de Desenvolvimento do Estado 
do Maranhão S.A. (BDM) 
Gerente: EDGAR de Aguiar Lima 
Endereço; Avenida Dorgival Pinheiro 
de Souéa, 1550 - Centro 
Telefones: (098)721-4252 

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

PARTICULARES 
• Banco Brasileiro de Descontos S.A. 

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

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

• Banco Bamerindus do Brasil S.A. 
Gerente; ARNALDO Ribeiro de Sousa 
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 
1940-Centro 
Telefone: (098) 721-4343 - Gerência: 
ramal 5 

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

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

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

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

• Banco Mercantil do Brasil S.A. (PMB) 
Gerente: GENÉSIO Ribeiro Leal Neto 
Endereço: Rua Ceará, 701 - Centro 
Telefone: (098)721-3050 

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

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 
MUNICIPAL 

— PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IMPERATRIZ 

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

SECRETARIAS 
• Abastecimento e Preço — 

Secretário: Suetônio Bezerra de 
Moúra 
Prefeitura Municipal — Ramal i8 

■ Administração 
Secretário: Alberto Noleto Dias 
Prefeitura Municipal — Ramal 5 
Agricultura 
Secretário; Nilton José Freire Neves 
Rua Coronel Manoel Bandeira s/n — 
Telefone: 721-4740 

■ Cultura 
Secretário: Jorge Alberto Cordeiro 
Fiquene 
Rua Urbano Santos — Paço da Cultura 
José Sarney 
Desportos e Lazer 
Secretária: Mary Araújo de Pinho 
Rua Y, s/n (Centro Esportivo Barjona 
Lobão) —Telefone; 721-3179. 

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

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

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

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

- Obras, Transporte e Urbanismo 
Secretário: Miguel Fiquene Filho 
Prefeitura Municipal — Ramal 24 
— Planejamento 

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

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

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

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

> Na próxima edição o Jornal de 
Negócios incluirá nomes e dados di 
administração municipal de Açailân 
dia. 

Testes psicotécnicos inovam 

vestibular em Imperatriz 

O Campus de Imperatriz da Uni- 
versidade Federal do Maranhão 
sempre teve dificuldade de preen- 
cher as vagas ofertadas a cada ves- 
tibular para os cursos de Direito e 
Pedagogia. O número de candida- 
tos aprovados era sempre inferior 
ao número de vagas oferecidas, 
e em alguns anos a diferença era 
tanta que a UFMA foi obrigada a 
promover matrículas independentes 
do concurso vestibular. 

No vestibular de janeiro último, 
só foram aprovados 12 candidatos 
para as 35 vagas do curso de Direi- 
to. Para Pedagogia, com 20 vagas, 
foi classificado apenas um, restan- 
do 19 vagas. Com a vinda do reitor 
a Imperatriz, em fevereiro último, 
foi atendido um antigo pedido da 
comunidade, ou seja, o preenchi- 
mento das vagas restantes do ves- 
tibular por pessoas graduadas em 
outros cursos superiores. Fazendo 
uso de uma resolução do Conselho 
de Ensino e Pesquisa da UFMA, da- 

tada de 1982, a Secretaria do Cam- 
pus II divulgou através de edital o 
processo de seleção. Até o final do 
prazo foram recebidos 70 processos 
Deste total, foi feita uma seleção 
prévia, e foram classificados 46 can- 
didatos para a etapa seguinte. 

Os 46 candidatos aprovados na 
Ia. seleção foram submetidos, em 
15 de setembro passado, a uma ba- 
teria de oito testes psicotécnicos, 
envolvendo questões de Língua Por- 
tuguesa, Matemática, Conhecimen- 
tos Gerais, Raciocínio Mecânico, 
raciocínio Espacial e Rapidez e Pre- 
cisão. Os testes duraram todo o dia. 
No dia seguinte, foi realizada a pro- 
va de redação, com três opções te- 
máticas: "Segurança Pública", "O 
Voto do Analfabeto" e "Assem- 
bléia Nacional Constituinte". Ao fi- 
nal, foram classificados 23 candida- 
tos, que tiveram seus processos en- 
caminhados para São Luís e que ini- 
ciarão os estudos a partir do primei- 
ro semestre de 1987. 

OS TESTES PSICOTÉCNICOS 

Os testes psicotécnicos foram 
aplicados pelo dr. Houshang Kazh- 
rai, médico e psicológico persa, 
atualmente professor da UFMA, 
que veio especialmente de São Luís 
para coordenar o vestibular. Segun- 
do o dr. Kazhrai, os testes feitos são 
do tipo hoje aplicados nos países 
desenvolvidos, em especial na Euro- 
pa. A UFMA adquiriu o método 
mas ainda não o havia aplicado, 
sendo o Campus de Imperatriz o 
primeiro a utilizá-lo. Os testes têm 
o nome de DAT — DIFFEREN- 
TIAL APTITUDE TESTS (testes de 
aptidões) e foi elaborado por psi- 
cólogos norte-americanos na déca- 
da de 50. A maior parte dos 46 can- 
didatos imperatrizenses que fizeram 
os testes, qualificaram-no de "muito 
difícil", inclusive manifestando pre- 
ferência pelo vestibular tradicional, 
com provas baseadas no currículo 
escolar de 2o. Grau. 

Congresso Médico Mundial teve 

representante de Imperatriz 

Em junho de 1982, durante a Assem- 
bléiâ Geral da Organização Mundial de 
Gastroenterologia, realizada em Esto- 
colmo, na Suécia, Sáo Paulo foi es- 
colhida para a sede do 6o Congresso 
Mundial de Gastroenterologia, en- 
contro que conseguiu reunir na capital 
paulista mais de oito mil especialistas 
de todo o mundo. No congresso, rea- 
lizado entre os dias 7 e 12 de setembro 
último, foram exibidos os mais re- 
centes resultados das pesquisas na 
área, envolvendo os aspectos clínicos, 
cirúrgicos e os tratamentos e medi- 
camentos mais modernos no campo 
da gastroenterologia. 

Pela primeira vez, em um encontro 
desse tipo, os organizadores bus- 
caram incentivar a participação de jo- 
vens investigadores, criando um pro- 
grama através do qual todo gastroen- 
terologista com menos de 35 anos que 

tivesse tido algum trabalho aceito por 
uma Comissão Científica, teria suas 
despesas locais patrocinadas pelo 
Congresso. 

De Impératriz, participod do con- 
gresso o médico Naijton Jorge Ferreira 
Lyra, que falou ao JN das novidades 
que conheceu no seu campo de tra- 
balho e no que essas novas técnicas 
podem favorecer aos imperatrizenses. 
Segundo Nailton Lyra, o Congresso 
Mundial trouxe um vasto material no 
campo de diagnósticos em gastroente- 
rologia, alguns dos quais poderão ser 
adotados de imediato em Imperatriz, 
depois da chegada dos novos equi- 
pamentos e medicamentos. Outro 
campo que está sofrendo grandes 
transformações, que poderão ser 
bastantes úteis, é a parte de En- 
doscopia, técnica que ainda não era 
utilizada por aqui. Com relação ao 

Escola divulga vencedores 

de concurso literário 

A Escola Caminho do Sol pro- 
moveu no més passado um concur- 
so literário destinado aos alunos 
de la., 2a., 3a. e 4a. séries das es- 
colas particulares, municipais e esta- 
duais de Imperatriz. O tema propos- 
to foi a Independência do Brasil. 

O concurso, que pretende ser 
anual, não classificou os vence- 
dres por lugares. Os concorrentes 
escolhidos foram Deuzimar de 

Sousa Silva, 13 anos (Escola Mu- 
nicipal Tiradentes), Rayman de As- 
sunção Ribeiro, 11 anos (Escola 
Rui Barbosa), Tânia Ma» Nasci- 
mento Costa, 8 anos (Escola Ca- 
minho do Sol), Vanusa Sousa No- 
nato, 12 anos (Escola Municipal 
Tiradentes), Márcia Pires de Oli- 
veira, 9 anos (Escola Caminho do 
Sol), Caríssa Barbosa Oliveira, 7 
anos (Escola Caminho do Sol). 

Concurso de 

reportagem turística 

A Empresa de Turismo da Ba- 
hia (Bahiatursa) promoverá o I 
Concurso Nacional de Reporta- 
gem Turística da Bahia, em come- 
moração aos 18 anos da empresa. 
Será aberto à participação de 
qualquer jornalista do Brasfl, seja ele 
brasileiro ou naturalizado, e abran- 
ge duas categorias. Na primeira, 
poderão concorrer reportagens 
publicadas no período de lo. de 
setembro a 30 de dezembro do 
correhte ano, sobre qualquer 
tema que enfoque o potencial 
turístico da Bahia, sua história, 
cultura e tradição. E na segunda 

categoria, será premiado o melhor 
trabalho publicado em órgãos de 
imprensa especializada em turismo, 
de lo. de setembro a 30 de de- 
zembro de 86, sobre o tema "Os 
18 anos da Bahiatursa e sua im- 
portância no desenvolvimento do 
turismo na Bahia0 Podem con- 
correr, nesta última categoria, 
os jornalistas colaboradores. Maio- 
res informações e inscrições podem 
ser obtidas mandando correspon- 
dência para a sede da Bahiatursa - 
Praça Tomé de Souza, S/N — Pa- 
lácio Rio Branco.Salvador — Ba- 
hia. 
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tratamento de doenças do estômago, 
diz Nailton Lyra que "nós aqui em Im- 
peratriz não estamos muito defasados 
con&jélação aos grandes centros. É 
claro'qpe faltam alguns aparelhos, 
pois alg^ftis deles só existem em São 
Paulo". Sobre a doença de maior in- 
cidência na região, o dr. Nailton diz 
continuar sendo a verminose, em con- 
seqüência do crescimento desorde- 
nado da cidade, que tem prejudicado 
os serviços de saneamento básico ad- 
ministrados pelo setor público. Outra 
doença de grande incidência por aqui, 
prossegue o médico, "é o cálculo de 
vesícula biliar, um campo no qual es- 
tamos bem equipados. No congresso, 
houve o lançamento de um medi- 
camento para a prevenção de úlceras, 
conhecido pelo nome de H2". 

O gastroenterologista Nailton Lira é 
formado em medicina pela Universi- 
dade Federal do Espírito Santo. 

Sermc anuncia 

novos cursos 

Cumprindo sua programação para 
este segundo semestre de 1986, 
através de sua Divisão de Formação 
Profissional, o SENAC/Imperatriz 
acaba de divulgar seus novos projetos 
de cursos e seminários, a serem ini- 
ciados neste mês de outubro. 

Sáo os seguintes os temas apro- 
vados: 

— cursos de qualificação: Almoxa- 
rife, Caixa-Loja e Recepcionista de 
Crediário; 

— cursos de aperfeiçoamento; Ge- 
rência de Pessoal, Legislação Tra- 
balhista, e Rescisão de Contrato. 

Além desses cu rsos, cabe destacar o 
anúncio de realização de Seminário 
sobre Chefia e Liderança, dirigido es- 
pecialmente a ocupantes de funções o 
cargos de chefia e direção. O Semi- 
nário estará sob a responsabilidade do 
professor JOSÉ GERALDO DA COSTA, 
da Universidade Federal do Maranhão 
e colaborador do JN. De forma dinâ- 
mica e participativa, um grupo de no 
máximo vinte diretores e chefes de em- 
presas deverá discutir e correlacionar 
suas práticas de vida e trabalho com 
conceitos e idéias de natureza espe- 
cialmente sociológica. 

Os interessados devem se dirigir à 
Unidade do SENAC em Imperatriz, na 
rua Rui Barbosa (telefone: 721-2961). 

CCMAPE 

Com. de Maq. e Peças de Serrarias Ltda) 

*^0V «ARTIGOS D/EMBALAGENS 

K)4 ^hica especializada na legião." 

REPRESENTANTE 

ía Serra Fita 

SCHIFFER. 

INDFEMA, 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa. 1480 - Fones: 721-1063 e 721-3283 • Telex 091-2436 
Imperatriz - Maranhão 

0MIL 
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José Ribeiro Ribamar Pereira 

Emídio, nosso funcionário, 14 anos 

de dedicação à marca Volkswagen e 

seus clientes, acaba de ser eleito 

"Operário Padrão do Estado do Ma- 

ranhão, 1986". 

TOCAUTO -TOCANTINS AUTO LTOA. 

REVENDEDOR AUTORIZADO VOLKSWAGEN 
• PEÇAS 721•042t 

•IS.os TELS.: 72J«2j81 
PC TIRADENTES. 1375 IMPERATRIZ - MARANHAO IC.lwClOC 
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JN- 

Universidade 

Viver em 

voz alta 

Duplamente sentenciada pela própria 
sociedade originariamente machista de que 
é parte, a mulher viveu, até há bem pou- 
co tempo uma situação que pouco a iden- 
tificava com um ser humano. Por um lado, 
discriminada sociopoliticaexistencialmente, 
sofrendo indiferença, desprezo, bofeta- 
das maldosas, desdém, o que, não raro, 
empanava sua inteligência, sua sensibili- 
dade, sua resistência, apesar de sempre 
ter sabido discernir os verdadeiros dos fal- 
sos valores, por outro lado, a sua própria 
consciência de vulnerabilidade, de mo- 
bilidade emocional, e, o que é pior, de 
sua própria consciência de "sexo frágil" 
(?) tornavam-na incapaz de mover-se 
em direção 'as coisas que lhe eram grati- 
ficantes, impossibilitada de fazer opções 
sobre o seu modo de pensar, agir e ser. 
Não lhe ocorria sequer pensar que nunca 
se sentira satisfeita que um bom número 
de anos de sua vida fora relegado a uma 
subvida em função, geralmente, de outra 
vida. 

Hoje, porém, um novo quadro já se 
patenteia, fazendo com que consciência 
feminina (e na masculina?) se vislumbrem 
mudanças violentas e rápidas, numa perfei- 
ta conciliação com a sua condição de 
mulher. 

Para nós, "mulheres em transição", é 
nítida a sensação de que conseguimos 
mudar alguma coisa, o que ainda não é 
tudo. Sentimos o poder de decisão pela 
nossa plenitude; sentimos que nossa 
vocação se transforma em tarefa. Tarefa 
que é possível porque estamos em todas 
as partes, somos onipresentes sem sermos 
onipotentes: estamos no lar, nos sindica- 
tos, nos partidos políticos, nos grandes 
projetos, nos governos, na gestação do 
novo homem que passa pela ruptura 
de relações de dominação, para transfor- 
mar-se em espaço de liberdade, de trabalho 
-a-dois. 

Estamos tentando construir uma so- 
ciedade onde não haja "protetores" nem 
"protegidas", porque, absolutamente, não 
necessitamos ser salvas. O homem das 
cavernas é hoje menor e mais fraco. Não 
esperamos o príncipe encantado porque 
conseguimos criar forças novas e novo sen- 
so de firmeza que nos impelem ao que 
realmente somos capazes de realizar, sem- 
pre arriscando mas crescendo sempre. 

A independência e a liberdade não po- 
dem ser arrancadas da sociedade ou dos 
homens, e, sim, alimentadas, desenvolvi- 
das e arrebatadas de nossas entranhas 
num vigoroso processo de auto-estima. 
amando a . nós mesmas principalmente 
porque somos capazes de amar aos ho- 
mens. E, por tanto amá-los, e' que deixa- 
mos de ser monogàmicas - a mulher do 
lar - para nos fazer poligâmicas - espos- 
sa, mãe, amante, profissional e MULHER. 

( ) Liratelma Alves Cerqueira é profes- 
sora do Departamento de Letras da Unida- 
de de Estudos de Educação de Imperatriz/ 
Universidade Estadual do Maranhão (UEEI 
/UEMA). É formada em Letras pela Uni- 
versidade Federal da Paraíba (UFPB), 
pós-graduada em Motfologia e Sintaxe 
da Língua Portuguesa pela Universidade 
Federal do Piauí (UFPI). 

IDÉIAS PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

JN-Livros 

A imagem da 

mulher no livro 
O Conteúdo transmitido através dos 

livros tem sido objeto de preocupação 
de vários setores da sociedade brasi- 
leira, que tanto aspiram por uma edu- 
cação igualitária. 

Os estudos efetuados- no Brasil assi- 
nalam que, seja no texto ou na ilus- 
tração, o homem branco, adulto, prove- 
niente dos estratos médicos e superio- 
res da população, é tido como repre- 
sentante da espécie humana. É o mais 
freqüentemente representado, aquele 
que recebe um nome próprio, aquele 
que é revestido dacondiçãonormal. E 
sua freqüência de aparecimento nos tex- 
tos é superior à dos demais persona- 
gens, assumindo proporções fantásti- 
cas. 

Como representante da espécie, o 
homem é o personagem melhor des- 
crito, o que merece uma individualidade 
literária, recebendo um nome próprio. 

Se a mulher em geral já é revestida de 
menor importância, a mulher negra não 

existe: simplesmente aparece em livros 
escolares sempre como doméstica. 
Quando representada, adulta ou crian- 
ça, ser humano fantástico, animal ve- 
getal, ou objeto, a mulher é caracte- 
rizada pela domesticidade. Seu universo 
é sempre o lar. Seu maior símbolo, o 
avental. Contrariamente, o homem — 
adulto, velho ou rapaz — aparece de pre- 
ferência no exercício de uma profissão 
(médicos, engenheiros, etc.) vivendo 
fora de casa, no espaço aberto: uma 
antítese do universo feminino. Mesmo 
quando executam atividades profissio- 
nais, as mulheres são circunscritas à 
gama de profissões femininas tradicio- 
nais (enfermeiras, professoras, secre- 
tárias etc.) Homens e meninos são 
ativos, corajosos, empreendedores; 
mulheres e meninas são passivas, 
medrosas. Agora, ele era o herói, ela a 
coadjuvante. Erradicar toda discrimi- 
nação dos livros, seja ela sexual, étnico- 
racial, econômica, etária e física, é um 
objetivo de toda a sociedade. Sabemos 
que alcançá-lo significa percorrer um 
caminho longo e custoso. É impossível 
substituir-se, da noite para o dia, toda 
essa gama de livros existentes. 

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

JN- 

Medicina 

Pré-natal 
A finalidade do pré-natal é acom- 

panhar todo o desenvolvimento da gra- 
videz, incluindo mãe e filho, verifican- 
do os sinais de normalidade ou de alte- 
ração, de alarme. Toda gestante deve 
visitar o obstetra pel o menos uma vez 
por mês e, no final da gravidez, até 
duas vezes por mês. 

Pelo fato de gravidez não .ser doença, 
o pré-natal não e propriamente uma con- 
sulta, é um espaço abertp para se dis- 
cutir dúvidas, obter informações, orien- 
tações que visem aliviar ansiedades 
da própria gestante. Deve ser motivada 
a participação do marido no pré-natal 
para ambientá-lo às novas situações que 
a gravidez acarreta. Isso também será 
uma forma de preparo psicológico para 
confirmar sua presença na sala de parto 
para apoio, emocional à gestante. 

Todo o pré-natal deve constar de 
exames laboratoriais para pesquisar-se 
doenças que prejudicam a saúde da 
mãe e do feto. Exame de sangue para 
verificar anemia para se determinar 
o gmpo sangüíneo, o fator RH tão 
importante para a integridade do fe- 
to, principalmente em mãe RH negati- 
vo. Nestas, o exame Coombs Indireto 
deverá verificar a capacidade de reação 
da mãe. A pesquisa de sífilis através 
do VDRL, obrigatório em rotina de 
pré natal onde o leite não é pasteuri- 
zado, a brucelose, doença causadora 
de abortos habituais. A toxoplasmose, 
da mesma forma que a brucelose, cau- 
sa uma incidência de aborto maior, 
porém, ambas sendo diagnostica- 
das no início da gravidez, são tratáveis. 
A pesquisa de diabetes, principalmente 
em mulheres que tiveram bebês com 
mais de 4 kg. \ urina, rotina para des- 
cartar uma infecção urinária que tam- 
bém compromete a gravidez . Todos 
esses exames são obrigatórios no iní- 
cio do pré-natal, pois orientam o obs- 
tetra sobre o ambiente que o feto 

enfrenta na sua caminhada para a vida. 
Durante o pré-natal será medida 
sempre a pressão. 

Durante o pré-natal serão sempre 
medidos o peso corporal, o tamanho 
do útero e a pressão arterial. O médico 
escutará o batimento cardiofetal, fa- 
rá também a determinação da posição 
do feto, se este está sentado ou na 
posição cefâlica, ou seja, de cabeça 
para baixo. Acompanhará com o exa- 
me ginecològico a presença de corri- 
mentos anormais, sangramentos, perdas 
de água. Examinará, eventualmente, 
as mamas para ver sua evolução para 
a produção de leite após o parto. Basi- 
camente é esse o roteiro de exames 
de pré-natal. No decorrer do mesmo se 
fará orientações sobre dieta, higiene, 
atividade sexual, uso de meias para, evi- 
tar varízes. Orientação sobre massa- 
gem e ginástica especializadas para ges- 
tantes devem acompanhar para enrique- 
cer o preparo da gestante. 

Sobre as relações sexuais, desde 
que não haja risco de aborto, sangra- 
mentos vaginais, ameaça de parto pre- 
maturo, podem seguir normalmente nas 
gestações normais. Sugere-se aos maridos 
que evitem ejacular dentro da vagina 
feminina no último mês, pois o esperma 
contém substâncias que aumentam a 
contrabilidade uterina, o que acarreta- 
ria partos induzidos prematuramente, 
ou mesmo desconforto materno com 
eólicas pelas contrações ocasionais. 

As gestantes devem se informar 
com o obstetra com antecedência so- 
bre o hospital e o pediatra que cuidará 
do recém-nascido a partir do seu nas- 

cimento. Deverá ela também ter acesso 
às informações sobre o parto sem dor 
com anestesia que permite uma huma- 
nização, tranquilizando-a e trazendo 
maior segurança emocional, pois, hoje, 
nos grandes centros, a anestesia peridual 
contínua vem sendo largamente usada 
pela segurança do bebê, além de trazer 
o bebê com alegria, sem dor ou stress 
para a mãe. 

* Paulo Guimarães é ginecologista e 
obstetra, com especialização em Infer- 
tilidade e Doenças da Mama. C diretor 
geral do Hospital Santa Maria e da 
Clínica São Francisco (imperatriz). 

EDUCAÇÃO COMO RECONSTRUÇÃO: 

uma redescoberta do óbvio 
Como muitas coisas que acontecem 

nos meios profissionais que lidam com 
educação... Mas às vezes é bom reto- 
mar o óbvio. E aclarar idéias. Ou re- 
frescar a mente face a quantas falsas 
novidades, freqüentemente encapadas 
com ares de sofisticação, dita acadêmi- 
ca. Creio que a idéia de nosso título de 
hoje foi originalmente colocada com 
muita propriedade, por John Dewey, 
filósofo da educação norte-americano. 
Suas ligações para o Brasil, com muita 
responsabilidade pedagógica, foram da 
lavra do baiano Anísio Teixeira, sem- 
pre criativo e oportuno e atual; espe- 
cialmente dele, mas não somente. 

Vejamos a aplicação (não gosto, na 
verdade, desta expressão;mas vá-lá): 

..."A PROFESSORA TRANSCRE- 
VE E ORGANIZA, MONTANDO 
ASSIM A PRÓXIMA LIÇÃO".. 

Simples, não? Isto até deveria valer 
como um axioma pedagógico. Pape! do 
professor: transcrever e organizar. A 
prática do professor — assim traduzin- 
do uma "posição fundamental" im- 
postura existencial /profissional básica) 
— deveria sempre expressar, na sua fala 
bem como nos instrumentos e proce- 
dimentos adotados, esta orientação de 
sempre estar articulando, compondo. 
Ou melhor: ajudando a que se organize 
a experiência vivida PELOS PRÓ- 
PRIOS EDUCANDOS. Entre estes, ele 
próprio. Ao fazê-lo, o professor 
TRANSCREVE a experiência, então 
já a nível de sua tomada de consciência 
— adotando algum grau de abstração 
conceitua! (que não é o mesmo que 
"alienação" — atentem para isto, que é. 

José Geraldo da Costa  

fundamenta! !) — organizando o 
real-vi vido, então à mesa do trabalho 
escolar. Algo assim como uma revisão. 
Um reencontro. Uma reconstrução pe- 
la lembrança sistematizada. 

"O ALUNO CONTA SUA HISTÓ- 
RIA DE TRABALHO, DE BRINCA- 
DEIRA, DE VIDA... OS COLEGAS 
OUVEM, DESENHAM... A PRO- 
FESSORA TRANSCREVE E ORGA- 
NIZA A PRÓXIMA LIÇÃO". 

(Este trecho completa, em resumo, 
a narrativa de experiência escolar em 
Pernambuco). 

Não posso tolher a expressão que 
me vem desde dentro: Lindo l Belo ato 
pedagógico. Lembram-me — essa narra- 
tiva e esta emoção decorrente — Maka- 
renko, educador soviético, e seu Poe- 
ma Pedagógico. Embora as experiên- 
cias sejam, históricaf e evidentemen- 
te, diversas. 

Deixemos por um pouco a poesia... 
Que, infelizmente, quando ma! tida ou 
assumida — o que é muito freqüente 
entre nós, e em educação — desvia e 
mascara a necessidade da competência 
-com-os-pés-no-chão, em educação es- 
colar. E voltemos para a sugestão con- 
creta, da "reconstrução em educação". 

Mantida a orientação pedagógica 
básica — reconstrução da experiência 
dos educandos, pelo educador (esta 
será sempre sua tarefai) — o que está 
em jogo, no caso aqui recorrido da nar- 
rativa, é exatamente a ELABORAÇÃO 
DA CARTILHA ESCOLAR. Isto mes- 

. mo: preparação e adoção de uma car- 

tilha de a/fabetização. Se bem lembra- 
do, trata-se de princípio análago àquele 
deflagrado/praticado nas origens (já lá 
se vão umas três décadas, desde nosso 
Recife...) do que se viria chamar de 
"Método Paulo Freire". Expressão e 
batismo inadequados, como lembra o 
próprio Paulo. 

Com essa orientação — ao lado de 
se vi vendar uma prática escolar salu- 
tar, fértil autêntica, fluente, partici- 
pativa, rica, multi-motivada... — se 
pode superar o sempre invocado "pro- 
blema da falta de recursos"...para com- 
prar cartilhas (mesmo sem se lhes 
entrar no mérito 'interno' 
eventualmente existente) E aquele 
outro: da dificuldade de escolher uma 
mais adequada... Etc. e outras descul- 
pas -pretextos. 

Sim, tem mais: na experiência esco- 
lar-comunitária em Pernambuco (Cen- 
tro das Escolas Comunitárias de Peixi- 
nhos, bairro 'carente' entre Recife e 
Olinda) os professores são escolhidos 
pela população... Como? Será que não 
houve algum engano de redação/revi- 
são? Não. É isto mesmo: lá na 
experiência, que está virando prática, 
os educadores são escolhidos pela co- 
munidade diretamente interessada no 
processo de ensino-aprendizagem esco- 
lar. Ou seja, os alunos e suas famílias. 

Mas aqui já passamos a outro tema 
para possível reflexão. Por hoje, fique- 
mos com esta idéia para conferir: na 
escola, o melhor procedimento educa- 
cional seria o de se cuidar da 
reconstrução da experiência vivida... 
'fora' da escola. 

JN- 

Informática 
PALESTRA SOBRE 

MICROCOMPUTADORES 
E APLICAÇÕES 

O ROTARY CLUB DE IMPERATRIZ 
promove no dia 22 de outubro, quarta- 
feira, a primeira palestra englobando 
temas de informática de Imperatriz. 
Sem dúvida esta é realmente uma 
grande prova do real crescimento do 
mercado em nossa cidade. A palestra 
será proferida pelo autor desta coluna, 
e contará com a presença de diretores 
do Rotary, como também de diversos 
segmentos da sociedade empresarial 
de Imperatriz. 

O tema da palestra é a aplicação de 
softwares, (programas), integrados nas 
pequenas e médias empresas utili- 
zando os microcomputadores. 

AUTO DIESEL TOTAL NA 
ERA DA INFORMÁTICA 

A Diesel Total, uma das importantes 
empresas no ramo de auto peças de 
Imperatriz, acaba de adquirir o seu 
Centro de Computação. Segundo o Sr. 
José Edilson, sócio proprietário da 
empresa ao afirmar ao colunista que, 
"atualmente uma empresa para ter 
grandes chances de crescimento terá 
que acompanhar a modernização": 
com estas palavras observam-se a 
grande capacidade de dinamismo do 
empresário. 

O sistema foi adquirido por inter- 
médio da COMPUTER HOUSE, e con- 
tém um Microcomputador CP-500 da 
Pró-lógica^ com duas unidades de 
disco flexível (disquetes) e üma placa 
controladora para CPM (Sistema 
Operacional muito utilizados no 
Brasil), uma Impressora P-500 Pro- 
lógica com capacidade de impressão 
de 100 caracteres por segundo, e um 
Modem (aparelho utilizado para trans- 
missão de dados). 

Um Sistema de pequeno porte que 
será suíiciente para iniciar a im- 
plantação do Controle de Estoque, 
Faturamento e compras, que são as 
necessidades iniciais da empresa. Res- 
saltando o que eu já escrevi em outras 
colunas e sempre afirmo à respeito 
deste primeiro passo em direção a 
modernização: "Na área de Infor- 
mática, o importante é dar o primeiro 
paso, o restante, irá acontecendo 
naturalmente". 

DICAS É PONTO DE VISTA 
Como podemos observar, a Diesel 

Total é um exemplo do grande cres- 
cimento da área. A todo momento tem- 
se empresas adquirindo os seus Com- 
putadores, é bem verdade que a com- 
plexidade da área e a escassez da mão 
de obra especializada irão criar pro- 
blemas para a concretização do pro- 

JN-Contabiiidade 

Tema contábil/ 

tributário 
É notório no meio da classe contá- 

bil a prestação de serviços pelas indús- 
trias de beneficiamento de madeira e 
cereais, em caráter eventual, a terceiros, 
cujo produto destina-se a posterior 
comercialização. Até aqui, tudo bem. E 
mais uma atividade econômica como 
outra qualquer. O problema é que exis- 
tem interpretações de forma singela; e 
no sentido de que a prestação de servi- 
ços de beneficiamento de madeira 
e cereais, para posterior comerciali- 
zação, a terceiros, fica sujeita ao 
Imposto Sobre Serviço (I.S.S.) de com- 
petência do município, por se tratar 
de fato de um serviço prestado. 

Depois de cuidadoso exame da ma- 
téria no que diz respeito a seu aspecto 
legal, chegamos à conclusão de que a 
prestação de serviço de beneficiamento 
de madeira e cereaisi para posterior 
comercialização a terceiros, está sujei- 
to ao Imposto Sobre a Circulação de 
Mercadoria (I.C.M.) e não ao Imposto 
Sobre Serviço, como a seguir demonstra- 
remos: 

I - Devemos observar que, na 
prestação de serviço de beneficiamento 
de madeira e cereais, os pressupostos 
da hipótese da incidência tributária 
do l.S.S. só se concretizam desde que 
os produtos não sejam destinados a 
posterior comercialização. Ora, o tra- 
balho que consiste em serviços (bens 
materiais) cria um artigo que, de mo- 
do normal, se consome precisamente 
durante o tempo de execução do ser- 
viço; o trabalho empregado na produ- 
ção de produtos materiais (mercado- 
ria) de consumo futuro, verbi grafia, 
não cabe dúvida que existe relação 
ou paralelismo de esforço produtivo 
entre o cabeleireiro que corta o cabelo 
de um cliente e o sapateiro que ao 
mesmo cliente faz um par de sapa- 
tos. A diferença está no fato do se- 
gundo produzir um produto de utili- 
dade material (mercadoria), com utili- 
dade futura, enquanto oí;; primeiro não o 
produz, senão presta um serviço (bem 
nu lerial)., 

II - O preço do serviço prestado, 
cobrado do remetente da mercadoria, 
indubitavelmente, irá integrar o custo 
direto do produto final. E pacífico 
em matéria tributária que o ICM será 
cobrado sobre o custo total da mer- 
cadoria, em cujo custo já está incluso 
o encargo econômico do ICM, sendo 
qu. o destaque na nota fiscal de venda 
de mercadoria é mera formalidade para 
fins de facilitar o controle e a apura- 
ção desse atrabalho. 

III - O Decreto-Lei n. 406/68, que 
estabelece normas gerais de direito fi- 

jeto. É necessário que se tenha a prin- 
cípio, um bom e experiente programa- 
dor, que, sem dúvida alguma, é, a peça 
mais importante desta implantação. 

Existem as possibilidades de se ad- 
quirir os programas prontos mais co- 
nhecidos por pacotes', que além dos 
altos custos de implantação, multas 
vezes apresentam falhas ou vem in- 
completos, o que realmente nunca 
deixa o usuário totalmente satisfeito. 
Isso sem contar com os probletrías de 
Direitos Autorais, ou seja todo pro- 
grama vem 'senhado' não possibili- 
tando a outro programador, por mais : 
experiente que seja, de alterar ao 
menos uma linha do sistema. 

Pode-se então concluir que o mais 
importante é o Software (programa ), e 
não o computador, o que todo o leigo 
imagina ser. Para se adquirir um com- 
putador atualmente é muito fácil, mas, 
para se desenvolver um Sistema que 
atenda as reais necessidades do 
usuário, é, até certo ponto complexo e 
demorado. Com estas afirmações, eu 
não pretendo desanimar quem quer 
que seja de entrar para este "Clube", o 
que, eu jamais poderia fazer, pois, ter 
um sistema de Processamento de 
Dados hoje, já não é mais uma van- 
tagem ou um orgulho para o empre- 
sário. Ter um sistema deste hoje é uma 
necessidade para o empresário. 

ATUALIZANDO 
* Depois da recente Feira de Infor- 

mática realizada no Rio de Janeiro, no 
Riocentro, os profissionais da área 
puderam observar os primeiros Micros 
brasileiros da linha AT, compatível 
com o AT da IBM, um dos grandes or- 
gulhos da empresa Norte-Americana. 
Os ATs de dezesseis bits foram apre- 
sentados ao público por diversas em- 
presas entre as quais podemos des- 
tacar a SCOPUS, MICROTEC, ITAU- 
TEC, NOVADATA, MICROCRAFT, 
SOFTEC e SÉCTOR, a atração ficou 
por conta do AT portátil da SOFTÉC. 

* A SUCESU-SP já iniciou os 
recebimentos de trabalhos (monográ- 
fias) que seráo apresentados no XX 
Congresso Nacional de Informática 
que será realizado.no de 31 de agosto a 
6 de setembro de 87. Os interessados 
em concorrer poderão optar por trinta 
temas sobre a Informática. Os tra- 
balhos deverão ser entregues até o dia 
16 de fevereiro de 87. Maiores infor- 
mações é só escrever para a redação 
do Jornal de Negócios. 

* AAbicompeaSucesu-SP, criaram 
um fundo de caixa para assegurar a 
participação de Universidades e 
Centros de Pesquisas, na próxima 
Feira Internacional de Informática a ser 
realizada no próximo ano. A verba virá 
dos standes comercializados nos 
eventos e o restante do FINEP e órgãos 
Governamentais. i 

* Júnio de Lima Dantas é progra- 
mador sênior e sócio-proprietário da 
Computer House. 

nanceiro aplicáveis aos impostos sobre 
operações relativas à circulação de 
mercadorias (ICM) e sobre serviços de , 
qualquer natureza (ISS), e que tem 
força de lei complementar, pois revo- 
gou os artigos nPs 71, 72 e 73 do Código 
Tributário Nacional que cuidava da tri- 
butação dos dois impostos já mencio- 
nados, dando nova regulamentação 
sobre a sua incidência, estabelece no 
parágrafo 2o. do artigo 8o. que "o 
fornecimento de mercadorias, com pres- 
tação de serviços não especificados 
na lista, fica sujeito ao Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias". Nota-se 
que uma das condições para que o ser- 
viço prestado fique sujeito ao ISS é 
que o serviço executado esteja catalo- 
gado na lista de serviços a que se refere 
o artigo 8o. do Decreto .-Lei a 406/68 
com a nova redação dada pelo Decreto- I 
Leia 834/69. 

IV - Na lista de serviços prevista 
no D.L. a 406/68, alterada pelo 
Decreto-Lei a 834/69 não encontra- 
mos ali catalogado qualquer tipo de 
serviço que pudesse amparar o serviço 
de beneficiamento de madeira e ce- 
reais, destinados a ulterior comerciali- 
zação. 

V - A consolidação e regulamenta- 
ção da legislação tributária do Estado 
do Maranhão, baixada através do De- 
creto a 9.910, de 06 de agosto de 1985, 
que cuida da incidência do Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias, 
quando regulamenta a base disponí- 
vel desse imposto, prevê no item XII 
do artigo a 16-"Nas saídas de mercado- 
rias, em retorno ao estabelecimento 
que as remeteu para industrialização, 
o valor da industrialização, acrescido do 
preço das mercadorias empregadas 
pelo executor da encomenda, se for o 
caso". Já na fixação dos pressupostos 
da hipótese de incidência tributária 
previsto no capítulo 1, o decreto 
acima mencionado dispõe em seu arti- 
go 2o., letra H do parágrafo lo.: 
§ lo. - 0 imposto incide, também, 
sobre 

h) - a saída, efetuada pelo presta- 
dor do serviço, de mercadoria destinada 
á comercialização ou industrialização 
submetida a beneficiamento, lavagem, 
secagem, tingimento, galvanopiastia, 
acondicionamento e operações simila- 
res. 

Diante da análise de fatos e da reali- 
zação material prevista na hipótese de 
incidência tributária , convictos esta- 
mos, salvo melhor juízo, que, no caso 
da prestação de serviço em tela, haverá 
a incidência e tributação do Imposto 
sobre a Circulação de Mercadoria 
(ICM). 

* George Washington Silva Plácido 
é técnico em contabilidade, proprietá- 
rio do Escritório Plácido de Contabili- 
dade e secretário do Sindicato dos Con- 
tabilistas de Imperatriz. 
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o rosto pálido, o batom se 
faz mais forte. O ruge até 
poderia esconder essa pali- 
dez se acaso as mulheres não ti- 

vessem braçosj pernas e ate mesmo 
os seios descobertos. Ao barulho 
ensurdecedor da música, somado à 
maneira alegre e descontraída pela 
qual abordam os homens, elas es- 
condem em seu íntimo, ou no si- 
lêncio das manhãs, a verdadeira his- 
tória da Farra Velha, o mais anti- 
go prostíbulo de Imperatriz. 

Uma cama de casal, uma pentea- 
deira com alguns perfumes baratos, 
às vezes um velho guarda-roupa; 
esse é o éspaço onde vive uma me- 
retriz, pelo qual seu acompanhante 
paga à dona da casa (a "madame") 
vinte cruzados para usá-lo por al- 
guns minutos e quarenta para pas- 
sar a noite. À mulher é paga uma 
soma entre cinqüenta e cem cruza- 
dos. São mulheres que, dependendo 
da movimentação, vão até mais de 
dez vezes para a cama, na mesma noi- 
te, com homens diferentes. 

A função de manter relações se- 
xuais frias, profissionalmente, no 
entanto, não tira dessas mulheres 
a sua emotividade e a sua necessi- 
dade de afeto, nem o direito de te- 
rem seus homens preferidos, como 
elas mesmas os definem: o "gos- 
toso", o "gastoso" e o gigolò. 
O primeiro é aquele que não 
paga os "serviços" à mulher 
mas não cria caso com a "ma- 
dame", pagando em dia a chave; 
as mulheres classificam-no como o 
preferido, porque são eles que lhes 

| proporcionam um pouco de prazer 
na cama. O segundo é aquele que pa- 
ga todas as despesas; desse elas de- 
pendem para sobreviver. 0 terceiro 
é o explorador. Apesar da rotineira 
"troca de afeto"; essas mulheres 
sentem a necessidade de emoções 
verdadeiras, de manter viva ou 
reacender em si mesmas a capacida- 
de de amar alguém, apesar das diver- 
gências e decepções. Esse anseio de 
verdadeiras emoções às vezes fica 
caro. O gigolô, consciente de que en- 
volveu a mulher afetivamente, 
quase sempre leva dela tudo o que 
ela consegue adquirir com a venda 
de seu corpo. 

"OS MESMOS SEIOS QUE 
DÃO PRAZER AO HOMEM 
AMANTE, A NOITE SÃO 

OS MESMOS QUE 
AMAMENTAM AS 

CRIANÇAS NA HORA 
DA FOME" 

Maria Madalena da Conceição, 
56 anos, morena, alegre e descon- 
traída, é "madame". Chegou a Im- 
peratriz em 1952. É uma das mais 
antigas moradoras da Farra Velha. 
Há dezoito anos dirige uma das 
boates mais conhecidas no prostí- 
bulo (Boate "Leão da Noite"). 
Para definir-se como moradora 
daquele lugar, dona Madalena costu- 
ma dizer: "Sou do tempo em que a 
travessa São Domingos era rua da 
Piaçaba e a Magalhães de Almeida 
era a famosa rua dos Cornos". 
Diz ela que as mulheres nada pagam 
à casa, "somente os homens é que 
pagam a chave". As mulheres pagam 
apenas as taxas de água e luz que, 
na sua opinião, são muito baratas. 
Velha conhecedora das noitadas ale- 
gres, já se acostumou com os re- 
veses e contratempos que por lá 
sucedem, quando cadeiras cortam 
o espaço, socos e até tiros aguçam 
os sentidos por alguns instantes 
fazendo com que as pessoas se agjo- 
merem, para logo depois voltar 
tudo ao normal. Conta de forma 
divertida uma briga ocorrida entre 
dois "caratistas" (lutadores de cara- 
té) embriagados: "Eles se levanta- 
vam e se agarravam no meio da ma. 
Quando se cansavam, sentavam-se 
na calçada. Depois recomeçavam 
tudo. Era difícil um acertar um 
murro no outro Cada vez oue eles 

QUEM OS DEUSES 

ESQUECERAM 

gritavam e levantavam as pernas era 
um tombo". 

Comumente não seria divertido 
tal fato, mas quem mora ali pre- 
cisa aprender a distrair-se com outras 
diversões desconhecidas da socie- 
dade. Nem tudo, porém, é motivo 
de alegria na Farra Velha. Lá suce- 
dem fatos que marcam profunda- 
mente os moradores. Dona Madale- 
na conta amargurada o que ela con- 
sidera a morte mais trágica ocorri- 
da na Farra Velha, desde a sua che- 
gada. "Foi numa quarta-feira, dia 
27 de agosto, às ThSOmin da noite, 
Raquel Queiroz de Araújo, conheci- 
da por todos como Edna, tinha 26 
anos. Fazia um mês que morava 
com a gente. Tinha vindo da cida- 
de de Araguatins(GO). Foi para o 
quarto com um homem e lá ele a 
assassinou com quatro cortes de 
faca no pescoço. O criminoso saiu 
tranqüilamente, mas a gente não 
imaginava qne isso pudesse acontecer. 
Só depois de alguns minutos, sem 
que ela aparecesse, é que fomos 
ao quarto e constatamos o ocorri- 
do. Imediatamente comunicamos o 

tada pelo pai da criança que traz 
no ventre). 

Há casos constrangedores. Muitas 
se negam a contar como foram tra- 
tadas pelos pais. Outras têm vergo- 
nha não tanto do ato sexual quan- 
to da forma com que foram expul- 
sas de casa. Mas ficou claro nas de- 
clarações prestadas á reportagem do 
JN que, apesar de trazerem no cor- 
po os estigmas da dura vida que 
levam, essas mulheres resistentes 
conseguem preservar com respeito 
e dignidade a memória de seus pais. 
São conscientes de seus erros. Gos- 
tariam de ser compreendidas, mas 
não são. Hoje, o destino já não lhes 
pertence. 

"TEM MUITA SENHORA QUE 
VIVE PIOR DO QUE A GENTE 

AQUI DENTRO" 

Geni Rodrigues de Sousa é baiana 
da cidade de Itabuna. Chegou a Im- 
peratriz há seis anos. Tem uma fi- 
lha. Foi criada por uma madrasta 
e não tinha nenhuma liberdade, 
diz ela. Saiu de casa aos 13 anos 

y ti. 

fato à polícia, mas essa, apesar da 
curta distância, só chegou quando o 
carro da funerária já havia chega- 
do e o criminoso se evadido. No dia 
de sua morte, Edna tinha pego 
uma criança com 24 horas de 
nascida para criar. A criança estava 
no quarto dela na hora do crime". 

A Boate Leão da Noite tem oi- 
to mulheres. Essas oito mulheres 
já deram à luz 28 crianças. To- 
das as crianças foram doadas, in- 
dependentemente de saber-se quem 
são as pessoas que as levaram. Ja- 
nete, uma das mulheres, teve oito 
filhos e deu todos eles. Não sabe 
de que forma evitar e vai continuai 
dando os filhos. Não tem condi- 
ções de criá-los. Nunca casou, mas 
viveu com um homem durante seis 
aros. Na sua opinião, o que a fez 
prostituir-se foi "homem mim". 
Seu companheiro levou uma mu- 
lher para viver junto com ela. Lar- 
gou o marido e foi para os caba- 
rés. 

FAMÍLIA - A RAIZ DA 
PROSTITUIÇÃO 

O diálogo na família ainda não 
ganhou espaço suficiente para que 
problemas dessa natureza sejam con- 
tornados. Uma prova disso é que 90 
por cento dos casos de prostitui- 
ção têm suas raízes exatamente 
na família. A desvirgjnação das pros- 
titutas ocorre, quase sempre, antes 
dos dezoito anos. Os pais expulsam 
a filha de casa, as amizades se distan- 
ciam. Desamparada, sem nenhuma op- 

' ção, ela busca apoio e meio de so- 
brevivência nos lupanares. Desempre- 
gada e semi-analfabeta, a vida se 
torna difícil, principalmente quando 
fica erávida (normalmente é reiei- 

e foi para Brasília, onde entrou 
para a prostituição. "Aprendi a viver 
com as pessoas que me cercam. 
Trato elas com carinho e nunca fui 
forçada a fazer nada que não quero. 
Eles não forçam a barra, faço a rela- 
ção que quero. Não é porque a gen- 
te .mora no cabaré que tem de se 
entregar à cachaça. A sociedade 
pensa tudo ao contrário do que a 
gente é aqui, não dá apoio. Mas eu 
não me sinto rejeitada. Tem muita 
senhora que vive pior do que a gente 
aqui dentro". Morena, alegre, de con- 
versa fácil, Geni diz que sua músi- 
ca preferida é "Amada Amante", 
de Roberto Carlos, porque lhe 
lembra o romance que mais mar- 
cou sua vida. 

Com 19 anos, Djanira Rodrigues 
de Sousa deixou seus pais na ci- 
dade de Colinas (MA). De origem 
pobre, lavradores, os pais de Dja- 
nira nada podiam oferecer á filha. 
Quando apareceu Zé Elias enchen- 
do-lhe a cabeça de promessas, ela 
acreditou. O resultado foi uma gra- 
videz que, infelizmente, foi a causa 
de sua saída de casa. Grávida, 
veio tentar a vida na Farra Velha, 
onde deu à luz o filho que morreu 
há oito meses. Djanira nunca estu- 
dou. Diz que estudo não entra 
na minha cabeça", e chega a afirmar; 
"Me sinto bem nesta vida". Sem 
sonhos nem esperanças, ela prosse- 
gue seu caminho bebendo e fuman- 
do. Tentando disfarçar a mágoa 
que lhe aperta o peito. Nos boleros 
que falam de amor traído, ela desco- 
bre sua história Só não consegue 
descobrir onde se meteu Zé Elias. 

"Dorinha era uma mulher muito 
conhecida. Bebia demais e só vivia 
cortando as outras. Todo fim de 
semana ia presa. Todo mundo 

pensava; um dia essa mulher ainda 
vai matar gente. Foi dito e certo. 
Naquele tempo as mulheres mora- 
vam aqui, mas toda noite iam para 
o "Cacau" (zona de meretrício pró- 
xima ao riacho Cacau). A Dorinha 
arranjou um rapazinho novinho 
e foi com ele para o Cacau. Fez ele 
gastar todo o dinheiro que tinha. 
Isso era em 1972. A entrada da 
Farra Velha era cheia de barraqui- 
nhas de palha. Ela chegou à bana- 
ca até a de dona Antônia do Pe- 
teca, pediu ao rapaz que pagasse 
um pedaço de frango. Ele disse que 
não tinha mais dinheiro. Ela puxou 
a faca e deu duas facadas no rapaz, 
que morreu no meio da rua. Depois 
saiu lambendo a faca. Dizem que 
a polícia prendeu ela e mandou 
para as Pedrinhas". Ê dona Neném 
quem conta essa história; segun- 
do ela, a história mais antiga sucedi- 
da na Farra Velha. Dona Neném 
chegou a Imperatriz em 1966. 
Veio da cidade de São Sebastião 
do Tocantins (GO). Tem 42 anos 
e é proprietária da Boate Sorriso. 
Seu verdadeiro nome quase ninguém 
sabe; Maria Silva de Araújo. Seus 
olhos se inundam de lágrimas 
quando relata as dificuldades que 
enfrenta para sobreviver. Vive com 
os filhos dentro do cabaré. De baixa 
estatura, magra, dona Neném, 
no seu relato, deixa transparecer 
uma revolta latente. "Sou católi- 
ca e toda semana vou à igreja. Por 
que meu Deus?'" 

Espontaneamente, ela passa a nar- 
rar sua história: "Olha, meu 
filho, eu fui casada, durante dois 
anos. Acontece que meu marido 
logo arranjou outra mulher em um 
cabaré. Um dia eu fui reclamar. 
Sabe o que foi que ele fez? Me deu 
uma surra . Aí eu fui para a casa 
de meus pais. Acontece que dois anos 
depois eu comecei a gostar de ou- 
tro homem. Quando meu pai soube, 
me botou de casa pra fora dizendo 
que sendeira não namora. Como 
a única amiga que eu tinha morava 
aqui no cabaré, eu vim, e desde esse 
tempo nunca mais saí". 

PASTORAL DA PROSTITUTA 

Poucas pessoas sabem o que sig- 
nifica esse nome. Mas para quem 
mora na Farra Velha, além de ele ser 
bastante popular, é extremamente 
importante. Um grupo de senhoras 
da Igreja Católica há dez anos vem 
trabalhando naquele setor. Liderado 
por irmã Neves; professora Car- 
minha e Maria Helena Vieira, esse 
grupo (que antes se limitava a fazer 
visitas mensais), hoje possui um cará- 
ter mais participativo. Presta assis- 
tência médica e jurídica. Objetiva 
a integração e a valorização do ser 
humano. Objetiva fazer com que 
as prostitutas compreendam que 
possuem dignidade, conforme 
explica professora Carminha: 
"Essa participação não significa 
de forma alguma que elas tenham 
que deixar o cabaré. Nunca pedimos 
que elas saiam. Se isso oc orre é 
em função da descoberta que elas 
fazem de seu próprio valor. O gru- 
po tem se preocupado em ministrar 
cursos de costureira', manicure, 
artesanato e outros, visando 'a 
participação dessas mulheresna socie- 
dade", diz ela. 

FARRA VELHA: UMA 
SOCIEDADE REJEITADA 

Das entranhas desse labirinto 
de promiscuidade surge a cada ano 
uma média de 30 crianças, além 
das abortadas e das que morrem 
logo ao nascer. Crianças que certa- 
mente desconhecerão a segurança 
da palavra "pai" e a doçura e o en- 
canto da palavra "mãe". Certa- 
mente, Porque o problema só é 
encarado enquanto discurso, ou 
enquanto distração de uma hora 
de leitura. 

Serra 

Pelada, 

nunca 

mais 

Zeca Tocantins * 

É verdade que o ouro extraído das 
entranhas de Serra Pelada modificou 
muito a Região Tocantina. Os preço- 
dos gêneros de primeira necessidade 
subiram desordenadamente, o índice de 
marginaiização também, enquanto o 
dinheiro aplicado em busca do ouro 
evaporou-se. 

Onde antes o "ouro" brotava dos 
cachos sedosos de arroz, em vastas 
plantações que traziam fertilidade para 
as mesas menps favorecidas, hoje, há o 
tormento do abandono camuflado 
pelas capoeiras. Esposas que não acre- 
ditam mais ter marido; filhos sem pai, 
os quais perderam definitivamente a 
esperança de tê-lo i de volta. 

O garimpeiro labuta por tirar o ou- 
ro da terra. A doença já o possui, a 
aventura é sua irmã, como droga de 
que depende, e em cada pai mo de terra 
retirado, úmido de suor e lágrimas, a 
esperança de ver concretizado o sonho: 
um imenso filão de ouro. E cada sema- 
na, mês ou ano distante da família tor- 
na mais difícil o regresso. Dinheiro não 
há,mas o sonho continua vivo. Ê inad- 
missível sair do seio da família em bus- 
ca de melhores dias e depois de meses 
e anos voltar com as mãos abanando. 
"Isso nunca!" E mais terra retirada do 
chão, mais suor... 

Não se toma uma decisão desse tipo 
sem antes nela matutar por noites a 
fio. Deixar a família entregue ao desti- 
no não foi fácil. Voltar agora seria fu- 
gir da luta, se acovardar. Deus 
tá vendo; quem trabalha Deus 
ajuda, diz o ditado. A lama mistu- 
rada com suor desliza montanha 
abaixo. Ele gira a picareta no ar e in- 
veste contra a terra. Olha rapidamente, 
não percebe nada, ainda não foi dessa 
vez. A lembrança do corpo macio da 
mulher que espera em casa rejuvenes- 
ce-lhe as forças, vibra no ar a picareta 
e desfere outra cu ti Ia da. 

Agora é a voz insegura do filho dis- 
tante a dizer baixinho em seu ouvido 
que está com fome. Uma pontada de 
incerteza lhe abala o coração, cerra os 
olhos, vibra em sua mente a existência 
de Deus... e fere a terra desesperada- 
mente. 

O tempo se esvai deixando em seu 
corpo a marca do trabalho árduo. Seus 
timpa nos empoeirados já não conse- 
guem captar a insegura voz do filho, 
seu corpo tostado não reage à lembran- 
ça da maciez do corpo da mulher. Ago- 
ra é um homem só, no meio de tantos 
sós, esperançosos, relegado a um desti- 
no duro e cruel. Só a febre faz tremer 
seu corpo. 

O urro da onça pintada no meio da 
mata, as fortes chuvas com trovões en- 
surdecedores, a morte dos companhei- 
ros são acontecimentos comuns, coti- 
dianos. Na obsessão de extrair do fun- 
do da terra o ouro, o garimpeiro não 
percebe a situação periclitante em que 
se encontra. O barranco pode desbar- 
rancar. Mais uma vez a picareta 
corta o espaço, a terra treme. Do 
alto do morro despenca a barreira... 

Enquanto isso. Deus e seus minis- 
tros, sentados a uma mesa regada a 
uísque importado, planejam uma for- 
ma de expulsar os garimpeiros de Ser- 
ra Pelada para entregarem o ouro às 
multinacionais. 

Joti Bonifácio Cásar Ribeiro (Zeca To- 
cantins) é da equipe de reportagem do JN. 
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Ala. Circunscrição Regional 
de Trânsito (CIRETRAN), 
foi instalada em Imperatriz 
em 1973, época em que 

a cidade, na opinião do atua! dirigen- 
te do órgão de trânsito, major José 
de Ribamar Castro Ferreira, era uma 
"cidade brava e desorganizada". Mas 
o major Ferreira reconhece que em- 

um projeto, 

para urbaniza- 

ção, iluminação, 

arborização e si- 

nalização de Im- 

peratriz." 

bora não se tenha resolvido tudo em 
termos de trânsito em Imperatriz, a 
situação já melhorou bastante. Na- 
quela época, diz ele, "o serviço de 
trânsito era municipal, passando de- 
pois para a responsabilidade do Dele- 
gado de Pol ícia e finalmente foi 
criada a Diretoria Regional que atua 
até os dias de hoje". 

Hoje, a CIRETRAN faz um con- 
trole mensal dos veículos em trânsito 
licenciados em Imperatriz e em ou- 
tros Estados. Não é um registro com- 
pleto, reconhece o major Ferreira, 
"porque não existe cooperação por 
parte dos proprietários dos automó- 
veis e porque o órgão não dispõe 
de pessoal para realizar uma fiscali- 
zação mais rigorosa". O diretor de 
órgão diz ainda que com a "mudan- 
ça da Taxa Rodoviária Única, a an- 
tiga TRU, para a esfera estadual, com 
a criação de um novo imposto, o 
IPVA, o controle ficou ainda mais 
difícil". Quando o imposto era da es 
fera federal, prossegue, "os proprie- 
tários temiam mais as multas e con- 
seqüências", concluiu. 

Em 1985, segundo dados forneci- 
dos pelo major José de Ribamar Cas- 
tro Ferreira, foram emplacados 6.919 
veículos em Imperatriz, sendo 3.120 
automóveis, 1.604 caminhonetas, 
1.281 constituídos de caminhões, 
153 utilitários, 686 motocicletas, 54 
ônibus, 12 semi-reboques e 9 mlni-ca- 
minhões. Já durante os primeiros seis 
meses deste ano, com o novo impos- 
to — IPVA - só foram emplacados 
2.476 veículos. A razão da diminui- 
ção no emplacamento , em relação a 
85, se deve segundo o major Ferreira 
à falta de material que ocorreu na 
CIRETRAN e ao atraso no início do 
licenciamento dos veículos. No se- 
gundo semestre a diferença deverá 
ser recompensada, garante o diretor 
da Regional de Imperatriz. 

SINALIZAÇÃO: 0 ETERNO 
PROBLEMA 

Sobre a tão solicitada sinalização 

Falta de recursos 

impede melhorias 

para o trânsito 

em Imperatriz 

das ruas centrais de Imperatriz, o ma- 
jor Ferreira reconhece que a situação 
em Imperatriz está muito a desejar 
e que a sinalização existente é mui- 
to antiga. "Não é de hoje; há mais de 
cinco anos que eu venho lutando pela 
implantação de uma sinalização mais 
adequada para Imperatriz. Tenho 
contado com apoio do Município, 
do Estado e mesmo Federal, mas 
infelizmente a cidade ainda não foi 
contemplada, em sua totalidade, em 
termos de sinais de trânsito. A parce- 
la que recebemos para execução des- 
te serviço é muito pequena". Ele 
acrescenta que um outrc fator que 
tem prejudicado a sinalização em 
Imperatriz é a existência de muito 
vandalismo por parte de algumas 
pessoas, que danificam as placas de 
sinalização colocadas nas ruas. "Eles 
não sabem, na verdade, o significado 
de uma sinalização", salienta. 

O diretor de Trânsito lembra ain- 
da a importância de campanhas edu- 
cativas e- informativas com respeito 
ao trânsito nas cidades. "No Brasil, 
todo mundo pensa que quem deve 
entender de sinalização de trânsito é 
apenas o motorista quando na ver- 
dade. isto é errado, pois o pedestre 
também precisa se deslocar e, por is- 
so, deveria conhecer também a le- 
gislação, saber como andar certo nas 
ruas; o ciclista também precisa 
conhecer os sinais e obedecê-los, prin- 
cipa!mente. O mesmo acontece com 
o carroceiro e o motociclista", enfati- 
za o major Ferreira. "Se todos sou- 
bessem o valor de uma boa sinaliza- 
ção, e se todos a obedecessem, mui- 
tos acidentes seriam evitados", con- 
cluiu. 

Para o diretor da CIRETRAN, o 
número de acidentes em Imperatriz 
não é tão grande assim, não obstan- 
te a desorganização do trânsito e a 
fama que a cidade possui. O que exis- 
te, diz ele, é a falta de respeito à si- 
nalização e mesmo a falta de huma- 
nidade, já que existe muito motoris- 
ta que não respeita o direito dos pe- 
destres, dos motoqueiros e dos ciclis- 
tas. 

Existe um projeto chamado "Pro- 
jeto de Imperatriz" para a urbaniza- 
ção, iluminação, arborização e sina- 
lização da cidade de Imperatriz, 
visando dotar a cidade de uma infra- 
estrutura mais adequada ao cresci- 
mento que tem ocorrido. A falta de 
iluminação, embora não seja de res- 

ponsabilidade da CIRETRAN, ê, 
segundo o major Ferreira, um dos 
problemas cruciais enfrentados pela 

"Uma rua sinali- 

zada e não ilumi- 

nada é igual a uma 

rua sem sinaliza- 

ção". 

população impera trizense. "Existem 
alguns locais que durante a noite se 
tornam muito perigosos, principal- 
mente para os estudantes. É neces- 
sário que se tome providências ur- 
gentes. Estou fazendo um levanta- 
mento para fornecer dados concre- 
tos sobre o problema á CEM AR", 
explicou o diretor da CIRETRAN.' 
"Uma rua sinalizada e não iluminada 
é igual a uma rua sem sinalização. À 
noite, o motorista nem sempre per- 
cebe os sinais com antecedência. 
Existem alguns pontos que considero 
críticos, para a segurança das pessoas 
em Imperatriz: são os cruzamentos 
da rua Rui Barbosa com a rua Corio- 
lano Miihomem, do Estádio Munici- 
pal até o Hospital Regional; o cruza- 
mento da rua Ceará com a avenida 
Bernardo Sayão. Neste último, a si- 
tuação se complica pela existência de 
grande movimentação durante a noi- 
te, provocado pela existência de mui- 
tos quiosques que vendem comidas. 
Estas pessoas não percebem o perigo 
que enfrentam naquele lugar", salien- 
tou. 

Sobre o problema causado pelas 
carroças, o major José Ribamar Fer- 
reira informa que por não existir em- 
placamento das carroças, o problema 
fica difícil de ser resolvido. "Lutei 
junto a Associação dos Carroceiros 
para que eles emplacassem as carro- 
ças, o que viria a facilitar a identifi- 
cação do carroceiro. Problemas da 
não entrega de mercadorias por par- 
te de alguns carroceiros que não pos- 
suíam nem placas ou mesmo docu- 
mento de identidade, seriam resol- 
vidos daqui para frente. Pretendo 
voltar a lutar para que todos eles te- 

nham suas carroças emplacadas e que 
os já emplacados coloquem as placas 
no lugar certo, o que vai facilitar o 
seu serviço e aumentar a segurança 
para o usuário", assegurou o major 
Ferreira. 

Quanto ao emplacamento das mo- 
tocicletas, que está se tornando cada 
vez mais o meio de transporte do 
brasileiro, por se tratar de um veículo 
econômico e de fácil estacionamento, 
o diretor da Ciretran de Imperatriz 
lembra que existe uma lei que obriga 
o emplacamento e o uso de capacetes 
pelo condutor e passageiros. Reco- 
nhece, no entanto, que em Impera- 
triz essas exigências não vêm sendo 

"A Ciretran é a 

mesma de 13 anos 

atrás". 

cumpridas. O motivo, segundo 
ele, é também a falta de recursos fi- 
nanceiros e humanos para que o ór- 
gão que ele dirige possa fazer uma 
melhor fiscalização. "Sobre isto esta- 
mos tentando contar com o apoio do 
Comando do 3o. Batalhão da Polícia 
Militar para aumentar o policiamento 
ostensivo e fardado do trânsito no 
centro da cidade e nas ruas mais mo- 
vimentadas. A CIRETRAN é um 
órgão puramente administrativo". 

As infrações de trânsito mais co- 
muns em Imperatriz são os estacio- 
namentos em locais proibidos. Neste 
aspecto, o major Ferreira acha que é 
necessária uma maior conscientização 
por parte dos motoristas. Outra infra- 
ção bastante comum na cidade é o 
excesso de velocidade, principalmen- 
te por parte de menores ao volante, 
tornando a infração mais séria:. 
"Quando apanhamos um menor ao 
volante, nós o levamos ao Juizado de 
Menores, já que não existe na cidade 
uma Vara de Justiça do Trânsito para 
que fosse aberto um inquérito. Nesse 
sentido, os pais deveriam ser mais 
conscientizados para não entregarem 
carros aos filhos menores de idade. 
Neste aspecto também não dispo- 
mos de infra-estrutura adequada para 
a solução ou diminuição das infra- 

ções. A CIRETRAN é uma réparti- 
ção que deveria dispor de mais re- 
cursos para que acompanhasse o cres- 
cimento que vem ocorrendo na cida- 
de. Ainda não dispomos de espaço fí- 
sico suficiente, o que existe é o mes- 
mo de 13 anos atrás. 0 número de 
funcionários é insuficiente". 

CURSO E MONOGRAFIA 

"Gostaria de acrescentar que es- 
tou retornando a Imperatriz depois 
de 6 meses de ausência. Estava em 
Recife fazendo um Curso de Aperfei- 
çoamento, com o qual consegui mi- 
nha promoção a major. Estou voltan- 
do ao trabalho na Ciretran de Impe- 
tratriz onde espero continuar rece- 
bendo o apoio das autoridades e do 
povo em geral. O curso que fiz em 
Recife me forneceu conhecimentos 
importantes na área de trânsito ur- 
bano; aliás, eu apresentei ao fina! 
do curso, uma monografia sobre o 
policiamento seletivo de trânsito 
para uma região metropolitana. Uti- 
lizei dados referentes à capitai per- 
nambucana, pois não foi possível 
o meu deslocamento até Imperatriz 
ou mesmo São Luís para que eu 
conseguisse os dados necessários ao 
trabalho apresentado. Depois que 
cheguei já fiz uma palestra para os 
alunos do Curso de Pedagoria da Uni- 
versidade Federa! do Maranhão e 
uma outra para alunos do 2o. grau 
do Colégio Graça Aranha, ambas a 
respeito dó trânsito urbano, em co- 
memoração à Semana Nacional de 
Educação do Trânsito", concluiu o 
major José de Ribamar Ferreira. 

Abaixo, o JN apresenta dados es- 
tatísticos referentes ao licenciamen- 
to de veículos em Imperatriz, no ano 
de 1985. 

DADOS ESTA TÍSTICOS DOS 
VEÍCULOS LICENCIADOS EM 

IMPERA TRIZ - 1985 

- Automóveis — de janeiro a dezem- 
bro: 3.120; 
- Caminhonetas: ■ de janeiro a dezem- 
bro: 1.604; 
- Caminhões: - de janeiro a dezembro: 
1.218; 
- Utilitários: - de janeiro a dezembro: 
153; 
■ Motocicletas - de janeiro a dezem- 
bro: 686; 
• ônibus: - de janeiro a dezembro: 54, 
- Reboques: de janeiro a dezembro: 
12; 
■ Mini-caminhões ■ de janeiro a de- 
zembro: 09 
- TOTAL: — 6.919 veículos. 

Obs: De janeiro a junho de 1986 já 
foram emplacados 2.476 veículos. 0 
número de veículos licenciados ainda 
é pequeno devido ao atraso no início 
dos trabalhos e a falta de material 
para a execução do trabalho na Cir- 
cunscrição Regional de Trânsito de 
Imperatriz. 

Não peça carros: faltam peças 

As mudanças na economia brasileira provo- 
cadas pelo Flano Cruzado vêm ocasionando es- 
cassez de mercadorias nas prateleiras de super- 
mercados, problemas no abastecimento de car- 
nes e dificuldades no fornecimento de bebi- 
das. O setor automobilístico também foi du- 
ramente atingido. O aumento da demanda e a 
redução da oferta vem trazendo algumas 
seqüelas indesejáveis tanto para consumido- 
res como para revendedores^ Em Imperatriz, 
está difícil comprar um carro, grande ou pe- 
queno, e faltam até peças usadas. A reporta- 
gem do JN conversou com gerentes de conces- 
sionárias, proprietários de sucatas e donos de 
automóveis. 

Gilberto Francisco de Sousa, gerente da 
Divekar (Revendedora Fiat),diz que "ultima- 
mente tem sido uma verdadeira ginástica 
vender veículos. "Quando tínhamos veículos 
disponíveis, o mercado estava com problemas, 
e agora que houve um aquecimento do merca- 
do, o nümero de carros diminuiu" e toda con- 
cessionária teve sua cota reduzida". A cota 
da Divekar está em 13 veículos mensais. "An- 
tes, vendíamos de 30 a 40 carros por més. 
O prazo de entrega", continua Gilberto, 
"varia de acordo com o modelo. O Fiat 147, 
por exemplo, que não tem compulsório, só 
poderemos entregar depois de janeiro. Os ou- 
tros modelos, entregamos com um prazo de 
90 dias". 

Gilberto de Sousa acrescenta que "o mer- 
cado de peças está passando por um perío- 
do muito difícil. Existem muitos carros pron- 
tos nas fábricas que estão esperando o aca- 
bamento final, mas não existem as peças ne- 
cessárias. Nós temos muitos pedidos mas não 
temos peças o suficiente para atender a todos". 

Lindomar Farias de Sousa, gerente da 
Pneus Zero, esclarece que o problema das 
peças é nacional, porque começa nas meta- 
lúrgicas. "Esta falta está se tomando um pro- 
blema cada vez maior. Já estão querendo 
cobrar ágio, embora ainda não tenhamos 
pago nenhum ágio na compra de peças e muito 
menos repassado, peças com preços majora- 
dos. Estamos respeitando o congelamento, 
mesmo tendo que deixar de vender algumas 
mercadorias por não compensar vendê-las. 
É impossível comprarmos uma mercadoria 
por CzS23,00 para vender por Cz$25,00, se 
temos que pagar imposto, comissão de fun- 
cionários e mais uma série de coisas". 

"Um caso muito sério", prossegue, "é o 
das fábricas de molas, que não aceitam mais 
pedidos para este ano. Nós temos um consu- 
mo de 15 a 20 toneladas de mola por més 
e só estamos recebendo de cinco a seis tone- 
ladas. Por conseqüência, nosso estoque está 
baixando rapidamente. Até o final de outu- 
bro, ou o início de novembro, estaremos 
sem molas. Quando isso acontecer, os cami- 

nhões vão parar, e como somos uma região 
madeireira, vai haver graves conseqüências". 

Antônio Batista Nascimento, gerente da 
Tocauto (Revendedora Volkswagen), diz que a 
Tocauto está recebendo de 15 a 20 veícu- 
los por més e faz a entrega em um prazo de 
30 a 60 dias. "Nosso consórcio é o único que 
pode dizer que está em dia com a clientela. 
Com muito esforço estamos conseguindo en- 
tregar nosso produto dentro do prazo estipu- 
lado. A falta de carros, é provocada pela falta 
de peças nas fornecedoras. Queremos comuni- 
car aos nossos clientes que a Tocauto, junta- 
mente com a Volkswagen, está empenhada em 
fazer o máximo para atender de forma sa- 
tisfatória a todos e para que dentro de pouco 
tempo tenhamos superado todos esses obstá- 
culos". 

Francisco de Assis Bento, proprietário 
da Sucata Pantera, conta que o mercado de 
peças "não está bem porque está faltando 
peças usadas também". 

Manoel Ribeiro, dono de serraria, denuncia 
que para conseguir um caminhão teve que 
comprá-lo de terceiros, "já que as revendedoras 
não tém", e pagou Cz$350.000,00, "mais do 
que o valor real". "Eu ja fiquei dois dias com 
um caminhão parado e tive que mandar uma 
torneadora fazer a peça pra mim". 

Vilani Brito, cliente do Consórcio Nacio- 
nal Volkswagen, reclama contra a cobrança 

de um acréscimo no preço do carro com que 
foi contemplada em junho passado. "Disse- 
ram que era para eu ter paciência, que recebe- 
ria um 87, mas isso não ocorreu, porque o 
modelo que chegou é 86. Eu esperava pagar 
por esse carro , Cz$ 103.000,00 (a pintura do 
carro é metálica). O carro chegou, e porque 
vem com um toca-fita, me cobraram Cz$ 
10.000,00 a mais. Haviam dado um jeito 
para que eu pagasse um pouco menos, mas o 
que diminuiu no compulsório aumentou no 
toca-fita. Eu não conheço toca-fita que va- 
lha Cz $ 10.000,00". 

Pára Renato Aires Azevedo, gerente da 
Cobrás Imperatriz Ltda., a situação tende a 
se normalizar. "Em setembro já recebemos 
mais carros do que no més anterior. Não exis- 
te uma cota certa, mas nossa cota normal 
gira em tomo de 30 a 35 carros por mês. 
Em setembro recebemos 19 unidades". 

Renato afirma que há uma lista de espera 
muito grande, que está sendo controlada pela 
Pd ícia Federal e pela Sunab e que a entrega de 
todos os carros vendidos é feita na presença 
de agentes da Pd ícia Federal, que conferem 
se o comprador é realmente o primeiro da fi- 
la. "Todo diente que quiser adquirir um veí- 
culo antes tem que ir à Federal para se identi- 
ficar. 
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IO Imperatriz, 20 a 26 de outubro de 1986 
OPINIÃO ■foroai de jUgtfti»? 

CONSTITUINTE 

LUÍS PEDRO 

Aproximam-se as eleições para a 
Assembléia Nacional Constituinte. Em 
todo o País a movimentação dos 
partidos e candidatos é muito grande. 
Serão eleitos em 15 de novembro: go- 
vernadores, senadores, deputados es- 
taduais e deputados federais consti- 
tuintes. 

A convocação e eleição da Assem- 
bléia Nacional Constituinte é uma vi- 
tória do povo que, organizado nos di- 
versos setores e segmentos que inte- 
gram o "movimento democrático po- 
pular, resistiu ao regime militar, 
usando as mais variadas formas de 
luta, até que se chegou á Aliança 
Democrática, integrada pelo PMDB, 
PC do B, dissidentes do PDS e outras 
correntes menores, que haviam par- 
ticipado da jornada patriótica das DI- 
RETAS JÁ e decidiram se unificar num 
grande bloco que arrasou as preten- 
sões da direita, esmagando, no colégio 
eleitoral, a candidatura de Paulo Maluf 
e elegeu Tancredo Neves e José 
Sarney para presidente e vice-presi- 
dente da República. 

A tarefa da Assembléia Nacional 
Constituinte é elaborar uma nova 
Constituição formando, assim, a tão 
desejada reorganização política, 
jurídica, econômica e administrativa 
do Brasil, já que a última Constituinte 
foi eleita em 1946, portanto, há 40 
amos, e de lá para cá inúmeras foram as 
modificações feitas, principalmente 
quando em 1969 os três ministros mili- 
tares de então decidiram outorgar à 
nação uma constituinte que assegu- 
rasse ao fascismo e à corrupção im- 
punidade para os crimes e barbáries 
qus praticariam a partir daquele 
mo mento. 

redemocratização em marcha, 
desde a derrota do regime dos ge- 
nersiis, com a eleição de Tancredo 
Neviss, colocou com rigor a necessi- 
dade de se elaborar para o Brasil, às 
vésperas do ano 2000, uma consti- 
tuiçlio que assegure a existência da 
dem ocracia, direitos e deveres para os 
cidadãos, para o Estado, compatíveis 
com o momento que vivemos e como 
forme de consolidar as conquistas 
democráticas. 

É, siem qualquer dúvida, a parte mais 

importante das eleições de 15 de 
novembro, e, por isso, as classes 
sociais, os grupos econômicos na- 
cionais e internacionais que têm 

' interesses no Brasil estão investindo 
pesado, financiando candidatos à 
Constituinte para ver se "melam" a 
eleição levando para o Congresso Na- 
cional seus testas-de-ferro. Alguns 
camuflados, outros publicamente 
identificados, como Nilton Cruz, 
Delfim Neto etc. 

Por seu turno, também os setores 
patrióticos, populares e progressistas, 
mesmo sem recursos financeiros en- 
traram nessa luta e buscam eleger uma 
forte bancada que não se venda, não 
transija na defesa dos verdadeiros in- 
teresses nacionais, democráticos e 
populares. 

Das propostas elaboradas até o 
momento, só o Partido Comunista do 
Brasil (PC do B) apresentou a sua, que 
está publicada no livro da Editora Anita 
Garibaldi. É preciso repensar o Brasil e 
parece que os partidos políticos 
esqueceram seu compromissos pro- 
gramáticos. No programa do TRE, os 
candidatos aparecem com discursos 
vazios, no máximo se declaram 
apoiando este ou aquele candidato a 
governador. É fundamental que o 
eleitor fique bem atento para escolher 
o candidato a deputado federal ou es- 
tadual com base no que eles dizem no 
rádio, na TV e no palanque. 

O Brasil precisa romper com o atraso 
e o conservadorismo das instituições 
vigentes, inadaptadas, à realidade 
nacional, a fim de progredir no campo 
político, social e cultural. Entre as 
mudanças reclamadas pelo povo, en- 
contram-se a efetiva democratização 
do Estado, a supressão do poder oli- 
gárquico, elitista e reacionário. O es- 
tado brasileiro tem sido instrumento 
jurídico e político nas mãos das clas- 
ses dominantes e do imperialismo, vol- 
tado contra os interesses do povo e da 
nação. 

Ao examinar de um ponto de vista 
crítico a história constitucional do 
País, penso que para reorganizar o 
Brasil precisamos eleger candidatos 
que de fato lutem por mudanças como: 
  Sllhetitiiir * *• 

plantado desde 1891 e que só tem 
servido às oligarquias, concentrando o 
poder nas mãos do Presidente da Re- 
pública por uma forma de governo de 
co-responsabilidade do Executivo e do 
Legislativo; extinguir o Senado, que 
serve apenas de reforço ao reaciona- 
rismo no âmbito legislativo. 

— Ampliar a representação popular 
e democrática no Congresso mediante 
normas que garantam direitos iguais a 
todos os partidos e candidatos; asse- 
gurar a criação de uma bancada clas- 
sista de operários e camponeses, 
eleitos fora dos partidos, através das 
eleições gerais; liquidar a influência 
nociva do militaismo na vida política 
nacional; democratizar o poder judi- 
ciário dentro do princípio de que todo 
o poder emana do povo; nomeação de 
juizes obedecendo à regra democrá- 
tica. 

— Os parlamentares ausentes a mais 
de oito sessões ordinárias em um mês, 
salvo por doença comprovada ou mis- 
são oficial, perderão seus mandatos. 

— No Brasil a justiça é feita para os 
ricos, daí a nova conceituação à 
função judiciária para que ela sirva 
gratuita e rapidamente ao povo; criar a 
Justiça Agrária, juizado de pequenas 
causas, criar juizes populares, "esta- 
dualizar" os cartórios, criar o Con- 
selho Superior de Magistratura; criar 
mandato-temporário para juizes. 

— A independência nacional no seu 
sentido mais amplo permanentemente 
será preservada em toda a sua ple- 
nitude; não admitir nenhum tipo de in- 
gerência externa em sua política, 
econômica, orientação e produção 
cultural; acordos militares com outros 
países só com aprovação do povo 
através de plebiscito; proibir a atuação 
de estrangeiros na propriedade da 
terra, na exploração mineral; sus- 
pensão do pagamento da dívida ex- 
terna e seus juros até que o povo seja: 
consultado sobre o que deverá ser 
feito com ela após rigorosa auditoria. 

— Confisco de todas as terras gri- 
ladas para serem redistribuídas com o 
povo que a queria trabalhar; extinção 
da grande propriedade latifundiária, 
desapropriação de todas as terras que 

h cnn hoí-turfis. desa- 

propriação de todas as terras que ul- 
trapassarem 1.500 hectares, desapro- 
priação sem indenização de todas as 
terras em mãos de empresas estran- 
geiras. 

— Igualmente de todos perante a lei; 
ninguém será privilegiado ou discri- 
minado por diferença de sexo, raça, 
convicção política, ideológica, re- 
ligiosa ou situação financeira; nin- 
guém poderá ser preso sem ordem ju- 
dicial, salvo em flagrante delito; o 
domicílio é inviolável; não sera per- 
mitido nenhum tipo de censura ã im- 
prensa, à literatura; haverá garantias 
de liberdade de consciência, de reli- 
gião e de culto; a todos será asse- 
gurado o direito de organização para 
fins políticos, sociais, culturais e 
recreativos; ficará assegurada a plena 
liberdade de organização partidária; 
as organizações sindicais serão livres 
e independentes do Estado, de reli- 
giões ou partidos políticos. 

— A mulher terá direitos iguais aos 
do homem; a família é constituída pela 
união estável de fato ou de direito entre 
o homem e a mulher e contará com a 
proteção do Estado; a violência física 
sexual contra a mulher será punida 
como crime contra a posse. 

— Declarar a saúde como um direito 
de cidadania, atribuindo ao Estado o 
dever de garantir condições dignas de 
ida e acesso igualitário e gratuito à as- 
sistência médica em seus diversos 
níveis a todos os brasileiros; sanea- 
mento, qualidade de meio ambiente, 
moradia, alimentação, higiene, segu- 
rança do trabalho. 

Ao nosso ver, esses são alguns dos 
pontos fundamentais a serem inscritos 
na nova constituição. Sem esses e 
outros aspectos de interesse do povo a 
Constituição a ser elaborada pelos 
constituintes que serão eleitos em 15 
de novembro ficará mais uma vez sem 
atender aos reclamos populares. Por 
isso é preciso votar em candidatos 
emergidos das lutas democráticas e 
populares. Votar em homens e mu- 
lheres de passado e presente com- 
provadamente comprometidos com os 
interesses do povo, dos operários, dos 
camoneses e do Brasil. 

* Luís Pedro é jornalistas deputado 
estadual. 
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JN Gramática 

Tasso Assunção (*) 

Aterrisar ou aterrissar? A 
forma correta é aterrissar 
(descera terra, o avião). O Vo- 
cabulário Ortográfico da Lín- 
gua Portuguesa não condigna 
a forma aterrizar registrada 
em alguns dicionários. 

Braguilha ou barriguilha? O 
Vocabulário Ortográfico da 
Língua Portuguesa registra 
as duas formas, embora alguns 
autores acoimem a segunda 
de errônea. 

Colaborar ou corroborar? 
Colaborar significa cpad- 
juvar, cooperar, ajudar; 
corroborar significa ''com- 
provar, confirmar, fortificar. 

Degradante (a ou para?) 
Degradante (difamante, avil- 
tante, desonroso) só admi- 
te a preposição para: hábi- 
to degradante para a moral. 

Eletrecista ou eletricista? O 
certo é eletricista. 

Facismo ou fascismo? 
Grafa-se fascismo (sistema 
político discricionário implan- 
tado por Benito Mussolini 
na Itália depois 'da Primeira 
Guerra Mundial), 

Ganância (de ou por?) Ga- 
nância (cobiça, ambição, avi- 
dez) só aceita a preposição 
de: homem dominado 
pela ganância de dinheiro. 

Haraquiri ou harariqui? 
O certo é haraquiri (forma 
japonesa tradicional de sui- 
cídio). 

Imigrante ou emigrante? 
Imigrante é o que entra 
em país estrangeiro para 
nele viver; emigrante é o que 
sai de um país para ir viver 
em outro). 

Jibóia ou gibóia? O certo é 
jibóia. 

Linchar ou lixar? Linchar 
é punir, justiçar sem julga- 
mento; lixar é puir, raspar 
com lixa. 

Mascote (a ou o?) Masco- 
te (talismã, amuleto) é subs- 
tantivo feminino. 

Negligente (com ou em?) 
Negligente (desleixado, indo- 
lente, preguiçoso) só admite 
a preposição em: o pai foi 
negligente em educar os fi- 
lhos como recomendavam os 
mestres. 

Objetivo ou obgetivo? O cer- 
to é objetivo (aívo, mira, 
propósito). 

Por ou pôr? Por (sem acen- 
to) é preposição; pôr (com 
acento) é verbo. 

Quatorze ou catorze? As 
duas formas são corretas, 
embora haja preferência pela 
grafia quatorze e pela pro- 
núncia catorze. 

Radicar ou erradicar? Es- 
sas palavras são antônimas. 
Radicar significa enraizar, 
arraigar; erradicar significa 
desenraizar, desarraigar. 

Sedento (de ou por?) Se- 
dento (desejoso, ávido, cobi- 
çoso) só aceita a preposição 
de: homens sedentos de ri- 
quezas. 

Tráfego ou tráfico? Trá- 
fego é o mesmo que trans- 
porte de mercadorias, trân- 
sito de veículos; tráfico é 
o mesmo que contrabando; 
negociação fraudulenta. 

Usufruir ou usufrutar? Es- 
sas palavras são sinônimas e 
significam desfrutar, gozar, 
tirar proveito. 

Vagaroso (com um em?) 
Vagaroso (demorado, lento, 
moroso) só admite a pre- 
posição em: homem vaga- 
roso no trabalho. 

Xaveiro ou chaveiro? o cer- 
to é chaveiro, substantivo 
derivado de chave. 

Zumbar ou zumbir? Essas 
palavras têm o mesmo signi- 
ficado: fazer ruídos (insetos), 
sussurar, sibilar. 

* Tasso Assunção é da equi- 
pe de redação do JN. 
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r Lar Menino Jesus 

- lá não existe orf andade 

Fundado em 1978 pelo casa! 
goiano Maurício Gonçalves Vilela, 
43 anos, fazendeiro, e Maria Eter- 
na de Sousa Vilela, 40 anos, o Lar 
Menino Jesus é uma espaçosa casa 
que abriga, hoje, 25 pessoas, crian- 
ças e adultas (a mais veiha tem 21 
anos), além do casal e três filhos: 
Miiena, Micheline e Maurício Filho. 

Um exemplo de humanitarismo, 
o Lar Menino Jesus (um lugar apra- 
zível ã beira do Tocantins,rodeado 
de verde) oferece uma nova defi- 
nição de asilo para crianças: orfana- 
tos, na verdade, não existem. Há os 
que deixaram de sê-lo e se transfor- 
maram em prisões e há os que sem- 
pre foram apenas tares que decidi- 
ram acolher pequenos desabrigados, 
como o lar de Maurício Vilela e Ma- 
ria Eterna. 

A reportagem do JN visitou o 
Lar Menino Jesus e ouviu dona Ma- 
ria Eterna, que relutoú em dar a en- 
trevista, por acreditar que a publici- 
dade traz efeitos negativos, e fez 
questão de esclarecer que o "orfa- 
nato" é antes de tudo uma grande 
família, que não aceita mais crian- 
ças porque o ideai seria famílias me- 
nores e porque cada indivíduo deve- 
ria assumir a sua parcela de respon- 
sabilidade no problema. "A gente 
vê o problema quando anda pelas 
ruas da cidade — e se fala nesse pro- 
blema todo dia", diz d. Maria Eterna. 

v% Se a gente não fizer alguma coisa 
para resolvê-lo, vai ser sempre assim, 
nunca vai melhorar. E nós vamos es- 
perar por quem? pelo Governo? O 
Governo poderá fazer alguma coisa, 
mas o povo tem que assumir o pro- 
blema... mas a maioria fala, fala, fa- 
la e fica só no discurso 

Você já pensou — continua — 
uma mãe sair de casa e deixar 25 
crianças? Mas eu deixo tudo arru- 
mado, tudo estipulado: você faz is- 
so, você faz aquilo.... E quando eu 
chego, eu cobro. A gente dá uma 
obrigação para cada pessoa da ca- 
sa. Em uma casa grande, cada um ' 
tem que ter uma obrigação. Mas is- 
sq eu deixei a critério dos meninos 
mesmo X E cada um escolheu aquilo 
de que mais gosta de fazer, Um gos- 
ta de cuidar das plantas, outro pre- 
fere lavar roupas; outro gosta de 
cozinhar, vai cozinhar; outro gosta 
de arrumar a casa, vai arrumar; ou- 
tro já gosta da horta. E cada um faz 
aquilo de que gosta. 

JN — Quem teve a idéia de ado- 
tar crianças? 

ME — Foi o Maurício. Eiè gosta, 
tem um jeito todo especial para li- 
dar com crianças. 

JN — Como começou? 
ME — Dom Mareeiino cedeu um 

prédio em Porto Franco. Começou 
com 10 crianças. Elas ficaram três 
anos em Porto Franco, mas como 
era longe e ficava muito difícil para 
nós, tivemos que trazê-las para cá. 

JN — Quem mantém o orfana- 
to? 

"Tem menino aí que a 
mãe deixou na rua para 
carro passar em cima". 

ME — Nós dois e alguns amigos. 
Mas ultimamente até os amigos dei- 
xaram de ajudar. Só dois continuam 
ajudando. A prefeitura, agora, tam- 
bém está dando uma ajuda em ali- 
mentação. Mas só quando tem, do 
jeito que eles mandam. A gente não 
cobra nada. Há algumas pessoas, 
que às vezes a gente nem sabe quem 
são. Chegam, deixam alguma coisa e 
pronto F a gente agradece. Mas 
pessoas que se responsabilizem por 

uma contribuição regular, não. 
JN — Surgem pretendentes à 

adoção .de crianças? 
ME — Ah, adotar depois que es- 

tão grandes todo o mundo quer. 
Não para criar como filho, mas para 
ajudar, trabalhar... Muitos deies são 
irmãos. Conceição, irene, Antônio, 
Corina, Ana Maria são irmãos; 
Eugênio e Ângela são irmãos; Divi- 
na e Rosiiene são irmãS; Jânio e Ja- 
mes são irmãos; Pau!o Henrique, 
Evani e Evaido são irmãos; Mariiân- 
dia e Sandra são irmãs... Não dápra 
gente separar. 

"As pessoas têm mais 
facilidade de dar uma 
criança do que dar um 
cachorro". 

JN — A senhora conhece os pais 
de todos eles? 

ME — Conheço. Não existem 
"abandonados", sem ninguém. Há 
sempre alguém. Eu tenho crianças 
aí que têm pai e mãe. Mas os pais 
não assumem, não querem. Aí, o 
que se pode fazer? A gente vai dei- 
xar jogados na rua? Tem menino aí 
que a mãe deixou na rua para 
carro passar em cima. pessoas 
têm mais facilidade de dar uma 
criança do que dar um cachorro. 
Um cachorrinho bonitinho é difícil, 
as pessoas querem vender. Dar, não. 
Mas elas chegam com uma criança 

"Um pai deixou três 
moças /aqui. Disse que 
era por .15 minutos. Nunca 
mais apareceu". 

e querem obrigar a gente a ficar 
com eta, tanto pais como mães. Al- 
guns saem, às vezes, até ofendidos, 
porque a gente faia a verdade.   

"Hoje, estão com problemas, en- 
tregam-nos a criança e mais tarde 
querem a criança e a gente não vai 
devolver mais. Só se a criança qui- 
ser ir e a pessoa tiver condições de 
criá-ia. Não posso aceitar crianças 
que têm pai e mãe que não querem 
assumi-las. Às vezes têm tio, tia, 
avô, avó, tudo.' Vêm- aqqi, deixam 
no juiz; na* delegacia, deixam de 
qualquer jeito; vêm doutras pessoas 
querendo fazer favor, querendo aju-' 
dar um terceiro, deixam com a gen- ' 
te e nunca mais aparecem. 

"Um pai deixou três moças aqui. 
Disse que era por 15 minutos. Nun- 
ca mais apareceu. Deixou uma 
doente e seis meses depois a menina 
morreu. Ficaram mais de um mês 
com a mata arrumada esperando o 
pai. Eu faiei: minhas filhas, vamos 
nos integrar ã família que vocês 
não vão embora mais não. Seu 
pai não volta mais. Essas estão com 
meus pais. Meu pai tomou a respon- 
sabilidade por elas. Eles se conside- 
ram avô e avó de ias. As crianças 
adotam a gente como pai e mãe. E 
a gente faz o mesmo com elas. 

JN — Como as crianças chegam a 
sua casa ? 

ME — É um abandono! Quando 
deixam com a gente elas vêm no 
pior estado. Doentes, cheias de feri- 
das, revoltadas, cheias de problemas 
Até esse pessoal aceitar que eles 
têm uma família, aceitar que são 
gente... Como eles confiam na gen- 
te, como confiam! 

"Às vezes aparecem pessoas que- 
rendo levar algum dos meninos. Mas 

por levar, para ter um empregado 
em casa, não como uma pessoa que 
elas vão valorizar, se responsabilizar 
por ela. E eles não querem ir. Al- 
guém diz: Obriga! Não. Obrigar, 
não. Cativa! Você quer levar qual- 
quer uma das meninas daqui? Cati- 
va! Todo mundo é livre. Mas se não 
cativar, a pessoa vai como? 

"Eu estou fazendo esforço até 
hoje para manter essa família uni- 
da, porquê seria muito triste ver co- 
mo ficariam perdidos — um aqui, 
outro acolá. Mas tarde surge uma 
revolta, a pessoa é infeliz, não sa- 
be por quê. Porque na infâncià foi 
tirado tudo quanto é laço, tanto fí- 
sico como afetivo. Foi arrancado 
tudo. Então a pessoa se torna um 
indivíduo que não dá valor a nada. 
Pode acontecer o que for. Pra ele, 
tudo bem, é certo. 

"Você já imaginou dez adoles- 
centes dentro de uma casa? Geral- 
mente, quando uma mãe tem mui- 
tos filhos, eles vão ficando adoles- 
centes por etapas, cada um de uma 
vez. A gente vai se acostumando. 

Mas quando é tudo de uma vez, 
quando um sai da crise outro vai 
entrando. Nós temos que procurar 
conhecer a pessoa, saber sobre as 
raízes dos problemas de cada uma e 
depois ajudá-la a aceitar aquilo com 
naturalidade. Se você criar um pro- 
blema em torno daquilo a pessoa 
nunca vai se curar. Mas se ela acei- 
tar) o problema desaparece'A 
natureza humana é muito sábia, eta 
ensina. A gente quer ser feliz, o ob- 
jetivo do ser humano é ser feliz. 

Quando ele acha uma ajudazinha 
para ser feliz, ela vai..." 

JN — Como é a vida deles aqui? 

ME — Todos estudam, passeiam, 
convivem. Os amigos convidam a 
gente para festas, reuniões, ani- 
versários, tudo. E todos participam. 
Nós comemoramos o aniversário de 
todos no fim do ano. Às vezes as 
pessoas amigas vêm, trazem presen- 
tes. O Maurício também tem que 
dar alguma coisa — é o presente de 
que eles mais fazem questão. Eles 
não se sentem abandonados nem di- 
ferentes de ninguém. É uma família 
grande. 

. "A gente conseguiu que alguns 
voltassem para o pai, para a família. 

O último'caso para uma criança é 
um orfanato, uma Febem, uma Fu- 
nabem... Se cada pessoa... não do 
tanto que a gente tem, mas se cada 
um abrigasse algumas pessoas para 
dar alguma assistência, o problema 
seria resolvido... Famílias menores 
seria o ideal". 

JN — Como a senhora vê o pro- 
blema dos menores de rua em Im- 
peratriz? 

"Era um moleque de 
rua. Saiu de casa para 
lavar carros e não voltou 
mais. Mas eu o ensinei a 
gostar da mãe dele". 

ME - Sabe, até hoje eu tenho 
me questionado a respeitn dessas' 
crianças. Eu tenho conversado um 

juntam com outros e se tornam re- 
beldes, violentos. Algumas mães 
nem se preocupam se fulano voltou 
ou não. Então é tudo. falta de 
orientação, fome, uma série de coi- 
sas que estão crescendo. O negó- 
cio está indo por um caminho que 
mais tarde não vai ter jeito. Nas ci- 
dades grandes os delinqüentes são ca- 
pazes de arrancar bolsas, matar pes- 
soas. Viram criminosos porque a 
sociedade não toma providência 
nenhuma. Às vezes o menino está 
bem intencionado. Ele quer ir para 
a casa de uma pessoa, como um 
que chegou à minha casa e falou: - 
Eu vou morar aqui. — Meu filho, 
nós não podemos... — Mas eu vou 
morar aqui. Hoje, ele é barman, 
pouco com elas na rua. Elas dizem 
que a mãe trabalha e elas vão para a 
rua procurar alguma coisa pra 
ganhar algum dinheiro. Depois se 

"Se não educarmos as 
crianças para serem 
gente séria, quem vai 
governar o País no fu- 
turo?" 

uma pessoa de responsabilidade. 
E era moleque de rua. Saiu de casá 
para lavar carros e não voltou mais. 
Mas eu o ensinei a gostar da mãe 
dele. 

"Nós já somos considerados um 
país que nao é sério. E se a gente 
não educar as crianças para serem 
gente séria, quem vai governar o 
país no futuro? Então énossa obri- 
gação. A pessoa tem que ter respon- 
sabilidade até na guarda de uma 
agulha. É das pequenas coisas que a 
gente vai construir as grandes. Tem 
que surgir pessoas que pensem de 
forma diferente para que as coisas 
voltem a funcionar. Não adianta o 
governo decretar mi! e uma leis se 
as pessoas não as respeitam. Basta- 
ria você respeitar meus direitos e eu 
respeitar os seus e não precisaría- 
mos de leis 

"As crianças estão aí, todo mun- 
do está vendo. Mas vão assumir o 
problema? Se as pessoas se juntas- 
sem e falassem: "Vamos assumir o 
problema do menor em Imperatriz'/ 
daqui a um, dois anos não teria gen- 
te jogada por aí. Agora, vêm alguns 
políticos aí com conversas e a gente 
vai engolindo e acha que vai resol- 
ver. Depois das eleições ninguém 
lembra disso, os políticos não vêm 
nem passear aqui. 

_ "O mundo está minado. 
Estamos destinados ao- 
matadouro. Mas uma mu- 
dança é possível". 

"Imperatriz está sendo como es- 
tá porque o povo está querendo. Se 
a população é educada, a cidade é 
educada. Se a população é sem edu- 
cação, ela está -mostrando o que 
é. Pelo trânsito a gente vê.. A cida- 
de fala por ela mesma, pelo povo. 

"O mundo está minado. Nós va- 
mos construir um mundo pacífico, 
falar de paz, falar de 
fraternidade, de amizade em cima 
de um barri! de pólvora? Está-se 
falando e fazendo contrário. Que 
incoerência! Vamos parar de fazer 
isso. Vamos desfazer isso com ou- 
tra vida., mas ninguém quer. Esta- 
mos destinados ao matadouro. Mas 
essa mudança é possível, basta o 
homem querer". 

SINE: crescem 

as ofertas 

de empregos 

Como nas demais regiões do País, a ofer- 
ta de empregos tem aumentado conside- 
ravelmente em Imperatriz. Baseando-se - i 
apenas nos dados sobre a colocação de tra-, 
balhadores através do núcleo local do SINE 
pode-se afirmar que o crescimento em ter* st 
mos de oferta de empregos na região neste 
ano, de mais de 300 por cento, se com- 
parado aos números de 1982 e de mais de 
400 por cento se comparado aos número 
do ano passado. (VER QUADRO). A pro- 
cura do núcleo por pessoas desempregadas íV 

também cresceu nas mesmas proporções 
e ainda supera a oferta de emprego. jq 

O núcleo regional do SINE em Impe- 
ratriz, gerenciado por Maria de Lourdes 
Pereira, constatou também que as empre- 
sas estão exigindo maior experiência dos 
candidatos às vagas (são exigidos, no mí- 
nimo, dois anos). Isso se deve, segundo a 
representante do órgão, ao fato de que 
as empresas não querem mais perder tempo 
treinando recém-contratados. Com isso, a 
procura por mão-de-obra semi-classificada 
tem aumentado muito, bem como a solici- 
tação de pessoas para trabalharem em ou- 
tras cidades da região principalmente na 
construção civil e na mineração. 

O QUE É O SINE? 

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) 
é o mecanismo governamental encarregado 
de desenvolver uma política de emprego 
e de combate ao desemprego e ao subem- 
prego. For Criado pelo Decreto-Lei no. 
76403/75, ficando ligado à Secretaria de 
Emprego e Salário do Ministério do Tra- 
balho, que é o órgão centra! do sistema. 
Sua atuação se desdobra em três grandes 
frentes: a informação, a intermediação e a 
promoção do emprego. ■ 

0 SlNE opera em todos os Estados da l" 
Federação, através de convênios com os v 
governos estaduais. Além de uma matriz 
em cada capital, o SINE mantém núcleos 
(como é caso de Imperatriz), postos e uni- 
dade móveis. A nível estadual, o SINE ob- 
jetiva identificar as inadequações existentes 
np mercado de trabalho, desenvolver estu- 
dos capazes de subsidiar a operacionaliza- 
ção de política de emprego, avaliar as ne- 
cessidades de força de trabalho face aos 
projetos de investimentos públicos e pro- 
vados, fornecer informações ao sistema 
educacional, entre outros. 

No Maranhão, o SINE tem uma estru- 
tura que compreende uma matriz estadual, 
em Sao Luís, dois núcleos microrregionais, 
em Imperatriz e Santa Inês e vários postos de ;> 
serviço. A matriz desenvolve atividades de " 
coordenação do sistema, fornecendo dire- 
trizes; os núcleos são células básicas para a N 
operação, sendo responsáveis pelas pesqui- > 
sas sobre a situação na área de emprego, 
prestando informações às empresas sobre i 
recursos humanos disponíveis no mercado \ 
de trabalho e o nível de capacitação dos \ 
trabalhadores. Os postos funcionam como 
órgão de coleta, cadastro e registro de in- 
formações de emprego, força de trabalho, 
enfim, na orientação e encaminhamento de 
pessoas para treinamentos ou empregos. 

O núcleo de Imperatriz foi fundado em 
8 de setembro de 1981 e, desde aquela data 
já conseguiu colocação para 19.484 trabalha- 
dores, tendo sido procurado, nesse período 
por 19.984 trabalhadores. 

Quadro demonstrativo do pessoa! cadas- 
trado, encaminhado e colocado no perío- 
do de setembro de 1981 a agosto de 1986. 

CA D. ENC. COL 

81* 651 159 86 
82 2969 2456 3633 
83 2269 2354 2152 
84 1926 2826 2185 
85 1702 2353 1833 
86** 10467 — 9595 

* Englobando apenas os meses de setem- 
bro a dezembro. 
** Englobando apenas os meses de janeiro a 
agosto. 
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Gossips- 

P 

EDILAMAR VARÃO 

Hoje eu estou compoitadíssima. Co- 
meço de semana é sempre assim. 

x-x-x-x 

Uma dondoca esse fim-de-semana na 
Fly Back não desgrudou um só minuto de 
um rabo-de-gato que trazia em volta do 
pescoço. 

Mulher feia deveria pagar imposto pa- 
ra viver. O que a prefeitura da Imperosa ia 
arrecadar não está no gibi. 

E atenção gente. Hija em espanhol é 
filha, não é nenhuma cobra. 

Com esse pessoal é assim. Â gente tem 
que ficar explicando tudinho. Mas esta co- 
luna está aqui para isso mesmo - levar cul- 
tura para o povo inculto. 

x-x-x-x 

Alguns homens da Imperosa dizem não 

ir a festas a rigor porque não usam sn o- 
king. Coisa de arigó. Na Europa ninguém 
entra num cassino se não estiver usando 
smoking, e nos cruzeiros em navios de lu- 
xo, na hora o jantar, é exigido smoking 
para os homens e longo para as mulheres. 
E que diferença há entre um smoking e 
um paletó comum ? Nenhuma, só que o 
smoking é mais chique. 

x-x-x-x 
Vamos malhar, vamos malhar... duas 

horas todos os dias para o corpinho ficar 
lindo de machucar. 

x-x-x-x 

Quem está com a bola toda nos agita- 
díssimos fins de semana na city é o cara 
mais charmoso da Imperosa, Orlan Soares 
(gerente da Di Petrus), sempre desfilando 
com as gatas mais quentes. Só tem um de- 
talhe: as gatas ficam pingüim. 

Um funcionário de uma TV local é tão 
puxa-saco que na hora de ir embora bateu 
na porta do chefe e disse-lhe que, se acaso 

mm m 

ele (o chet espirrasse, que Deus o ajuas- 
se. Isso após cumprir quatro horas extras, 

Quem , - mando emoções é o 
gati i .o , ■ ; Sissimo advogado José 
Apareci • ao. Quando ele passa as 
gatas miam ■ . tchan, tchan. Eu acho ele o 
maior eato. 

A mulher ■ na cidade calçada de 
botas assa icho raro. Todo mundo 
olha e cochicha, faz comentários, especial- 
mente se a diu mulher for pata Qlcentro 
da cidade. ia ■ rr ria ainda são mais 
civilizados. 

x-x-x-x 
Já que ii : > existe mais carne, leite, sal, 

etc., e já que o governo tá com a mão na 
massa, por qu não acabar também com o 
INAMPS, que é a maior vergonha desse 
País e só serve para enriquecer dono de 
hospital desonesto, hein ? 

E para aquele gato lá da avenida Ge- 
túlio Vargas, 27, no Monte Castelo (São 
Luís)... Muita coisa aconteceu desde que 
você se foi, mas eu continuo te amando, 
viu ? 

E para aquelas bacuraus que têm muito 
o que esconder, vão ter que alugar a cego- 
nha, porque os famosos contraceptivos vão 
deixar de ser fabricados ainda esse ano. 
Juízo, bacuraus. 

Gente, quem está no maior /ove story 
é o gatérrimo e charmosérrimo Golberto 
(da Pérola Jóias) e a gatérríma Leninha 
(Colégio Santa Tereza). Os dois estão de 
olhos brilhantes, já classificados como o 
casal vinte da city. É isso aí, eu dou a 
maior força. 

ACONTECEU 

O dançarino, após a segunda música, 
quis morder a língua da dama. Ela saiu em 
pânico, gritando "segura o tarado !". 

A revista Veja de 24/07/86 diz que a 
modelo Monique Evans, que tem trinta 
anos, diz ter feito cinco cirurgias plásticas 
para melhorar o visual. Implantou silico- 
ne nos seios, fez lipo na barriga, nas co- 
xas, implantou silicone nas nádegas e nos 
maxilares. Acho correto a pessoa fazer tu- 
do para ser bonita e jovem. O que não po- 
de é se deixar ficar igual a espanta-neném. 
Isso é assombração. 

x-x-x-x 

- Você é um egoísta como todos os 

homens . Quando chega em casa mergulha 
no jornal e mal fala comigo. No entanto, 
quando éramos noivos, você me dizia que 
iria me amar a vida inteira. 

- Mas querida, como é que eu !.a adi- 
vinhar que você viveria tanto tempo ? .' 

— Não posso casá-los, seu noivo está 
bêbado . 

— Eu sei, padre. Mas é que quando ele 
está sóbrio não quer vir . 

Quem no Dia das Crianças deixou de 
ser criança é a xuxinha Silvana, que está 
fazendo mais uma primavera nesta prima- 
vera. Um cheiro, gata, e parabéns. 

Foi inaugurada na última quarta-feira 
(15) a Point 33, com um refinado coque- 
te. A mais nova boutique da Imperosa tem 
roupas transadíssimas e atuais, jeans e rou- 
pas esportivas que fazem a cabeça dos ho- 
mens e mulheres da city. Mendes reuniu 
amigos em sua linda boutique na rua Luís 
Domingues, onde foi servido drinks e sal- 
gadinhos. Fundo musical com música po- 
pular brasileira, papos descontraídos fize- 
ram do coquetel um dos mais agradáveis 
dos últimos tempos. 

"E pra você eu deixo apenas meu olhar 
43, aquele assim meio de lado, já saindo, 
indo embora, louca por você... Que des- 
perdício". 

Stop. Beijocas e inté. 

*EdiImar Pereira Varão, colaboradora do 
JN, «"escritora e poetisa. 
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SBPC quer ecologia 

na Constituinte 

A diretoria da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC) aprovou, em abril 
deste ano, documento contendo propostas 
à constituinte sobre a questão ecológica. O 
doejumento, elaborado pela Comissão de Es- 
tudos sobre Problemas Ambientais daquela 
entidade, foi enviado ao presidente da Comis- 
são de Estudos Constitucionais, Afonso Ari- 
no de Melo Franco. 

Entre os itens mais importantes do docu- 
mento estão o que estabelece a obrigação do 
poder público de preservar a natureza e de- 
fender o equilíbrio ecológico; o que versa so- 
bre a necessidade de plebiscito para a aprova- 

ção de projetos que visem à implantação ou 
expansão de obras como usinas nucleares; e 9 
que pretende considerar os atentados contra 
o meio ambiente como crime e não mais co- 
mo contravenção, como é feito na legislação 
atual. 

Segundo matéria do Boletim Informativo 
da SBPC, o Brasil é um dos poucos países que 
ainda não dispensaram a devida importância 
ao problema da ecologia. No entanto, a apro- 
vação das propostas contidas no documento 
tornaria a nova constituição brasileira uma das 
mais avançadas do mundo no que concerne à 
legislação sobre o meio ambiente. 
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Um Canto de Paz 

Com sete mil cópias de discos 
vendidos, sem falar nas fitas cas- 
setes, a cantora Ires tem percor- 
rido todo o Brasil, pregando, 
através de suas canções, o amor de 
Deus. E contradizendo a tão pro- 
pagada imagem de cidade violenta 
que tem Imperatriz. 

Ires Maria da Silva tem 24 
anos e nasceu na cidade de Espe- 
rantinópolis (MA). Chegou a Im- 
peratriz no dia 5 de agosto de 
1968. Nascida no seio da segunda 
maior religião do Brasil, a protes- 
tante, desde criança demonstrou 
propensão pela música. Tocava pa- 
ra outros cantarem, mas como 
nem sempre tinha quem cantasse, 
veio a necessidade de fazê-lo ela 
mesma Foi numa tarde bonita, 
quando estava tocando violão, que 
ela resolveu cantar. Nasceu então, 
dessa primeira experiência, a can- 
tora Ires, hoje conhecida em gran- 
de parte do País. 

Seu primeiro LP ("Cantarei 
com Amor") partiu do incentivo 
de seus irmãos evangélicos, e foi 
custeado pela família. Gravado 
nos estúdios da Gravadora Bom 
Pastor, (São Paulo), já vendeu 
três mil cópias. Para Ires, seu pri- 
meiro disco foi um sonho: "Meu 
primeiro trabalho me deu uma fe- 
licidade incrível, quase não con- 
seguia dormir, talvez até pela mi- 
nha idade, que eu era muito crian- 
ça. Ou pelo mimo da família. O 
certo é que um belo dia, quando 
chego do colégio, encontro os dis- 
cos em casa. Não resisti e pulei de 
alegria". O lançamento do LP 
"Cantarei com Amor" ocorreu no 
templo central da Assembléia de 
Deus, na rua XV de Novembro. 
Depois, em todas as congregações 
da Assembléia, que hoje soma 
um total de 18. A partir desse 
trabalho surgiram os primeiros 
convites — São Luís, Colinas, Ba- 
cabal... 

O Teatro Arthur Azevedo, em 
São Luís, foi onde ocorreu a con- 
sagração da cantora Ires, tanto pe- 
lo número de pessoas que compa- 
receram à apresentação quanto pe- 
lo carinho que ela recebeu. A 
partir daquele dia Ires sabia que 
tinha um imenso caminho a per- 
correr, um caminho feito de reci- 
procidade. Ela atende a qualquer 
convite das igrejas evangélicas, e 
até mesmo da Igreja Católica, des- 
de que haja a aprovação de seu 
pastor presidente, Jairo Saldanha 

de Oliveira. Não cobra as apresen- 
tações, apenas a passagem e a hos- 
pedagem dela e de uma acompa- 
nhante, que quase sempre é sua 
irmã Mírian. Esta sempre este- 
ve presente nos discos de Ires co- 
mo compositora, e, no terceiro, 
passou a ser produtora. Registrou 
a logomarca "Doce Maná". 

Teve como sua principal orien- 
tadora nas aulas de canto, dicção, 
regência e teoria musical a profes- 
sora Maria Madeira, formada em 
música num conservatório em 
Recife (atualmente reside na In- 
glaterra^ hoje Ires se sente mais 
segura para seguir pregando e can- 
tando. Também foi a professora 
Maria Madeira que coordenou o 
seu aprimoramento no domínio 
do violão, da flauta, do soprofon, 
do violão de 12 cordas, do órgão 
e do piano. Com esse aprimora- 
mento era de se esperar que o se- 
gundo disco revelasse uma cantora 
mais amadurecida, somando sua 
experiência no trabalho anterior. 
"Divínal Canção", o segundo dis- 
co, foi recebido com bastante 
entusiasmo pelos admiradores de 
Ires, que aumentam a cada novo 
lançamento. 

"O Céu É Muito Lindo", seu 
terceiro LP, veio definitivamente 
coroar de sucesso a carreira dessa 
cantora evangélica, que já partici- 
pou de eventos merecedores de 
destaque em todo o País. Em Cas- 
tanha! (PA), num congresso reali- 
zado pela Assembléia de Deus, no 
Estádio Loyola, Ires teve a opor- 
tunidade de cantar para um nú- 
mero aproximadamente de quinze 
mil pessoas. Em Goiânia, em ou- 
tro congresso no Ginásio Rio Ver- 
melho, Ires mostrou seu talento 
para uma multidão de vinte e cin- 
co mil pessoas. Quando se refere 
ao seu trabalho ela costuma dizer; 
"Tento a cada novo trabalho 
aprimorar meus conhecimentos, e 
se tenho conseguido algum desta- 
que, ou seja, se meu trabalho es- 
tá sendo bem recebido pela co- 
munidade, é por ser uma mensa- 
gem dirigida aos corações das pes- 
soas. Falo de amor, de Deus, e a 
humanidade infelizmente é caren- 
te e necessita, no seu íntimo, por 
mais que queira negar, de uma 
mensagem de paz. Meu trabalho 
também está muito ligado aos jo- 
vens, com os quais me identifico. 
Creio que minhas canções já con- 
seguiram mudar a vida de muitos 

deles que haviam se debandado. 
Quando lá fora, em outras cida- 
des, as pessoas falam da violência 
reinante em Imperatriz, me sinto 
magoada. Gostaria que não fosse 
assim. Sou praticamente filha da- 
qui, e como cantora evangélica, 
através de minhas canções e com a. 
permissão divina, sei que posso 
contribuir para que Imperatriz se 
torne uma cidade mais voltada pa- 
ra as belezas divinas. No salmo 33, 
versículo 12 nós vemos que 'Feliz 
é a nação cujo Deus é o Senhor'. 
Meu desejo é que o evangelho de 
paz cubra os corações, especial- 
mente os dos jovens, que sempre 
estão em busca do amor", finaliza. 

O quarto disco de Ires já está 
gravado e deverá chegar a Impe-, 
ratriz no final do mês de outubro. 
Ela garante que está excelente. Os 
arranjos ficaram sob a responsabi- 
lidade do maestro Luizinho, com 
experiência na França, Portugal e 
Estados Unidos, e da maestrina 
Magali, uma suíça também da 
Igreja Evangélica, pianista e canto- 
ra de renome. A faixa de maior 
beleza, na opinião de Ires, é "Ide 
e Pregai", de autoria de Francisco 
Pessoa, imperatrizense, compo- 
nente do Conjunto Eletrônico 
Pentecostal, o mesmo grupo que 
irá participar do lançamento do 
quarto LP, provavelmente no Ju- 
çara Clube. 

"Sublimes Razões", o quarto 
LP, foi gravado em São Paulo 
no estúdio Dimensão-5, um dos 
estúdios mais modernos do Brasil. 
As canções estão bem diversifi- 
cadas, podendo agradar mais que 
as anteriores. 

Com sua maneira descontraída 
de conversar, um pouco inquieta. 
Ires tem conseguido galgar passe a 
passo o cenário artístico impera- 
trizense. Descabido seria dizer que 
ela só conseguiu o sucesso porque 
é da Assembléia de Deus. Quem 
a conhece sabe que seu sucesso 
advém de seu talento e de sua de- 
dicação ao trabalho. Graças ao seu 
espírito de luta, ela conseguiu 
afastar a tibieza daqueles que não 
acreditam nos talentos de Impera- 
triz, pois foi aqui, no seio desta 
terra violenta que ela surgiu, en- 
riquecendo e enobrecendo não so- 
mente a comunidade evangélica — 
que se orgulha de tê-la — mas a 
própria cultura desta terra, de ma- 
neira pura e simples, como a pró- 
pria Ires. 

Dia do Professor: 

um dia para se pensar... 

MAGNO URBANO MACEDO 

Um caso de política 

Numa desenfreada carreira, 
candidatos se embrenham mata a 
dentro, e não há lugar distante, 
desde que haja dois ou três mo- 
radores. Dizem as más línguas que 
alguns deles criam calos na mão de 
tanto dar tapinhas e que comem 
qualquer tipo de comida, desde 
que seja com o dono da casa. 
Quem conhece de perto essa pe- 
regrinação chega a admitir que, 
após meses de campanha, eles 
bem que merecem quatro anos 
de mordomia. 

Para quem mora no interior, 
tempo de eleição é também tem- 
po de festa. A competição, a ca- 
chaça no balde e os forrós arroja- 
dos compensam a prática de car- 
regar os candidatos nos braços, e 
de colar cartazes até tapar os bu- 
racos das paredes. Lá, não há 
discriminação. Independentes de 
partidos, estão todos juntos. E se 
algum candidato reclama contra 
a trcca de cartazes, logo se reti- 
ram os cartazes do candidato au- 
sente. Mas quando o queixoso vira 
as costas tudo volta ao normal, 
ou seja, continua a variação dos 
retratos dos políticos. O poeta Hi- 
lário Soneghetti dá uma boa idéia 
do que é o sertão no tempo das 
campanhas, no poema "Nas Ves- 
pas de Uma Inleiçâo; 

Eu tive a infilicidade 
de tê nacido na roça, 
im tarimba de paióça 
e cuma animá crecê, 
sem nunca tê visto um livro 
onde pudesse aprendê. 

Eu digo sem tê vregonha: 
sô fio de anarfabeto. 

Tudo é bronco na famía 
dês do avô, ao pai, ao neto. 
Só adiposi que eu vim simbora 
de lá daqueles fundão, 
foi que eu vim sabê o que é uma 
inscrita 
e tive um livro na mão. 
Levei mais de vinte e um ano 
só pra chegá a aprendê 
a arrabiscá o meu nome 
e assuletrá o a b c. 

Mas a curpa num é minha, 
nem mesmo dos meu maió 
a curpa é só dos gunverno 
que gunverna esta nação, 
e se esquece dos que véve 
interrado no sertão, 
sem tê igreja, nem tê escola, 
nem sabê o que é instrução. 

Nós lá só sabç o que é bicho, 
feitiçaria, coisa feita, 
o que é mato, o que é miséria 
o que é espinhela e maleita, 
o que é frumiga saúva 
jararaca, opilação, 
dô de baço, sarna brava, 
reumatismo e assombração. 
Tudo o que é ruim nós cunhece, 
só num cunhece o que é bão, 
só num sabe o que é instrução ! 

Mais uma coisa nós sabe 
muito bem; o que é in-lei-ção í 

Si o senho quisé que eu conte, 
antonce presta atenção... 

Mas, vosmecês me adiscurpe 
se tudo eu num vô contá; 
eu só võ falá nas vespas 
da campanha inleitorá. 
Muito antes da inleiçâo 
a gente vai, feito besta 
in riba de um caminhão 

a caminho do arraiá; 
quando a gente chega lá, 
tem povo que nem frumiga 
ameaçando saí briga 
num bate-papo inferná, 
em tempo de se matá ! 

O dono dos inleitô 
leva a gente pruma casa, 
e disgraça a dá café, 
e, adispois, outra disgraça; 
enche a gente de cachaça 
até mais num se aguentá í 
E daí, num ríbuliço 
leva a gente prum cumiço, 
mode orientá o inleitô. 

E aí começa a falá: 
Diz que nós sêmo o partido 
que o Brasí vai gunverná, 
que vamo tê benefiço 
do gunverno federá, 
vai tê estrada, tê escola, 
igreja, porto, hospítá, 
adonde os cabôco todo 
suas doença vai tratá. 
Nós fica tudo iscuitanto 
tanta promessa bunita, 
e, mermo adiscunfiando, 
naquilo tudo aquerdita..." 

A realidade está em nossa fren- 
te. Por mais que queiramos nos 
esquivar, temos que nos deparar 
com esse quadro — tanto burles- 
co como duro. As disparidades re- 
sultantes de um sistema social in- 
justo acumula nas mãos d'1 poucos 
tanto o poder financeiro quanto o 
poder de conhecimento. A maio- 
ria dos políticos, conscientes des- 
sa falta de informação das cama- 
das mais baixas, forma verdadeiros 
colégios eleitorais a troco de sapa- 
tos, camisas e outras bugigangas. 
Isso é caso de polícia. 

Você sabe como surgiu o dia do pro- 
fessor? 

Surgiu na década de 40 na Escola Cae- 
tano de Campos, em São Paulo. Na época , 
professores e alunos subordinados ao re- 
gime da ditadura getulista (inspirado no 
modelo educacional de Mussolini) mal to- 
leravam o longo período letivo do se- 
gundo semestre, que se iniciava em pri- 
meiro de junho e findava em 15 de de- 
zembro. A estafa era grande. Os alunos, que 
desfrutavam apenas 10 dias de férias no fi- 
nal de junho, não mais aceitavam as aulas, 
e os professores observavam que o traba- 
lho era inane e contraproducente. 

Assim, veio a idéia de organizar um dia 
de protesto com suspensão das aulas para 
debates, palestras e reflexões. O dia esco- 
lhido foi 15 de outubro. A data se alastrou 
nas escolas e nos Estados. Os anos se passa- 
ram... 

Hoje, para esse dia, mais uma vela de es- 
perança vem no bolo dos professores. 
Vela que todos os anos se apaga acompa- 
nhada de promessas e mais promessas 
por parte dos nossos governantes. Vela 
que se surpreende com inflamados discur- 
sos em que determinados políticos em cam- 
panha eleitoral falam das "coitadinhas 
das professorinhas que ganham tão pouco" 
numa demagogia repetitiva, desprovida 
de originalidade, que se estende de norte a 
sul. Anedotário de mau gosto que já não 
ilude nem cala uma categoria que aprendeu 
a duvidar e a desacreditar. 

Os professores, no seu dia, estão eniu- 
tados. Também não era para menos. 
Escolas, ou "escolas", que pagam cinco, 
nove, dezesseis cruzados a hora/aula só 
poderiam ver seus professores trajando 
a cor da ausência de luz, tão obscuro é 
o que se paga a eles. 

Talvez a luz que se acende nessa data 
sobre este bolo dê aos maus patrões, aos do- 
nos das escolas-indústrias, aos vendilhões 
da educação do povo, um pouco de sere- 
nidade. Para isso a receita é fádl. E sô 
pensar na professora no início de nossa 
caminhada. Aquela que nos recebeu quando 
vínhamos das mãos da mamãe e, com 
mãos seguras caminhou ao nosso lado du- 
rante algum tempo, tempo que se revela 
bem extenso no instante de nossa saudade 
de gente grande. Aquela que viveu conos- 
co o melhor da vida, a infância, isenta de 
ambições, de maldades, de interesses mesqui- 
nhos. 

Se isso não for suficiente para sensibili- 
zar o prezado leitor dono de escola ou res- 
ponsável por sua degradação salarial, dado 
o aspecto novelesco e lírico da linguagem 
acima, recomendo meditar mais seriamente 
no seguinte: os professores, na sua grande 
maioria, não são mais o sacerdote de pés 

descalços, o idealista, nem tampouco 
sinônimo de abnegação e masoquismo. 
Desenvolveu , "criticidade". Seus olhos se 
abriram para uma sociedade semicapitalis- 
ta, como a nossa — rica de pequenos pre- 
conceitos, hipocrisias e falsos moralismos 
(com os quais a classe média sempre se 
sustentou) —, e descobriu que é igual a 
você também; quer ter, como você, sua ca- 
derneta de poupança, quer ter a sua televi- 
são em cores para assistir confortavelmente 
à sua novela da Rede Globo, precisa pagar 
o ágio, ir ao supermercado, dentista, médi- 
co, e também educar os filhos. 

O professor está escolado. A sala dos 
professores, no intervalo de aula, já não 
é,um ambiente de resignação e paciência 
submissa. Temos que relembrar a signifi- 
cativa greve dos professores das escolas pú- 
blicas e particulares de São Luís. Ou entãa}/ 
querendo ir mais longe, a greve dos 40 
mil professores da rede oficial do Pará, ou 
dos 120 mil do Rio Grande do Sul, ou 
dos 90 mil de Pernambuco (sem mencionar 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná e 
outros Estados). 

Este ano teremos o novo Estatuto do 
Magistério. Não se sabe porque, os pro- 
fessores não vieram a conhecer o seu teor, 
não receberam, não leram. Há dúvidas que 
se acrescentam. Até que ponto o estatuto 
trará melhorias ao ensino, tão deficiente? 
Até que ponto a corrosão salarial dos anos 
anteriores será composta? 

O novo estatuto é mais uma surpresa 
Afinal de contas, surpresas e novidades é 
o que não falta na vida do professor. Uma 
delas tem sido a respeito do pagamento 
dos professores contratados do Graça Ara- 
nha, qué\vem se atrasando repetidamente 
durante o ano e as desculpas são as mais es- 
farrapadas: problemas com a folha de paga- 
mento, o numerário foi para outra cidade, 
atrasou não se sabe por quê. 

Há um celebérrimo aforismo dos nossos 
avós, que diz o seguinte; "Quando a es- 
mola é boa, o safito desconfia". Penso as- 
sim em referência ao mencionado estatuto. 
E me pergunto por que tanta urgência em 
sua aprwação. Por que será que nas véspe- 
ras das eleições toda a bancada de deputa- 
dos de um dos partidos ficou unanimemen- 
te ao lado dos professores, uma categoria 
tão esquecida e aviltada durante todos 
esses anos? 

( * ) Magno Urbano Macedo é diplomado 
em Química, Ciências e Técnicas Agrí- 
colas pela Universidade de São Paulo, 
autor de vários livros didáticas de Quí- 
mica e Ciências para o lo. e 2o. Graus, 
professor contratado do Centro £)e Ensino 
de lo. Grau Graça Aranha e colaborador dò 
JN. 

Presidente do BNB convoca 

comunidade a apoiar 

campanha por recursos 

Ao proferir uma palestra, no início do 
mês de setembro, na Associação Comercia! 
do Ceará, e por ocasião do recebimento da 
Medalha do Mérito industriai Simpiício 
Mendes, da Federação das indústrias do 
Estado do Piauí, o presidente do Banco 
do Nordeste, José Pereira e Silva, convocou 
a comunidade nordestina no sentido de que 
apoie as iniciativas que estão sendo 
tomadas para o retorno de recursos de que 
já dispõe a Instituição, além de medidas 
para que novas fontes estáveis e perma- 
nentes de arrecadação sejam criadas, ense- 
jando o fortalecimento financeiro do Ban- 
co. 

Nas duas solenidades, o presidente rela- 
tou o andamento dos pleitos que tem 
apresentado ao Governo Federai, visando 
obter mais recursos para o Crédito Rural, 
lembrando que ao iniciar as suas operações 
em 1954, o BNB trouxe várias e impor- 
tantes inovações no crédito rural, como o 
crédito conjugado à assistência técnica, cré- 
dito supervisionado e crédito cooperativo 
dentre outros. 

Apesar da permanente falta de recursos 
apropriados para o crédito rural, o BNB 
sempre esteve presente no setor, chegando 
a aplicar recursos próprios até 11 vezes 
acima dos valores obrigatórios, como ocor- 
reu na última grande seca do Nordeste, res- 
saltou José Pereira e Silva. Hoje, prosseguiu, 
o BNB conta com uma estrutura invejável 
para o crédito rural: cerca de 400 profis- 
sionais do mais alto nível técnico, entre 
técnicos agrícolas, agrônomos e veterinários 
que o credenciam a garantir o sucesso das 
novas iniciativas governamentais, como o 
Projeto Nordeste, o PROINE e o projeto 
São Vicente. 

OS PLEITOS DO BNB 

Afirmando que as dificuldades do BNB 
começaram com a extinção do fundo das 
secas e a posterior diluição dos incentivos 
fiscais. José Pereira e Silva falou que o 

problema tem sido agravado com o ele- 
vado volume de recursos alocados ao 
setor público, correspondente a dois ter- 
ços das aplicações globais do Banco; e com 
a inadimplência do setor, que já chegou a 
10 por cento, obrigando o BNB a honrar 
compromissos de modo a resguardar seu 
conceito junto às entidades financeiras 
internacionais. 

Aos empresários cearenses o presidente 
José Pereira e Silva declarou ainda que já 
tinha feito uma série de solicitações ao Go- 
verno como o aumento do capita! do 
BNB, que considera a mais importante de 
imediato, e que acredita não oferecer difi- 
culdades maiores, considerando a credibi- 
lidade do Banco na Região Nordeste. Foi 
pedido também permissão para emitir CDB 
e operar em nossa mesa de "open", uma 
maior permanência dos recursos do PIN e 
PROTERRA, além da solicitação da perma- 
nência no BNB dos Cz$ 700 milhões 
aplicados em custeio na safra passada e 
mais Cz$ 800 milhões para a safra de 
1987 e ainda Cz$ 1 bilhão para investi- 
mentos rurais. 

O Banco do Nordeste está solicitando 
também a sua transformação em depositá- 
rio e agente do Governo Federa! com rela- 
ção ao Fundo Nacional de Desenvolvimen- 
do. Com isso, o Banco vai ter um volume 
maior de recursos para financiar o comér- 
cio e a indústria, nas operações de curto 
prazo. 
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Eventos 

outubro/86 

01 — Dia do Agente Comercial 
Dia da Esquadra 
Dia de Santa Teresinha 
Dia do Viajante Comercial 

03 — Dia das Abelhas 
Dia Mundial do Dentista 
Dia do Petróleo Brasileiro 

04 — Dia do Barman 
Dia do Cão 
Dia do Poeta 
Dia de São Francisco de Assis 

05 —Dia Mundial dos Animais 
Dia das Aves 

06 — Dia Universal da Criança 
07 — Dia do Compositor 
11 — Dia do Teatro Municipal 
12 — Dia da Criança 

Dia do Basquete 
Dia do Engenheiro Agrônomo 
Dia do Mar 
Dia de Nossa Senhora Aparecida 

13 — Dia do Escritor 
14 — Dia Nacional da Pecuária 
15 — Dia do Professor 

Dia do Normalista 
16 — Dia Mundial da Alimentação 
17 — Dia do Securitário 
18 —Dia do Médico 
20 —Dia Internacional do Controlador de Vôo 
22 — Dia do Contato 

Dia do Protesto Mundial Contra o Uso do 
Eletrochoque 

23 — Dia da Aviação 
Dia do Aviador 

24 — Dia Mundial do Desenvolvimento 
Dia da Organização das Nações Unidas 
(ONU) 

25 — Dia da Democracia 
Dia das Missões 
Dia do Dentista Brasileiro 
Dia da Saúde Dentária 

28 — Dia do Funcionário Público 
Dia de São Judas Tadeu 

29 — Dia Nacional do Livro 
30 — Dia do Comerciário 
31 — Dia Mundial do Comissário de Vôo 

Dia Mundial da Poupança 

EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS 

PARÁ 
3a. Exposição Feira Agropecuária de Alenquer 
19 a 26/10 — Alenquer 
GOIÁS 
23a. Exposição Agropecuária 
20 a 26/10 — Goiânia 
PIAUÍ' 
14a. Exposição Feira Agropecuária e 11a. Expo- 
sição Estadual 08 a 14/12 -Teresina 
DISTRITO INDUSTRIAL 
4a. Feira de Bezerras e Novilhas de Corte de 
Brasília 
09/11 — Parque de Exposições 
4a. Feira de Bezerros e Novilhos de Corte de 
Brasília 
16/11 — Parque de Exposições 
CEARÁ 
3a. Feira Agropecuária de Baturité 
15 a 18/10 — Baturité 
Ia. Feira Agropecuária de Tianguá 
9a. Exposição Agropecuária e Industrial de 
Quíxadá 
22 a 26/10 - Quixadá 

Datas de eventos agropecuários de outros Estados 
você encontra na redação do JN. 

JN - POSTOS 

DE VENDAS 

DIMAPI 

Você encontra o Jornal de 
Negócios nas bancas da Dimapi 
abaixo relacionadas: 

• Avenida Getúlio Vargas, 484 
• Aeroporto 
• Bradesco 
• Calçadão 
• Churrascaria Esplanada {BR-010) 
• Ducauto 
• Hotel Anápolis 
• Mercadinho 
• Praça Brasil 
• Praça da Cultura 
• Praça de Fátima 
■ Praça dos Imigrantes 
• Praça Tiradentes 
• Quatro Bocas 
• Rodoviária 
• Solito 

DOCUMENTOS' 

PERDIDOS 

RELAÇÃO DE NOMES DE 
PESSOAS SIGNATÁRIAS DE 
DOCUMENTOS PERDIDOS QUE 
SE ENCONTRAM NOS COR- 
REIOS DE IMPERATRIZ. 

Antonio Carlos Pereira 
Antonio Júnior Pereira 
Bonifácio Foto 
Carmelita Maria Lourenço 
Edileusa Rodrigues Feitosa 
Francisco Raimundo Teixeira de 
Sousa 
Jadete Duarte de Araújo 
Joaquim da Conceição Oliveira 
Maria dos Reis Santos 
Maria Luzinete de Castro Bar-' 
bosa 
Otaviana Ferreira Souza 
Pedro Silveira da Cruz 
Raimunda Alves Alm|ida 
Raimundo Edmilson 
Raimundo Vieira da Silva 

Obs: As pessoas da relação 
acima ~ deverão procurar a 
Agência Centro dos Correios até 
o dia 25 de outubro. Depois 
dessa data os documentos que 
lá se encontram serão enviados 
para a Seção de Achados e 
Perdidos dos Correios de São 
Luís. 
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ART & AMOR — FOTOGRAFIAS EM CARTÕES 

Montagem personalizada em papéis finos. Fotos 

inéditas: flores, paisagens, composições. Festas, 
mensagens, lembranças de amizade. Um pouco mais 
caros que os cartões comuns, mas... especialmente 
para você, que tem bom-gosto. Reserve ou enco- 
mende já os seus, pelo telefone 721-3903, com 
Geraldo ou Da Paz. Ou caixa postal 73, Imperatriz. 

PONTO COMERCIAL 

Vende-se um localizado nâ rua Paraíba, entre as 
ruas Bernardo Sayão e Fortunato Bandeira. Area: 
10x19m, incluindo dois congeladores e uma enge- 
nhoca. Tratar com o sr. Benedito, na av. Bernardo 
Sayão, 1809. 

NEGÓCIOS DE OCASIÃO 
* k 

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

uma máqüina de escrever, em ótimas condições de 
uso. Tratar com o sr. Marinho. Fones: 721-3316 e 
721-4391. 

*** 

*** 

Vende-se uma casa com duas salas, cinco 
quartos, cozinha, piso de cerâmica, forro de madeira, 
área de serviço, garagem, jardim,..^gya ençanada ^ 
poço, situada na rua JMorttêf ãltejb. Q terrem-çg^e- 
525 m2. Area» coõstruiplai 180 m2.» Valor 
500,000,00, à vista. Troca-se por gado e/ou carros. 
Tfütaçno JN. 
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Vende-se uma serra horizontal ILV n0 2, em 
perfeiro estado de funcionamento. Tratar com o sr. j , 
Alair Chaves de Miranda. Fone: 721-2258, ou na rua 
Iracema, 800. 
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ORAÇÃO PARA NOSSA SENHORA DO 
PERPÉTUO SOCORRO 

Ó Nossa Senhora do Perpétuo Socorro! Mpstrai 

que sois verdadeiramente a nossa Mãe. Alcançai-me... 
(dizer aqui a graça desejada) a graça de tirar o provei- 
to para a gloria de Deus e salvação de minha alma. 
Faz-se a novena com uma vela. 

Rezar três ave-marias. 
(C.O.S.) 

*** 

PRECE MILAGROSA 

Confio em Deus com todas as minhas forças, por 

isso peço a Deus que ilumine o meu caminho. 
(Mande publicar e observe o que acontece no 

sétimo dia). 
P.S.C. 

LIVROS 

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

tato através do JN. 
*** 

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

Vende-se os livros "Cimarron" (Edna Ferber), "Os 
Sonhos Morrem Primeiro" (Harold Robbins), "O 
Outro Lado da Meia-Noite" (Sidney Sheldon), "Eu, 
Claudius, Imperador" (Robert Graves),e 'Holocausto" 
(Geraldo Green), da coleção Grandes Sucessos (Série 
Ouro), da Abril Cultural, por Cz$ 300,00. Contato 
através do JN. 
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E. SANCHES 

"Eu vi a cara da fome 
na seca de vinte e um. 
Oi bicha de cara feia ! 
So mata a gente em jejum". 
(Um cantador de Bacabal-MA) 

Dia 16 de outubro foi o Dia Mun- 
dial da Alimentação. Isso me lembra 
que há dois anos foi divulgado em 
todo o País o Estudo Nacional de 
Despesa Familiar (ENDEF), a maior 
pesquisa sobre alimentação já realiza- 
da no Brasil. Coordenados pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), 1.200 pesquisadores caí- 
ram em campo e fizeram as vezes de 
testemunhas oculares da luta desi- 
gual pela sobrevivência, desenvolvida 
por nada menos de 55 mil famílias 
pesquisadas em todo o País. 

E o que esses pesquisadores pre- 
senciaram não está em gibi nenhum. 
Por isso a pesquisa foi guardada a se- 
te chaves durante 11 anos. Tanto o 
IBGE quanto os pesquisadores do 
ENDEF mantiveram-se nun silêncio 
compreensívelmente covarde: a cen- 
sura, a repressão, a ditadura, a des- 
consideração ás pesquisas do gênero, 
a banalizaçâo da miséria e da fome 
em todo o País serviram de lacre na 
boca de quantos, in loco, sofreram 
com a situação de penúria alimentar 
de milhares de brasileiros. 

Agora, em fins do ano passado, 
alguns pesquisadores retornaram às' 
mesmas casas de seus entrevistados 
de onze anos atrás. E a situação não 
havia mudado, isto é, estava pior 
que antes. E eu me pergunto como é 
que esses brasileiros ainda estão vi- 
vos, pois o que eles comem — quando 
têm o que comer - está "abaixo do 
que a Organização Mundial de Saú- 
de julgava possível para que um ser 
humano continuasse vivo". 

1: 

FOME 

Eu sei, leitor depois de um razoá 
vel café da manhã e, daqui a pouco, 
um bom almoço, nós talvez não este- 
jamos mais preocupados com isso. A 
própria efemeridade do jornal (que 
amanhã será substituído por outro), 
a reciclagem das notícias (que ama- 
nhã também serão substituídas) con- 
tribuem para que nos preocupemos 
menos constantemente com tão indi- 
gesto/indigente assunto. Também se 
pode dizer que "Não sou culpado 
nem sou eu quem resolverá esses 
problemas". Pelo menos por enquan- 
to, essa negação e transferência de 
responsabilidade também servirão pa- 
ra nosso particular desencargo de 
consciência. 

Então, passemos a bola aos polí- 
ticos. Não são eles os legítimos 
representantes do povo ? E por que, 
então, os políticos não fazem ? Por 

que continuam a encher o pobre só 
com discursos ? Quem tem fome, 
alimenta-se de substância — não de 
sentido. Governantes e políticos, o 
oue lhes falta para mudar, para me- 
lhor, essa situação ? Falta-lhes senti- 
mento no coração (como quer um 
romântico) ou, em verdade, falta-lhes 
vergonha na cara, como j queria 
Capistrano de Abreu ? 

Novos tempos, Nova República. 
Velha fome, antiga miséria. Foi Ma- 
rat quem disse: "De que adianta a 
liberdade política para quem não tem 
o que comer ? Ela só tem valor para 
teóricos e políticos ambiciosos". 

Mas o que fazer para que os polí- 
ticos mudem sua própria mentalida- 
de ? Como fazê-los entender que eles, 
políticos que são, devem comportar- 
se como SERVIDORES, e não como 
PATRÕES, do povo ? A maneira de 
James Clarke, pode-se dizer que, in- 

feíízmente para nós, nossos políti- 
cos, cheios de interesses individuais 
e particulares, só pensam na ELEI- 
ÇÃO SEGUINTE. Enquanto que os 
verdadeiros políticos, os que carre- 
gam interesses políticos e coletivos, 
pensam na geração seguinte. 

Não, este não é um libelo contra 
os políticos, mas dá vontade de re- 
petir: "Basta de políticos . O mundo 
precisa é de homens honestos". 

Não serei eu a dar respostas ao 
problema da fome. Afinal, é para 
encontrar soluções que existem polí- 
ticos, governantes e cabeças pensan- 
tes, todos regiamente remunerados 
pelo assalto aos nossos salários — que 
eles, eufemisticamente, chamam de 
impostos. 

Seria interessante ver esses polí- 
ticos e governantes embarcarem no 
trem da tristeza rumo ao Brasil que 
não consta dos prc gramas e folhetos 
das agências de turismo. Ver a misé- 
ria em preto e branco. Seria interes- 
sante vê-los provando das "comidas 
típicas" postas na mesa daqueles 
brasileiros iguais a eles. Em Alvorada, 
no Rio Grande do Sul, partilhariam 
as cascas de batata com que se ali- 
mentam certas famílias. Na favela de 
Pirambu, em Fortaleza, dividiriam 
água com sal e miúdos siris. Em Por- 
to Feliz (São Paulo), repartiriam ra- 
tos no almoço. (Frisar bem que são 
ratos, e não preás, como registrado 
no relatório do IBGE). Em Mossâ- 
medes, Goiás, deglutinariam telhas e, 
novamente no Ceará, mastigariam 
"barro, carvão, sabão e outras coi- 
sas". Em Volta Redonda (RJ), algo 
mais suculento; lavagem de porco. E, 
ainda no Estado do Rio, um comple- 
mento à comida provada em Alvora- 
da: em vez de cascas, folhas de bata- 
ta. Em Santa Catarina, miolo de xa- 
xim. No Paraná, consoante com a re- 

gião, mais vegetal: folhas de café 
(que, segundo as anotações dos pes- 
quisadores, têm "gosto de torres- 
mo"). Em terras mineiras, mais co- 
mida "natural": talos e folhas de abó- 
boras e chuchus. Em Tucunduva, 
Caucaia, no Ceará, uma "farinhazí- 
nha, um* açuquinha na boca" e só. 
Em outras regiões do País (inclusive 
Brasília) seriam provados pratos típi- 
cos de... lixos e calangos. E degusta- 
riam até mesmo (oh vergonha das j 
vergonhas)... fezes humanas. E vão 
por aí os diversos tipos de comidas 
devidamente anotadas pelo IBGE e 
que são o prato de resistência de mi- 
lhares de famílias brasileiras no Bra- 
sil inteiro. 

Que vergonha . Proh pudor. 
Certamente menos gordos, os po- 

líticos e governantes que voltassem 
vivos desse itinerário da fome teriam 
elementos de sobra e justificados mo- 
tivos para repensarem uma séria po- 
lítica de alimentação e justiça social 
neste País. Urge a paralisação dos dis- 
cursos meramente-partidários, lauda- 
tórios, louvaminheiros. Urge, pois, 
uma ação — antes que ruja uma rea- 
ção. 

Do qualquer forma, vergonha não 
é se alimentar (!) de telhas, ratos, 
folhas e fezes. Vergonhosa, imoral, i 
obscena é a incapacidade política, á 
indecência administrativa, para trans- 
formar o panorama da fome no Bra- 
sil. Este país não pode mudar en- 
quanto o povo continuar na mesma. 

O cruel quadro da fome, de cores 
fortes, mas reais, exposto pela pes- 
quisa do IBGE, permite-nos dizer, 
num infeliz trocadilho, que, devido' 
à extrema pobreza, há famílias pe- 
dindo a Deus o pão que o diabo 
amassou. 1 

E que seja (satis) feita a sua vonta- 
de. Amém. 

Aescola e a realidade social 
■ onrlrx #•* f*•I   ft -  i Quando olhamos a Escola dentro de um 

contexto econômico, político e social e as 
suas inter-relações, nos fica claro qual é, na 
verdade, o seu papel. A escola não é uma ins- 
tituição neutra na sociedade. Pelo contrário, 
ela desempenha as funções inerentes ás ne- 
cessidades econômicas e aos interesses polí- 
ticos. Com isso, a escola aparece com fun- 
ções distintas: 

1 — formar jovens da classe dominante 
como dirigentes e herdeiros do poder; e 

2 — exercer a dominação ideológica e 
cultural sobre as classes inferiores. 

Com essa divisão no ensino, a escola apro- 
funda ainda mais as desigualdades sociais. Es- 
sa escola discrimina as camadas populares 
no sistema educacional, nega a elas o conhe- 
cimento científico da sociedade e massifica 
cultural e ideologicamente os estudantes 
através de um conceito que parte do padrão 
cultural das classes dominantes, consolidan- 
do, assim, a distância entre aquilo que é ensi- 
nado e o que as crianças têm necessidade e 
interesse de aprender, resultando inevitavel- 
mente na imposição cultural que aliena e 
que expulsa os alunos da escola, só se forta- 
lecendo nela os que já vivem em tal padrão 
cultural, naturalmente os filhos da classe do- 
minante. Isso ocorre principalmente nos paí- 
ses economicamente dependentes, como o 
Brasil. 

A ESCOLA NO BRASIL 
Em nosso País, nos últimos vinte anos, es- 

tivemos debaixo da forma de governo mais 
feroz da burguesia - a ditadura militar. Du- 
rante esses anos infelizes, a educação públi- 
ca foi sendo progressivamente abandonada, 
criando-se, assim, condições para o fortale- 
cimento do ensino particular. Os militares, 
com sua política de desenvolvimento depen- 
dente, tinham interesse numa educação que 
servisse de base para o crescimento das in- 
dústrias estrangeiras e ao mesmo tempo não 
fosse custeada pelos cofres públicos. O ensi- 
no profissionalizante na escola de 2o. grau 

WILLIAM DA SILVA ALVES 

assumiu características de ensino universal, 
com a função de formar todos em mão-de- 
obra técnica e as universidades perderam o 
papel de inovar as tecnologias, pois estas vi- 
nham prontas com a importação das indús- 
trias. 

Quanto ao curso primário fundamental, 
este não atinge toda a população. Enquanto 
nos anos de 60 a 73 os cursos secundários e 
universitários cresceram en; números de 
matrículas 455 por cento e 753 por cento, 
respectivamente, o curso primário cresceu 
apenas 70 por cento. O que nos comprova o 
interesse do regime militar em não expandir 
o conhecimento à população pobre A SI- 
TUAÇÃO ATUAL DE NOSSA ESCOLA É 
O RESULTADO DA POLltlCA EDUCA- 
CIONAL DO REGIME MILITAR. As esco- 
las de Io, grau estão extremamente elitiza- 
das, não atendendo a toda a população de 7 
a 14 anos de idade. Possuem quatro perío- 
dos de aula por dia e estão muito longe de 
obterem sucesso na alfabetização e na trans- 
missão de conhecimentos, pelo fato de não 
respeitarem os conhecimentos e a origem de 
classe dos estudantes. 

As escolas de 2o. grau são ainda em nú- 
meros restritos. Nelas estudam os filhos da 
classe média, que tentarão ingressar na uni- 
versidade. Para os que trabalham, existe o 
curso noturno, que possui poucas salas e é 
extremamente elitista, pois não respeita o 
horário de trabalho dos alunos e tampouco 
os conhecimentos obtidos no trabalho. De 
todos os matriculados no curso noturno no 
Io. ano do 2o. grau, apenas 40 por cento 
prosseguirão cursando o 2o. ano. 

Nas universidades existe a inversão de 
clientela. Se nas escolas públicas de 1o. e 2o. 
graus estudam a população pobre, nas uni- 
versidades públicas 75 por cento dos alunos 
vêm das camadas sociais mais abastadas. 

Além disso, a função da universidade de in- 
vestir em pesquisas e de estar a serviço dos 
interesses nacionais foram enfraquecidas. 

Sobre a rede particular de ensino, o gover- 
no não tem nenhuma influência, não fisca- 
liza nem tem interesse. Os conselhos federais 
e estaduais são coniventes com o ensino par- 
ticular. 

Quanto às escolas militares, estas conso- 
mem fabulosas somas de recursos. Sua fun- 
ção é formar os filhos da oligarquia militar, 
renovando seus quadros. Ali também não 
teremos influência do Ministério da Educa- 
ção.. 

A rede pública é de interesse do povo. Se 
nós não nos preocuparmos em mudá-la, com 
certeza permanecerá dessa forma. Hoje, o 
governo destina 13 por cento do Tesouro 
Nacional para a educação, conforme manda 
a Lei Calmon. Desse montante, 63 por cen- 
to vão para as universidades. O restante é 
deixado para o ensino de Io. e 2o. graus, 
abandonado nas mãos das prefeituras que, 
devido á centralização de verbas, possuem 
parcos recursos. 

Para solucionar o problema da defasagem 
da escola para com a realidade social da população, 
os edicadores, os empresários, os estudantes e seto- 
res da Igreja levantam o debate sobre a FUN- 
ÇÃO QUE A ESCOLA DEVE ADQUIRIR. 
Levantam a necessidade da exola servir de 
instrumento para que o aluno tenha uma for- 
mação profissional, uma formação que o 
habilite a trabalhar. Levantam também a ne- 
cessidade de uma escola unitária, onde exis- 
ta a garantia de que o ensino ministrado, 
profissionalizante ou não, tenha a mesma 
qualidade e forneça em igual quantidade os 
conhecimentos humanísticos e científicos de 
qualquer outra escola. 

( * ) William da Silva Alves é estudante do 
2o. ano de Administração do Centro de En- 
sino de 2o. Grau Graça Aranha e coordena- 
dor de educação da União da Juventude So- 
cialista. 

A democracia 

e a educação 

WILSON FILHO 
Democracia (do grego DEMOS - povo, e CRATEIN 

- governo) é o regime que pretende associar o maior 
número de cidadãos, se possível todos, no exercício do 
poder e na direção dos negócios públicos. Podemos acei- 
tar a definição clássica de democracia — governo do po- 
vo e pelo povo - de Aristóteles, sem esquecer porém 
que a democracia grega não era realmente democrática' 
Quando Aristóteles fala em povo, ele se refere somente 
aos homens livres das cidades gregas, excluindo os escra- 
vos, que representavam a maioria, mas que não possuíam 
nenhum direito. Por isso é que, em se falando e queren- 
do uma democracia eminentemente brasileira, sem có- 
pias e reminiscências do passado, é fundamental a parti- 
cipação de todos, alimentados de uma educação clara 
e objetiva, para que possamos nos sentir brasileiros de- 
mocráticos. 

Mas na definição de democracia não é necessário só 
ser bcasileiro; é necessário, sim, interpretar o seu surgi- 
mento até a sua influência no presente. Sendo assim a 
sua definição se aplica, também, com restrições ás de- 
mocracias modernas, que até bem pouco tempo não 
concediam direito de voto às mulheres. Nos dias atuais 
os analfabetos, que antes não tinham o direito de voto 
agora são instrumentos da "Nova República". O mesmo 
acontece com as chamadas "democracias populares" 
dominadas por partidos únicos e por governos ditatoriais. 
Agora vemos no quadro da Nova República tudo e todos 
com direito a voto sem uma educação de base, sem uma 
consciência crítica e política da sua realidade como ci- 
dadão e nação. 

Repetindo o meu ponto de vista: quando a maioria 
dos cidadãos brasileiros tiver espírito crítico, poderemos 
falar em uma democracia autêntica, baseada na plurali- 
dade de partidos e no sufrágio universal para todos os 
cidadãos. Entendo por cidadão o indivíduo que tem ca- 
pacidade legal para votar e ser votado, pois a democracia 
è um regime que exige como base uma educação Sendo 
assim, o governo exercido por cidadãos eleitos (direta- 
mente ou por. meio de representantes eleitos para esse 
fim) concretizará o processo democrático. 

( *) Wilson Lopes Filho é jornalista, MTb 034. 

SERRARIA RABAÇULÃNDIA 

Marcação cerrada 

com a perfeição! 

J- M . BRITO 

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

CEP 65.910 — joão Llsboa _ Maranhão 
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O que é o programa 

GRANDECARAJÁS. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. O QUE É 

O Programa Grande Carajás pode ser defini- 
do com um plano global de desenvolvimento 
para uma área — de cerca de 900 mi! km , equi- 
valente a 11 por cento do território nacional — 
selecionada da Amazônia Oriental. 

Surgiu da concepção do aproveitamento da 
reserva de minério de ferro de Carajás e repre- 
senta, com o conjunto de projetos de explora- 
ção dos imensos recursos naturais da região, 
fatos de desenvolvimento da economia nacio- 
nal. Esses projetos, com repercussões mais 
diretas no Norte e no Nordeste, por suas di- 
mensões, irão refletir-se em toda a economia 
brasileira que deverá experimentar profun- 
da transformação. 

2. SEUS PRINCIPAIS OBJETIVOS SÃO OS 
SEGUINTES 

GERAIS: 
1. Apoiar e incentivar a iniciativa privada; 
2. Promovera descentralização industrial; 
3. Eliminar disparidades regionais. 

ESPECÍFICOS 

1. Orientar as ações dos diversos órgãos e 
institutos comprometidas com o desenvolvi- 
mento da região, no sentido de melhor dis- 
tribuir os incentivos na Área do Grande Cara- 
jás; 

2. Destacar os investimentos que apresentem 
vantagens comparativas a nível de custo-benefí- 
cio social; 

3. Aumentar a criação de empregos, buscan- 
do a melhoria da distribuição de renda; 

4. Promover o aproveitamento dos recursos 
minerais, florestais e energéticos; 

5. Induzir o desenvolvimento agrícola, espe- 
cialmente favorecendo o pequeno produtor; 

6. Estimular estudos e levantamentos de re- 
cursos naturais, de tecnologias apropriadas e de 
meio ambiente. 

Sua instituição decorre do Decreio-Lei no. 
1.813, de 24.11.80 (regulamentado pelo Decre- 
to no. 86.157, de 29.06.81, e alterado pelo De- 
cre to-Lei no. 1.904, de 23.12.81), que estabele- 
ceu regime especial de concessão de incentivos 
tributários & financeiros, determinou os tipos de 
empreendimentos que poderiam ser integrantes 
do Programa e criou um Conselho In ter ministe- 
rial com a finalidade de coordenar, promover e 
executar as medidas necessárias à sua viabilida- 
de. O decreto no. 85.387, de 24.11.80, criou a 
Secretaria-Executiva, estabeleceu sua competên- 
cia e a do próprio Conselho, e dispôs sobre o 
tratamento preferencial a ser conferido aos em- 
preendimentos integrantes do Programa. Aquele 
Decreto tratou também da composição do Con- 
selho, do que igualmente cuidaram os Decretos 
nos. 87.640, de 21.09.82, 91.418, de 10.0785 
e 91.510, de 05. 08.85. 

3. EMPREENDIMENTOS INTEGRANTES 

São enquadráveis como integrantes do Pro- 
grama de empreendimentos (implantação, am- 
pliação ou modernização) relativos a: 

a) transporte (ferrovias, hidrovias, estradas, 
pontes, etc.); 

b) sistema portuário e de saneamento; 
c) aproveitamento hidrelétrico de bacias hi- 

drográficas; 
d) pesquisa, prospecção, extração, benefi- 

ciamento, elaboração primária ou industrializa- 
ção de minerais; 

e) agricultura, pecuária, pesca, agroindústria; 
f) florestamento, reflorestamento, benefla- 

mento e industrialização de madeiras; 
g) aproveitamento de fontes energéticas; 
h) realização de obras e prestação de serviços 

e infra-estrutura na área do OGC; 
i) atividades econômicas consideradas de im- 

portância para o desenvolvimento da região. 

4. INCENTIVOS CONCEDIDOS 

0 Programa Grande Carajás, através do seu 
Conselho Interministerial, poderá conceder os 
incentivos instituídos pela legislação federa! ob- 
servados o conteúdo e o alcance das leis, decre- 
tos-leis, decretos e regulamentos que dispuse- 
rem sobre cada um deles. 

A seguir estão discriminados os incentivos 
que vêm sendo usualmente concedidos: 

1 — Enquadramento do empreendimento co- 
mo integrante do Programa Grande Carajás, pa- 
ra efeito de beneficiar-se do tratamento previsto, 
capacitar-se a obter outros incentivos e receber 
a aplicação de incentivos de terceiros (Decreto 
Lei no. 1.813. de 24 1180 e Decreto no. 
85.387, de 24.11.80). O tratamento preferen- 
cial será conferido pelos órgãos e entidades da 
Administração Federal, observada a legislação 
aplicável, para efeito de: 

a) concessão arrendamentoe titulação de ter- 

ras públicas, regularização e discriminação de 
terras devolutas ou, quando for o caso, desa- 
propriação de terras particulares necessárias à 
execução dos projetos; 

b) licença ou concessão para construção é 
operação de instalações portuárias; 

c) contratos para fornecimento de energia 
elétrica e para transporte fluvial; 

d) cessão ou arrendamento t de direitos de 
exploração minera! ou florestal; 

e) autorização, emissão de guias e concessão 
de financiamentos para exportação; 

f) autorização e emissão de guias para impor- 
tação de máquinas, equipamentos, aparelhos e 
instrumentos, bem como conjuntos, partes, 
peças e acessórios, destinados à implantação, 
modernização ou reaparelhamento de empre- 
sas, inclusive no caso de investimento direto 
estrangeiro sob a forma de bens ou serviços; 

g) autorização e registro de empréstimos ex- 
ternos, inclusive para pagamento no exterior de 
bens ou serviços; 

h) concessão de aval ou garantia do Tesouro 
Nacional, ou de instituições financeiras públicas 
para empréstimos externos; 

i) autorização para funcionamento de empre- 
sas de mineração; 

j) participação, com recursos públicos, no 
capitai social de sociedades titulares dos projetos; 

I) aprovação de contratos de transferência de 
tecnologia, assistência ou consultoria técnica 
para implantação e operação dos projetos; 

m) quaisquer outros atos, formalidades ou 
diligências, necessários à aprovação e execução 
dos empreendimentos integrantes do Programa 
Grande Carajás. 

II — Isenção do Imposto de Renda e adicio- 
nais não-restituíveis pelo prazo de 10 anos, be- 
neficiando empreendimentos que se instalarem, 
ampliarem ou modernizarem na área do Progra- 
ma Grande Carajás, até 31 de dezembro de 1990 
O valor que deixar de ser pago em virtude de 
isenção constituirá reserva de capitai da pessoa 
jurídica e deverá ser utilizado para investimento 
no próprio empreendimento ou em qualquer 
outro integrante do Programa (Deereto-Lei no. 
1.825, de 22.12.80, e Decreto-Lsi no. 2.152, de 
18.07.84). 

/// — Isenção do Imposto de Renda e adicio- 
nais não-restituíveis incidentes sobre os lucros 
decorrentes das atividades relativas a prestação 
de serviços e execução de obras de implanta- 
ção, ampliação ou modernização de empreen- 
dimentos de infra-estrutura na área do Progra- 
ma. Metade do imposto que deixar de ser pago 
deverá ser aplicada em empreendimento inte- 
grante do PGC, titulado ou não pela beneficiá- 
ria, com contrapartida de recursos próprios não 
inferiores a 25 por cento do montante da apli- 
cação. A outra metade deverá ser aplicada em 
empreendimentos de infra-estruturas econômi- 
co-social, integrante do Programa, que possa 
também vir a estimar a pequena e média empre- 
sa, a ser proposto pelo governo do Estado onde 
foi gerado o tributo, para exame da Secretaria 
Executiva e aprovação do Conselho (Decretos- 
Leis no. 1.825, de 22.12.80, e no. 2. 152, de 
18.07.84, Resoluções no.s 11 e 12, de 30.12.85 
de 14.04.86). 

IV — Isenção ou redução do Imposto de Im- 
portação, e do correspondente Imposto sobre 
Produtos Industrializados, incidentes sobre má- 
quinas, equipamentos etc., sem similar nacio- 
nal, importados por empresas titular de empre- 
endimentos integrante do Programa. O benefí- 
cio fiscal poderá ser concedido aos bens impor- 
tadores por empresa contratada pela titular de 
empreendimento integrante do PGC para exe- 
cução de obras ou prestação de serviços, caso 
em que o valor do benefício deverá ser transfe- 
rido para o custo fina! das obras e serviços (De- 
creto-Lei no. 1.956, de 30.08.82). 

V — Isenção do Imposto sobre Produtos In- 
dustrializados, bem como manutenção do crédi- 
to do mesmo imposto, relativamente a matérias- 
primas, produtos intermediários e material de 
embalagem, nas operações, produtos interme- 
diários e material de embalagem, nas operações 
de aquisição de máquinas e equipamentos de 
fabricação nacional, realizadas no mercado 
interno junto aos respectivos fabricantes 
(Deereto-Leis nos. 1.335/74 e 1.398/75). 

5. COMO PARTICIPAR 

As empresas interessadas em integrarem-se 
ao Programa deverão apresentar à Secretaria 
Executiva sua proposta, indicando as disposi- 
ções legais que fundamentaram o pedido, acom- 
panhada de projeto de viabilidade econômica 
do empreendimento, o qual deverá conter to- 
dos os dados e informações quer permitam uma 
análise completa. O roteiro para elaborar a 
orientação do projeto está a penso a este infor- 
mativo. 

As empresas empreiteiras e prestadoras de 
serviços que estejam exercendo atividades rela- 
tivas a obras de infra-estrutura na área do Pro- 
grama, e que desejarem ter tais atividades con- 
sideradas como Integrantes, oara efeito de 

obter incentivos a elas permitidos, apresenta- 
rão sua proposta acompanhada de cópia do 
contrato firmado com as empresas ou entida- 
des para as quais está executando as obras ou 
prestando os serviços. A proposta deverá con- 
ter informações completas sobre a empresa 
e suas atividades em geral, e em especial sobre 
a atividade objeto do pleito, bem como a indi- 
cação dos incentivos pretendidos, com a esti- 
mativa do valor toa! de cada isenção pleiteada. 
Um modelo de roteiro sucinto para tais pro- 
postas está anexado a este documento. 

Melhores informações e orientação sobre a 
elaboração e encaminhamento de projetos e 
propostas poderão ser obtidas nos endereços 
relacionados a seguir: 

1) Secretaria-Execu tiva do Programa Grande 
Carajás Secretaria de Planejamento da Presidên- 
cia da República Esplanada dos Ministérios 
— Bi. "K" — 4o. andar — Telex (061) — Telefo- 
nes: (061) 215-4363 ■ 215-4373 - 215-4333 - 
700 - Brasília (DF) / 

2) Escritório de Representação em São Luís 
Av. Santos Dumont, 18 — bloco 03 — Ed. 

IN CR A; 
Bairro: Anil 
Telex: (098) 2506 
Telefones: (098) 225-2850 - 225-2832 
65000 - São Luís (MA) 
3) Escritório de Representação em Belém 
Av. Almirante Barroso, 1839 — Ed. DNPM — 

térreo 
Telex (091) 1427 
Telefones: (091) 228-2880 - 2282986 
66000 - Belém (PA) 
4) Gabinete no Rio de Janeiro 
Av. Presidente Antônio Carlos, 375 — 6o. 

andar — s/612 
Ed. Ministério da Fazenda — SEP LAN 
Telex (021) 2066 
Telefones: (021) 240-6821 - 240-8970 
20020 — Rio de Janeiro (RJ) 

6. OBSERVAÇÕESFINAIS 

No exame dos projetos apresentados serão 
considerados: o tipo de atividade econômica do 
empreendimento, com vistas a sua importância 
para o desenvolvimento da região; a definição 
dos recursos financeiros pelas respectivas fon- 
tes; as medidas de proteção ao meio ambiente; a 
criação de empregos, especialmente visando a 
privilegiar a mão-de-obra local; além de outras 
exigências ditadas pelas políticas, objetivos e 
critérios gerais estabelecidos para o Programa. 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PRO- 
POSTAS DE ENQUADRAMENTO NO PRO- 
GRAMA GRANDE CARAJÁS E DE SOLICI- 
TAÇÃO DE INCENTIVOS, A SEREM APRE- 
SENTADOS POR EMPRESAS E EMPREITEI- 
RAS E PRESTADORAS DE SER VIÇOS 

QUANTO À EMPRESA 

a) Denominação ou razão social; CG C; ende- 
reços; ramo; data da constituição; sede e foro; e 

b) capita! social (nacional e estrangeiro) 
autorizado, subscrito integralizado; número e 
valor das ações ou cotas; relação dos principais 
acionistas, sócios ou cotistas e respectiva parti- 
cipação; diretoria ou dirigentes. 

QUANTO À ATI VIDA DE 

a) Descrever a atividade desenvolvida que 
justifica a proposta solicitando seu enquadra- 
mento como integrante do Programa; 

b) juntar cópia do contrato relativo à exe- 
cução das obras ou à prestação dos serviços; 

c) citar a legislação do Programa e atos 
resolutivos do Conselho Interministerial perti- 
nentes ao pedido; 

d) fornecer estimativas do -valor total das 
isenções pleiteadas, relativamente a cada impos- 
to (Imposto de Renda, Imposto sobre Produtos 
Industrializados, etc); 

e) informar outras atividades da espécie de- 
senvolvidas na área do Programa, inclusive des- 
tacando as que porventura já tenham sido obje- 
to de enquadramento e obtido incentivos;e 

f) fornecer outras informações que sejam 
julgadas de interesse para o exame da propos- 
ta. 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PRO- 
JETOS A SEREM APRESENTADOS AO PRO- 
GRAMA GRANDE CARAJÁS' 

I - A EMPRESA 
— denominação ou razão social; CGC, ende- 

reço, ramo, data de constituição; sede e foro; 
— capita! social (nacional e estrangeiro) auto- 

rizado, subscrito, integralizado; número e valor 
ou cotas; relação dos principais acionistas, só- 

cios ou cotistas e respectiva participação; dire- 
toria ou dirigentes; assessoria técnica e adminis- 
trativa; assistência técnica externa (se houver); 

— participações e interligações (nacionais e 
estrangeiras); 

— eventual existência de acordos com acio- 
nistas e estrangeiros); 

— eventual existência de acordos de acionis- 
tas e seus alcance; 

— experiência anterior dos dirigentes no ra- 
mo a que se dedicará o empreendimento; e 

— informações de caráter econômico e finan- 
ceiro cobrindo os três últimos exercícios: 

a) três últimos balanços; balanço de abertu- 
ra, para empresas novas; 

b) dispêndios pelo uso de patentes ou mar- 
cas (interna e externamente)„ assistência téc- 
nica e tecnologia, indicando os seus beneficiá- 
rios; 

c) indicadores de produção (capacidade no- 
minal instalada, produção efetiva, índice de 
utilização da capacidade instalada/). 

II -O EMPREENDIMENTO 

— objetivo do empreendimento e descrição 
sumária de sua importância para as atividades 
econômicas e para o desenvolvimento regional 
e nacional (indicar se se trata de implantação, 
ampliação ou modernização); 

— processo de produção e tecnologia (descri- 
ção das principais fases do processo produtivo, 
indicando a origem e procedência dos equipa- 
mentos, as características da tecnologia a ser 
empregada e a forma de sua obtenção); 

— relação do processo de produção com o 
meio ambiente, discriminando os mecanismos 
de controle necessários a prevenir ou corrigir 
os inconvenientes da poluição e contamina- 
ção do meio ambiente; 

— produtos (características, marcas, usos, es- 
sencial idade); 

— produção prevista por tipo de produto e 
sua destinação indicando o fluxo gera! de pro- 
dução (relações técnicas de insumo-produto); 

— especificação de matérias-primas, produ- 
tos intermediários e outros insumos, indican- 
do sua origem e procedência, quantidade e va- 
lor; 

— tipos, fontes, e quantidades de energia a 
serem consumidas; 

— número de empregos a serem gerados e 
indicações sobre qualificações de mão-de-obra; 

— cronograma físico da implantação do 
empreendimento, indicando possível correla- 
ção de sua execução com as condições de in- 
fra-estrutura; 

— necessidades efetivas de utilidade (ener- 
gia, água, esgoto, comunicação etc) ao nível da 
entrada em operação até a fase de estabilização 
do empreendimento; 

— previsão da taxa de utilização da capacida- 
de instalada; 

— estrutura de custos e receitas; 
— quadro de usos e fontes de recursos finan- 

ceiros; 
— previsão de resultados financeiros até a 

fase de estabilização do empreendimento. 

III. MERCADO 
Considerações principais sobre o mercado do 

produto, com indicações sobre: 
— estrutura da oferta e demanda do mercado 

interno e, se for o caso, externo; 
— preços praticados internamente e no mer- 

cado internacional, bem como a sua composi- 
ção; 

— distribuição geográfica do parte produtos 
e sua respectiva capacidade nominal de produ- 
ção, indicando os empreendimen tos em opera- 
ção e em implantação no país; 

— exportação e importação brasileira, assim 
como consumo interno aparente; 

— qualquer outro aspecto que, por sua natu- 
reza, seja relevante para a apreciação da propos- 
ta. 
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Almeida Representação Ltda. 

Alfaia Máquinas Veículos 

Noríleste 

Armazém Cruzeiros do Sul 

Auvepar Locadora de Veícu- 

los Ltda. 

Banco Bandeirantes S.A. 

Coimpanhia Yanmar Distri- 

buidora de Máquinas 

Co nstrutora Rodominas S.A. 

Coioperativa Agropecuária 

Vale do Tocantins Ltda. 

Distribuidora de Bebidas 

Vieira Ltda. 

E?rnani J. Brasa 

Parquet União Ltda. 

Pneus Zero Ltda. 

Revemar - Revendedora 

Veículos e Máquinas 

1 Maranhão Ltda. 

Telecomunicações da Aero- 
r láutica S.A. 

07.10.87 v ' » • y ♦ * ' jf 11 ..-A • 
Agrímex - Agro Industrial 

^ Mercadorias 

Construtora Norberto Ode- 

brecht 

Comap - Comércio de Máqui- 

n as e Peças de Serraria 

C.C.A. - Administradora Con- 

s órcio Ltda. 

Dii Gregório Tocantins Trans- 

p orte Ltda. 

Empresa Internacional 

(Violeiras 

E letrica Boa Esperança 

Irmãos Vieira Ltda. 

Lojas Brasileira S.A. 

Mlecânica Indústria! Ltda. 

O tácílio Correia e Filhos 

; R ádio Karajás Ltda. 

Regional Projetos e Constru- 

ções Ltda. 

jSobastião de Almeida Ne- 

greiros 

Oo.10.86 

Bgmco Bamerindus do Brasil 

S.A. 

Bamco Econômico S.A. 

Cacique Agropecuária Indús- 

tria do Maranhão 

GASEMA Indústria e Comér- 

cio Ltda. 

Distribuidora de Drogas Im- 

perafarma Ltda. 

Expiresso Universo S.A. 

Emlbratel il, 

Emlbratel 

Fenrama Ferragens e Ferra- 

mentas Ltda. 

Instituto de Administração, 

Financiamento, Previdência 

e Assistência Social IAPAS 

Junta Comercial do Estado 

do Maranhão 

Mato Sul Imperatriz Diesel 

Ltda. 

Ney Milhomem 

Três Pinheiro do Maranhão 

Ltda. 

iLundgren Tecidos S.A. 

A Grodilar 

Miniístério da Agricultura 

Alto Miudezas Comercial 

Ltda. 

912390ALRP 

911615AN0R 

987060ALRP 

987021ANOR 

912393ACRS 

912247AUVE 

987063ACRS 

987054AUVE 

911706BCBC 

912401CYDN 

987045BCBC 

987069CYDN 

911695CROL 

912405CVPO 

987035CROL 

987139CVPO 

912697RGIC 987110RGIC 

Revendedora de Bebidas 

Coelho Ltda. 

Sul América Companhia de 
Seguros 

Companhia Energética do 

Maranhão S.A. 

Irmãos Gelletti Ltda. 

Empresa de Transportes 

Atlas Ltda. 

Dom Vital Transporte Ultra 

Rápido 
Departamento Nacional de 

Estradas e Rodagens 

Marcos Marcelino e Cia. Ltda. 

911462RBCL 

911464SULA 

987009RBCL 

987011SULA 

911465CEMA 987012CEMA 

911467IRGL 

911611ETAL 

987013IRGL 

987017ETAL 

911612DOMV 

911613DNER 

987018DOMV 

987019DNER 

911456MACI 987137MACL 

912868PPUB 

912858PULL 

912431PEZO 

912391RÉ\/M 

987120PPUB 

987113PULL 

987097PEZO 

987061REVM 

911468TASA 987014TASA dutores de Soja de Goiatuba 

10.10.86 

Alô Brasil Diesel Veículos e 912402ABVP 987070ABVP 

Peças 

Banco do Brasil S.A. 

Banco do Brasil S.A. 

Banco Real S.A. 

Cooperativa Mista dos 

911618BBSAA 

911618BBSAB 

Pro- 

911619REAL 

.9T2430CMSJ 

987024BBSAA 

987024BBSAB 

987025MEAL 

987096CMSJ 

Ltda. 

912409ÀGRX 

912406yORB 

912436DAJL 

912421CCAK 

912414DGTT 

987076AGR^ 

987(f73NÓRB 

98?101DAJL 

987134CCAK 

987081DGTT 

de 912410EIMD 987077EIMD 

912413EBOA 

812403IRMI 

912437LOBR 

912426MLAI 

912408MUDA 

912440KARA 

912415RPDA 

987080EBOA 

987071IRMI 

987102LOBR 

987092MLAI 

987075MUDA 

987105KARA 

987082RPDA 

Ergpresa Brasileira de Infra- 

. estrutura Aeroportuária 

•Flórice S.A - Florestamento 

" Indústria e Comércio e Ex- 

portação 

Imifarma - Produtos Farma- 

cêuticos e Cosméticos 

Indústria e Comércio de Col- 

chões Carajás 

José Alves S.A. Importação e 

Exportação 

Madescan Ltda. 

Rádio Curimã Ltda. 

912398EIEA 

912692FFIE 

987067EIEA 

987109FFIE 

912246IMIF 

912248IDCC 

987053IMIF 

987055IDCC 

912432JOAL 987098JOAL 

912404MDCN 

912417CUIT 

987072MDCN 

987084CUIT 

912407NEGR 987074NEGR 

# 

912691BCBB 987108BCBB 

912869BESA 

912860CACQ 

987121BESA 

987114CACQ 

912687CAIC 

912688WIPL 

987106CAIC 

987107WIPL 

911455EXUN 

911453EBTL 

911466RTEC 

912858FFFL 

9871336EXUN 

987000EBTL 

987001RTEC 

987112FFFL 

812863APAS 987117APAS 

912857JUCM 

912890MSID 

912887 NEMI 

912889STPL 

987111JUCM 

987124MSID 

987122 NEMI 

987123STPL 

911458LUND 

911459GALT 

911460MNAG 

911461ALMC 

987005LUND 

987006GALT 

987007MNAG 

987008ALMC 

11.10.86 

Banco do Estado do Mara- 

nhão S.A. 

Caixa Bcgnômica Federal . 

Constran S.A. Construções e 

Comércio 

Construtora Norberto Ode- 

brecht 

Domasa Domani Madeira 

S.A. 

Empresa Pacotilha Ltda. 

Frigorífico Vale do Tocantins 

S.A. 

Gráfica Escolar S.A. 

Indústria e Comércio de Ma- 

deira Juffo Ltda. 

J. Correia e Companhia Ltda. 

Sebastião Antonio Silveira 
Schalom Hotel Ltda. 

Superintendência Regional 
da Polícia Federal 

Walmes D'Alessandro 

Banco da Amazônia S.A. 

Banco Mercantil de São 

Paulo S.A. 

Cikel - Comércio e Indústria 

Keila Ltda. 

Concreto - Materiais para 

Construção Ltda. 

Companhia de Cimento Port- 

land Paraíso 

Centro de Apoio à Pequena e 

Médià Empresa do Estado do 

Maranhão - CEAG 

Laminadqra Imperatriz Ltda. 

OVIL - Óleos Vegetais Im- 

peratriz Ltda. 

R.F. Carvalho Representação 

Ltda. 

911457BEMA 987138BEMA 

911621CEFE 

914093CNCC 

987027CEFE 

987130CNCC 

914094NORB 987131NORB 

911463DOMA 98701ODOM A 

914092OIMP 

911264FVTO 

98712901 PM 

987137FVTO 

914041GRES 

914090JUFF 

987126GRES 

987140JUFF 

914096JCDA 

914097SBTS 

914091SCHH 

912866DPFE 

987132ICDA 

987133SBTS 

987128SCHH 

987119DPFE 

914055WADA 

911622BASA 

911694BMSP 

987127WADA 

987028BASA 

987034BMSP 

912412CIKE 987079CIKE 

912418CNMC 

912419CPGO 

912423CEAG 

987085CNMC 

987086CPGO 

987089CEAG 

912416LAIL 

9124240VIL 

987083LAIL 

9870900VIL 

912411RFCR 987078RFCR 

Tela Elétrica da Amazônia 911939TLAE 

Ltda. 
Transportes Bezerra Ltda. 

S.A. White Martins 

Tocantins Refrigerantes S.A. 

987050TLAE 

912422TBEL 

912420WHIT 

912425TCTS 

987088TBEL 

987087WHIT 

987091TCTS 

do 

14.10.86 

Companhia Energética 

Maranhão-CEMAR 

Cereais e Materiais de Cons- 

trução Rezende Ltda. 
Ciretran Imperatriz MA 

Editora O Progresso Ltda. 

Embratel 

Embratel 

Fachinni & Cia. 

Irmaq - Irrigação, Máquinas e 

Motores Ltda. 

Serraria Gelletti Ltda. 

Marcos Marcelino e Cia. Ltda. 

Norte Gás Butano Distribui- 

dora Ltda. 

Pneus Brasil Ltda. 

Votec - Serviços Aéreos Re- 

gionais 

Tratomaq - Tratores e Má- 

quinas do Nordeste 

Rodoviário Caçula Ltda. 

Telecomuniqações do Mara- 

nhão S.A.-TELMA 

Transbrasiliana Transporte e 

Turismo Ltda. 

Varig S.A. 

911691RVCA 

911654TELM 
987031RVCA 

987029TELM 

911617TBTT 

911620VRIG 

987023TBTT 

987026VRIG 

912434CEMA 

912238RZDE 

987099CEMA 

987059R^DE 

912388CITM 

914035EOPS 

912249RTEC 

911705RTEC 

912395FCHN 

912386IRRI 

987058CITM 

9871«5EOPS 

987003RTEC 

987002RTEC 

987065FCHN 

987056IRRI 

912394SRGL 

912864MACL 

912387NGBU 

0 0 

9870eÍ5RGL 

987118MACL 

9870^NGB^J 

912396PENB 

912399VTEC 

987066PBNB- 

987068VTEC 

912392TM N L 987062TMN L 

e Má- 911692AAVM 

15.10.86 

Alcântara Veículos 

quinas Ltda. 

Bahema S.A. 
BANORTE - Banco Nacional 

do Norte 
Cia. Nacional de 911696BCNP 

987032AAVM 

911698BAHE 

912435BNNO 

987038BAHE 

987100BNNO 

Benfica 

Pneus 

Centrais Elétricas do Norte 

do Brasil 
Claudino 

987036BCNP 

S.A. - Lojas de 

Departamentos 

Centrais Elétricas do Norte 

do Brasil 

Companhia Comercial Impe- 

ratriz 

Embratel 

Indústria e Comércio Meta- 

lúrgica Atlas S.A. 

J.M. Brito 

Prefeitura Municipal de Impe- 

ratriz 

Tocantins Auto Ltda. 

Distribuidora de Veículos 

Karajás Ltda. 

Governo do Estado do Mara- 

nhão - Secretaria da Fazenda 

911910CENO 

911704CLCI 

911701CENO 

987047CENO 

987044CLCI 

987041CENO 

AÇAILÂNDIA 
27.10.86 

Banco Bamerindus do Brasil 
S.A. 

Banco do Brasil S.A. 

Banco Brasileiro de Descon- 

tos S.A. 

Banco do Nordeste do Brasil 

S.A. 

Banorte - Banco Nacional do 

Norte Ltda. 

Capreteiro Derivados de Pe- 
tróleo Ltda. 

Ciei - Comércio e Indústria 

Elaine Ltda. 

Companhia Energética do 

Maranhão 
Cikel - Comércio e Indústria 

Keila Ltda. 

DISIMAC - Distribuidora de 

Implementos e Máquinas 
Agrícolas 
D.L. Silva - Madeireira Belo 

Horizonte 

Ferrama Ferragens e Ferra- 

mentas 

Gramacosa - Grande Mara- 
nhão Compensados S.A. 

Imperatriz Pecuária e Indus- 
trial S.A. 

Irmãos Galletti Ltda. 

Locadora Belauto Ltda. 
M. S. Fabricante 

Sergal - Serraria Galletti Ltda. 

912229BCBB BR 987511 BCBB BR 

911699CCIZ 987039CCIZ 

912600RTEC 

911703ICMA 

911690JBBR 

911702PMIZ 

987004RTEC 

987Q43ICMA 

w 
9$7t)30JBBR 

^87042PMIZ 
f/f: 

911693TOAU 

911707KJAS 

/987033TOAU 

987046KJAS 

911700SFEA 987040SFEA 

CAROLINA 

21.10.86 

Banco da Amazônia S.A. 

Banco do Brasil S.A. 

Banco Brasileiro de Descon- 
tos S.A. 

Companhia Energética do 

Maranhão S.A. 

Constran S.A. - Construções 
e Comércio 

Prefeitura Municipal de Caro- 
lina 

16.10.86 

Associação Comercial e In- 

dustrial de Imperatriz 

Banco Brasileiro de Descon- 

tos S.A. BRADESCO 

Banco Brasileiro de Descon- 

tos S.A. BRADESCO 

Banco do Nordeste do Brasil 

S.A. 

Cobraice - Companhia Brasi- 

leira Indústria e Comércio 
Gimarg - Comércio e Indús- 

tria de Madeiras Riogran- 

dense 

Gobrás Imperatriz 

Empresa Brasileira de Cor- 

reios, e Telégrafos 

Grupo Executivo das 

do Araguaia 
Tocantins - GETAT 
Induspar - Indústria Parquet 

da Amazônia Ltda. 

012438ASCZ 

911610BBDEA 

911610BBDEB 

911614BNBR 

911616CBIN 

987103ASCZ 

987016BBDEA 

987016BBDEA 

987020BNBR 

987022CBIN 

911937MARG 987048MARG 

911938COIZ 

9i 1501XPIZ 

987049COIZ 

98701SXPIZ 

Terras 912439GTAT 98710GTAT 

912245USPA 987052USPA 

MONTES ALTOS 

24.10.86 

Banco do Brasil S.A. 
GRAJAÚ 

24.10.86 

Banco do Brasil S.A. 

Banco do Brasil S.A. 

Banco Brasileiro de Descon- 

tos S.A. 

Companhia Energética do 

Maranhão S.A. 

Construtora Norberto Ode- 
brecht 

Prefeitura Municipal de Gra- 

jaú 
ITINGA 

29.10.86 

Banco Real S.A. 

Cikel - Comércio e Indústria 

Keila Ltda. 

ICMIL - Indústria e Comércio 

de Madeira Itinga Ltda. 

Madescan Ltda. 

912880BBSA BR 987519NNSABR 

912870BBDE BR 987516BBDEBR 

912231BNBR BR 987513BNBRBR 

912883BNNO BR 987522BNNO BR' 

912888CEMA BR 987526CRRTBR 

912881ELAI BR 987520ELAI BR 

912886CEMA BR 987525CEMA BR 

912879CIKE BR 987518CIKE BR 

912885DDIM BR 987524DDIM BR 

914098MAON BR 987527MAON BR 

912230FFFL BR 987512FFL BR 

912884GAMS BR 987523GAMS BR 

9128651 MIS BR 987515IMIS BR 

912878IRGL BR 

914099LBAU BR 

912397MSFA BR 

912882SRGL BR 

987517IRGL BR 

987528LBAU BR 

987514MSFA BR 

987521SRGL BR 

IND. ATUAL IND. FUTURO 

Ô12328BASA 

912385BBSA 

912856BBDE 

987584BASA 

987583BBSA 

987587BBDE 

912855CEMA 

914114CNCC 

987586CEMA 

987588CNCC 

912854PCNA 987585PCNA 

912433BBSA 987697BBSA 

912891BBSA 

914125BBSA 

915124BBDE 

987651 BBSA 

987655BBSA 

987654BBDE 

812996CEMA 987652CEMA 

814123NORB 

912693PMGJ 

987653NORB 

987650PMGJ 

912474REAL 

911974CIKE 

987782REAL 

987781CIKE 

/ 

91245/JMFU 

912915MDCN 

987783JMFU 

987784MDCN 
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25 de outubrl 

o futuro 

r.a da Democracia 

"N -N 

O Jornal de Negócios saúda 

o Dia da Democracia, 25 de outubro. 

Eleja-a 
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Para presidente 

a Democracia 


