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A GREVE DOS BANCÁRIOS 

Açailândia 

Ao 
contrário do 
que ocorre em 
todo o Pais, os 
funcionários 
dos bancos 
particulares, 
em Açailândia. 
náo estão fa- 
zendo parte da 
greve da cate- 
goria. desen- 
cadeada na úl- 
tima terça-fei- 
ra. 

Apenas 
os dois bancos 
oficiais exis- 
tentes na ci- 
dade, Banco 
do Brasil e AÇol,àn(lta. apenas os funcionários dos harcos n'u :ri s '::ernni greve 
Banco do Nordeste, pararam as suas atividades, enqu-into que os bancos particu- 
lares funcionaram em seu horário normal, embora precariamen e. 

Bancários alegaram que está havendo coação por parte dos bancos, e devi- 
do a isso os funcionários das instituições particulares foram forçados a não aderi- 
rem á greve Já os gerentes alegaram que não existe qualquer tipo de coação 
(págs. 2 e 7.) 
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cropecnahsias. os bancários de Imperatnz foram às mas. 

Com 
exceção do 
Bradesco e 
Banco Real, 
todas as agên- 
cias bancárias 
de Imperatriz 
permaneceram 
fechadas desde 
o primeiro dia 
da greve dos 
bancários, ini- 
ciada na terça- 
feira, 24 

O co- 
mando de gre- 
ve conseguiu 
mobilizar qua- 
se toda a tota- 

Com o apoio dos 
protestar. 

lidade da classe e desenvolveu por toda a semana seguidas manifestações, tanto 
nas portas dos bancos como nas ruas da cidade 

A maior mobilização dos grevistas aconteceu na tarde de quinta-feira, 
quando conseguiram o apoio dos agropecuaristas, que participaram de uma pas- 
seata com cerca de quarenta máquinas agrícolas, e caminhões 

Além de reconhecerem como justas as reivindicações dos bancários, os 
agropecuaristas participaram da manifestação para. também, protestarem contra 
as altas taxas de juros dos bancos (pág 8 ) 

NOS BANCOS: 50 MILHÕES 

EM DÍVIDAS VENCIDAS 

Presidente da ACIA tem confirmados 

benefícios para Açailândia 

(pág 3 ) 

GENRO DE SAMPAIO 

ASSASSINADO POR PISTOLEIRO 

Um pistoleiro, que até o final da 
semana ainda não tinha a sua identidde 
levantada pela policia, assassinou na noite 
de quinta-feira última o jovem Raimundo 
Marques, mais conhecido por Neto. genro 
do prefeito Raimundo Telefre Sampaio, 
atualmente afastado do cargo por decisão 
da Câmara d' -ea es. 

Neto foi morto com três tiros na 
cabeça quando se encontrava na sala de 
sua residência sentado no sofá com o filho 
no colo. As causas que teriam gerado o 
crime ainda são desconhecidas, e a policia 
está intensificando investigações na tenta- 
tiva de desvenda» o misterioso assassina- 
to (pág 5.) 

-• Os quatro bancos particulares 
(Bradesco. Itaú, Bamerindus e Banorte) e 
os dois bancos oficiais (Banco do Brasil e 
Banco do Nordeste) localizados em Açai- 

lândia estão contabilizando cerca de 50 
milhões de cruzados em dividas vencidas, 
representadas por empréstimos, financia- 

mentos e descontos A informação foi pas- 
sada pelos gerentes daquelas casas bancá- 
rias em entrevista exclusiva ao "Jornal de 

Açailândia" Do montante da divida. 80 
por cento (CzS 40 milhões) estão nos ban- 

cos particulares e o restante, nos bancos 
oficiais. Segundo declarações dos geren- 
tes, a maioria dos empréstimos e finan- 
ciamentos foi contraída pelas empresas 
"nos bons tempos do Plano Cruzado", 
quando os juros eram de 3 por cento ao 
mês. e hoje está sendo rolada a juros su- 
periores a 20 por cento mensais Se os ju- 
ros não baixarem e se não houver mudan- 
ça favorável na política econômica do Go- 
verno. os bancos serão forçados a fazer 
cobrança judicial das contas vencidas 
(Mais informaçoês na página 2) 
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Policia destrói barracas 

Raiminulo V'»r</«r\, *■<•. .àtais 

Numa ação fulminante da Policia 
Rodoviária Federal, diversos barracos lo- 
calizados as margens da BR-010 foram 
derrubados por caminhões e depois quei- 
mados 

Há mais de mês que o DNER já vi- 
nha alertando os feiranles para que se re- 
tirassem da área Na última vez em que 
esteve no local, a poilcia deu um prazo de 
cinco dias aos ^arraqueiros Como não 
obedeceram, no inicio da segunda-feira úl- 
tima eles resolveram agir de maneira rigo- 
rosa e destro as barracas 

A pru ciUira já está providencian- 
do uma área para os feiranles se localiza- 
rem. acabam o, dessa forma, com a favela que dá um péssimo visual à cidade 
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Funcionários: coação existe Gerentes: não há coação 

O Jornal de Açailándia tentou en- 
trevistar funcionários de bancos particula- 
res, mas não conseguiu, mesmo sob pro- 
messa de sigilo E dos 116 bancários de 
Açailándia, apenas 32 (Banco do Brasil e 
BNB) paralisaram suas atividades — os 
outros 84 continuaram a postos nos qua- 
tro bancos privados. O temor a possíveis 
punições foi maior que a vontade de pres- 
tar declarações e aderir ao movimento 
grevista. Dois funcionários de bancos ofi- 
ciais, que estavam à frente das manifesta- 
ções paredistas, conversaram com a repor- 
tagem do "JA", que preservou a identida- 
de dos declarantes. 

JA - Está-se dizendo por al que es- 
tá ocorrendo coaçio de funcionários de 
bancos particulares... 

A - O que nós sabemos é que real- 
mente, há funcionários com medo do lamo-. 
so "29", que é o código de demissão de- 
les. Não estão participando da greve com 
medo de serem realmente demitidos. A es- 
tabilidade no emprego, hoje, não existe e 
há possibilidade de, se eles participarem 
da greve, o famoso 29, o código de demis- 
são, entrar em íena. cnt§6. os colegas, no 
contato de boca em boca, lá no pé de 
orelha, falam que é isso mesmo, que estão 
dando apoio, mas não podem perder o 
emprego Então, estão lá, trabalhando. 

G - Apesar de não ser funcionário 
de banco particular, ou acredito que. com 
certeza, deve estar havendo coaçao do 
pessoal pra trabalhar, principalmente 
aqui Um gerente falou que não estava 
coagindo ninguém, mas que ele era de 
banco particular e não de banco oficial e 
• quecada. um tem uma mentalidade Com 
certeza ele está fazendo coação com os 
funcionários, como o pessoal dos outros 
bancos também está fazendo coação Se 
não vier trabalhar* vai ser demitido Logi- 
camente, está havendo coação, com toda a 
certeza. O pessoal está totalmente opri- 
mido. A classe mais oprimida dos bancá- 
rios é a classe dos bancos particulares, 
mas é um pessoal que a administração já 
faz uma coação muito grande, tem um po- 
der de decisão muito grande em cima de- 
les. 
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JA - Os gerentes asseguram que 
não estão coagindo... 

J - Se você fosse gerente, diria 
que estava coagindo seus funcionários? 
Lógico, não diria Então, o que eles fala- 
ram é normal, é o que se podia esperar 
que eles falassem Mas o que se tem visto 
aqui. em outras vezes, é que a coação 
existe mesmo e eu acredho que esteja ha- 
vendo essa coação mesmo 

JA - É verdade que há funcioná- 
rios, inclusive de bancos oficiais, que mo- 
ram em palafitas? 

J - Rapaz, basta andar um pouqui- 
nho que você ver realmente Aqui na beira 
dos brejos nós encontramos casas de ma- 
deira que é onde os funcionários moram. 
Basta dizer que um escriturário de banco 
particular, colega nosso, pai de família, 
com três filhos, esposa, mais a sogra, que 
mora com eles. qanha três mil e qui- 
nhentos cruzados líquidos por mês. Quer 
dizer, tem condição de viver? .. Nível de 
vida? Não tem condição, realmente En- 
tão, basta andar um pouquinho pra você 
ver as condições de vida. 

G - Não é do meu conhecimento. 
Mas deve haver. Com a atual conjuntdra, 
com os atuais salários que estão sendo 
pagos, deve haver coisa bem pior por ai. 

JA - Quais estão sendo as ações 
dos bancários de Açailándia em termos de 
aderir ao movimento grevista? 

G - Bem. ações quase que nenhu- 
ma. É mais trabalho de conscientização o 
que nós estamos tentando fazer a partir 
de hoje, principalmente com esse pessoal 
dos bancos particulares A adesão do pes- 
soal dos bancos oficiais foi total Talvez 
até por ser um pessoal que não é oprimido 
e que pode externar, realmente, aquilo 
que está sentindo A adesão foi total, mas 
a gente está fazendo um trabalho de cons- 
cientização pra ver se a gente consegue 
levar até esses bancos particulares, até os 
administradores, que eles devem parar, 
que a gente não está coagindo, mas não 
deve ficar à disposição da nova ditadura, a 
ditadura, moderna do governo, que está ai 
se instalando 

JA- Como vai se processar essa 
ação de conscientização? 

G - A nossa ação é o seguinte; é 
uma ação pacifica É mais uma ação de 
conscientização Nós vamos, através de 
carros tentar falar aqi "o que nós estamos 
sentindo, aquilo que os funcionários já 
sentem na pele, no dia-a-dia. Vamos ver 
se os gerentes dos bancos particulares se 
tocam um pouco e soltam realmente o 
pessoal pra rua, pra manifestar o que a gente 
está sentindo. Vamos fazer uma manifes- 
tação altamente pacifica 

Desde a última terça-feira os ban- 
cos oficiais estão fechados em Açailánda. 
Os funcionários estão em greve por melho- 
res salários, menores taxas de juro e esta- 
bilidade no emprego Se nos bancos go- 
vernamentais o salário e a estabilidade são 
discutidos, o que dizer dos bancos parti- 
culares, onde tradicionalmente os funcio- 
nários não dispõem de remuneração ade- 
quada, agravada pela instabilidade no em- 
prégo? 

A primeira vista, os funcionários 
de bancos particulares têm mais motivos 
para deflagrarem uma greve Mas não é o 
que ocorre em Açailándia, onde os quatro 
bancos nào-oficiais abriram suas portas e 
os empregados atenderam ao público da 
maneira que podiam 

Por isso, foram constantes os co- 
mentários de que os funcionários do Bra- 
desco, Banorte, Itaú e Bamerindus esta- 
riam sendo coagidos pelos gerentes a não 
participarem do movimento, sob pena de 
demissão O JORNAL DE AÇAILÁNDIA 
ouviu os dois lados - gerenes e funcioná- 
rios. 

FALAM OS GERENTES 

O JORNAL DE AÇAILÁNDIA en- 
trevistou os gerentes José Bartolomeu de 
Barros, 35 anos. pernambucano, do Banco 
Nacional do Norte (Banorte); Carlos Be- 
nedito Adomo, 30 anos, goiano, do Banco 
Brasileiro de Descontos (Bradesco); Ma- 
noel Antônio Batista, 36 anos. pernambu- 
cano, do Banco Itaú; e José Valdinar Sa- 
les, 32 anos, piauiense, do Banco Bame- 
rindus do Brasil. Todos negaram a exis- 
tência de coação. Alguns admitiram que a 
diretoria do banco exigia o nome dos fun- 
cionários ausentes. "Nós, como adminis- 
tradores, representamos a direção do 
Banco, e não podemos nos envolver com 
greves Também não punimos nossos co- 
legas Essa decisão é exclusiva da Dire- 
ção" - ressaltaram Um dos gerentes de- 
clarou que não receberar- nenhuma ins- 

Gerentes dos bancos particulares' "sem 
coação". 

trução e que os funcionários estavam à 
vontade para decidirem juntar-se aos br 
cos oficiais. "Não pegarei o telefone r 
denunciar meus colegas", disse 

Roberval Silton Savi, 36 anos, pa- 
ranaense, gerente do Banco do Brasil, dis- 
se que considera o movimento grevista 
como uma reivindicação justa, "porque, 
queira ou não queira, ninguém pode negar 
que. efetivamente, houve uma redução 
dos salários dos bancários a partir do Pla- 
no Cruzado". E acrescentou: "Foi uma re- 
dução drástica. O pessoal do Banco do 
Brasil já vinha convivendo com um acha- 
tamento salarial desde 1978. Os aumentos 
já não são mais reais; inclusive, em 1978, 
6 Banco do Brasil tinha equiparação com o 
Banco Central, a nível salarial. Hoje, nem 
Isso existe mais". 

Albery Viana de Oliveira, 34 anos. 
cearense, há quase três anos na gerência 
do Banco do Nordeste em Açailándia, dá 
um exemplo: "O aluguel de vma casa que 
não é boa   na verdade, uma péssima 
casa , custa, aqui em Açailándia, 7 mil 
cruzados. Como é que um salário de 10 
mil cruzados pode dar? Os bancos, espe- 
cialmente o Banco do Nordeste, precisam 
desenvolver uma política de construção de 
alojamento para seus funcionários, pois 
estes, em sua maioria,vêm de fora. e no 
caso de Açailándia não há qualquer infra- 
estrutura urbana e tudo é muito caro" 

O Banco do Brasil (BB) a o Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB) já têm dinheiro para 
empréstimos. O BNB está autorizado a fazer 
descontos do títulos para empresas que estejam 
operando normalmente, além do já ter recebido 
recursos para serem utilizados, limitadamente. 

Madeireiras são os maiores devedores 
Os maiores devedores dos bancos de 

Açailándia são as Indústrias madeireiras (prin»- 
pal atividade econômica do município, seguida 
pela agropecuária). A maioria dos bancos desti- 
nou 60 por cento de seus recursos para as in- 
dústrias madeireiras. sendo que dois bancos 
— um oficial e outr -nrticular chegaram 
a aplicar 70 e 80 p. jnto, respectivamente, 
naquelas empresas I jstante dos recursos fo- 
ram divididos entre agropecuários e comercian- 
tes Segundo os aerentes. as operações foram 

feitas normalmente, dentro dos padrões o crité 
rios estabelecidos pelos bancos, pois "não há 
nada de estranho aplicar o dinheiro na ativida- 
de econômica principal do município' 

500 MIL DE JUROS POR DIA 

Durante as entrevistas realizadas pelo 
JA, um dos gerentes do banco revelou, que 
uma empresa está pagando 500 mil cruzados 
de juro por dia. valor que compreende atual- 
mente quase quatrocentos aalérioa-minimos. 

em renovação de débitos já vencidos. 
Também estão autorizadas as opera- 

ções de descontos de notas promissórias para 
pessoas físicas (os "papagaios"). Os recursos 
para essas operações são limitados 

O Banco do Brasil, por sua vez, rece- 
beu verba durante o período de greve e está 
autorizado a aplicar em descontos de títulos 
para empresas e pessoas físicas (duplicatas e 
notas promissórias) 

As informações foram passadas pelos 
gerentes Albery Oliveira (BNB) e Roberval Sal- 
vi(BB). 

E OS JUROS? 

Apesar de sofrerem algumas flutua- 
ções. para mais ou para menos, os juros dos 
bancos oficiais estão em 15 por cento ao més 
para desconto de títulos, e 20 por cento o» 
casos de mora (atraso) no pagamento. 

Hospital Santa Luzia 

Comunica 

Que está atendendo aos segurados do INAMPS com modernas ins- 
talações e equipado com Raio-X 

Drs Gilson SanfAnna. Raimundo da Silva Dias e dr Neto 
Rua São Francisco - esquina com av Santa Luzia 
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Jornal de Acaii.ãmha POLÍTICA/ OPINIÃO Acailándia-MA, 23 a 29/março/87 

Agricultores da Região Tocantina solicitam 

apoio do presidente 

O 
Q 

JmTiimrzr. 

eporter ctjpuiici w m 

Repórter #l/m 

Reporter^^-* * 
C Filho 

O presidente da Cooperativa Mista 
dos Produtores de Soja de Goiatuba Lt- 
da , José Nilson Pereira Martins, enviou 
carta ao presidente José Sarney, no últi- 
mo dia 11, na qual comunica ao presidente 
a gravidade da situação dos agricultores 
da região tocantina causada pelo período 
de estiagem ocorrido neste inverno. 

José Nilson solicita ao presidente, 
como condição indispensável à resolução 
dos prementes problemas enfrentados 
pela classe agrida da região, anistia dos 
débitos relativos à safra 86/87, recursos 

O presidente da Associação Co- 
mercial e Industrial de Açailãndia (ACIA), 
Lourenço Antonio Galletti, recebeu tele- 
grama do presidente da Confederação das 
Associações Comerciais do Brasil, Amaury 
Temporal, que comunica ter conseguido o 
apoio do presidente José Sarney com re- 
lação aos problemas enfrentados pelos mi- 
cros. pequenos e médios empresários da 
região tocantina. 

A Confederação das Associações 
Comerciais do Brasil havia convocado suas 
coirmãs a participar de um movimento rei- 
víndicatório através de telegramas envia- 
dos ao presidente José Sarney e ao minis- 
tro da Fazenda, Dilson Funaro, solicitando 
"providências urgentes e definitivas" para 
a redução das taxas de juros e utilização 
de recursos da ordem de 20 milhões de 

destinados aos minis e pequenos agricul- 
tores e prorrogação de cinco anos (com 
dois de carência) dos débitos de custeio 
e investimento, com juros fixos, dos mé- 
dios e grandes agricultores. 

Segundo estudos de técnicos da 
EMBRAPA. PLANTO, AMAPA. COMPS- 
GOL, SAGRIMA. EMATER e Banco do 
Brasil as perdas nas culturas de arroz e 
milho poderão chegar a 75 por cento, com 
possibilidades de agravamento caso não 
volte a chover com regularidade ainda du- 
rante todo este mês. 

cruzados do Fundo Nacional de Desenvol- 
vimento e do PIS-PASEP em linha de cré- 
dito para micro, pequenas e médias em- 
presas 

A emissão de telegramas ao presi- 
dente José Sarney e ao ministro Dilson 
Funaro, segundo Amaury Temporal, foi 
"sugestão do presidente do Banco do Bra- 
sil, a qual a confederação converteu em 
pleito junto ao governo" 

Lourenço Galletti também recebeu 
carta do chefe do gabinete do ministro da 
Saúde, Cícero Adolpho da Silva, que co- 
munica que a Unidade Mista da Fundação 
Serviços de Saúde Pública (FSESP). com 
25 leitos, equipamento e recursos i.uma- 
nos, em construção em. Açailãndia, deverá 
entrar em atividade no segundo semestre 
deste ano. 

CRISE A DEMISSÕES 

A situação das industrias de Açai 
lándia è simplesmente desesperadora, pois 
♦oram atingidas duramente De'a situação 
econômica caótica em que se encontra o 
pais. 

A diticil crise i" obrigando os em 
presaVios a tomarem Jidas drásticas, co- 
mo a demissão em • ;a de empregados, 
pois é uma das pouca 'das para agüentar 
o caos em que está. hoje. mergulhado o Bra- 
sil. 

Na semana passada, os empresários 
se reuniram na Associação Comercial para 
discutirem a situação econômica e os reflexos 
de seus resultados em cima das empresas. 

Consta que alguns empresários, 
pr.ncipalmente do setor madeireíro, adianta- 
ram que iriam diminuir o quadro de funcio- 
nários, uma delas com a demisão de quase 
500 trabalhadores. 

GOVERNO E A DEMISSÃO QUE COMBA- 
TA 

0 govemad i . Epítádo Cafeteira, lo- 
go que assumiu o Governo, prometeu e 
está cumprindo que iria demitir milhares 
de funcionários públicos do Estado, com a 
"famosa" anulação de concursos e nomea- 
ções 

A atitude até certo ponto é louvável 
— e'e prometeu demitir os que não traba- 
lham — mas va'e 'emhrar que o governador, 
usando de um expediente que ao 'ongo dos 
tempos e, principa^ente no aproximar das 
eleições, juntamente com o grupo Sarneysta, 
combatia duramente. 

A prefeita Gardênia Gonçalves, 
quando assumiu o cargo, andou prometendo 
demitir funcionários (muitos entraram pela 
janela na triste administração do Mauro Fe- - 
cury) e foi severamente criticada pelo cafe 
teirismo 

Hoje, Cafeteira está al, colocando 
gente prá rua e sendo delirantemente aplau- 
dido por aqueles que outrora se mostravam, 
tirando uma onda de santinhos, contra de- 
missões de funcionários. 

1 Quer dizer.', tudo não passava mes 
mo de uma briga política, porque, na reali- 
dade, todos são mesmo igualzinhos .. 

UMA VERGONHA 

É realmente uma vergonha os pre- 
ços dos aluguéis, em Açailãndia. Qualquer 
"buraco" não custa menos do que 5 mil cru 
zados / Io aluguel. 

Em Imperatriz, por exemplo, onde 
há infraestrutura de cidade e os imóveis são, 
sem dúvidas, muito melhores do que ■' 
os de Açailãndia, o aluguel é quase cem por 
cento mais barato 

Éporbso. insista se, que há muita 
gente sem ter onde morar o dal acabam sur- 
gindo as costumeiras invasões de terras, pois 

não é qua'quer trabalhador que pode pagar 
um aluguel, em Açailãndia 

Aliás, não é só o aluguel, mas tam 
bém os produtos estão com preços mais al 
tos do que as taxas de iuros dos bancos Tá 
parecendo garimpo... 

PRESSÃO OU NÃO, EIS A OUSTÃO 

Ao contrário das outras cidades do 
Pais, Açailãndia não foi atingida totalmente 
pela greve dos bancários, pois todos os qua- 
tro bancos particulares existentes aqui fun- 
cionam normalmente, embora' precaria- 
mente. 

E que os funcionários dos bancos 
não oficiais simplesmente não aderiram á 
greve, mas apenas os das instituições ofici- 
ais, enfraquecendo, dessa forma, quase que 
totalmente o movimento. 

Os omissos funcionários dos bancos 
particulares alegaram que não participariam 
da grve porque "estavam sofrendo pressões 
dos patrões", como ameaças de demissão. 

Já os gerentes dos bancos, ouvidos 
pelo "JAV. negaram que os funcionários ti- 
vessem sofrido qualquer tipo de coação para 
evitar que eles entrassem em greve. 

Al está os do's 'ados da moeda 
Resta agora saber qual dos dois 'ados foi 
"falsificado"... 

ATITUDE CORRETA 

A César o que é de César. Sendo 
assim, vale registrar e aplaudir a atitude do 
novo governador, Fpitácio Cafeteira, que 
não pensou duas vezes para demitir o dele 
gado Sebastião Cabra», do Primeiro Distrito 
de Imperatriz 

Cabral, a serviço dos latifundiários, 
prendeu arbitrariamente e até espancou, o 
trabalhador Cosme, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de João Lisboa. 

O caso foi denunciado ao governa- 
dor pela Comissão de Justiça e Paz e, ime 
diatamente. o delegado foi afastado do car 
go. Consta que ele já teria até sido excluído 
dos quadros da SEGUP 

Pelo menos por enquanto, o gover- 
nador tem demonstrado que não admitirá 
abusos da policia contra o povo 

Que assim seja. Amém. 

COISA PRETA 

O governo (e conseqüentemente o 
povo) tá pagando pelo erro que come- 
teu, ao "ceder" para que os poderosos der- 
rubassem o plano cruzado, que pelo jeito 
não passou de uma medida eleitoreira Gre- 
ves e mais grves estão surgindo 3 todo , o 
que demonstra o desespero e o estado de 
calamidade em que está vivendo o povo bra- 
sileiro. 

O governo precisa reverter esse 
quadro imediatamente, pois. pelo contrário, 
a coisa vai passar'de preta . 
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Tasso Assunção 

COLUNAS 

Cresce o movimento sindical em 
todo o Pôis As greves estão surgindo 
aS mancheias Isso mostra que a popu- 
lação está amadurecendo e se prepa- 
rando para impedir que a situação "ma- 
ravilhosa" em que se encontra o Pais, 
apregoada por seu José Sarney, perdu- 
re. 

Está sendo realizado em Impera- 
triz, no Paço da Cultura, o "Projeto 
Platéia", uma série de trinta espetácu- 
los musicais diários apresentados por 
Neném Bragança e Zeca Tocantins. As 
boas músicas e as melhore^ vozes da 
região tocantfatastario no peko io Paço até 
o dia 23 de aML 

O poeta Ribamar Silva vai mi- 
nistrar um curso de literatura brasileira 
moderna nos dias 3, 4 e 5 de abril, no 
Clube de Leitura (Livraria Universitá- 
ria), na rua Coronel Manoel Bandeira, 
1822 (fone 721-3661). 

••••••••••• 

Em Porto Alegre, o biquíni fio 
dental está sendo usado nas praças e 
chafarizes, onde os gaúchos (e as gaú- 
chas) estão se encontrando para tomar 
sol e amenizar os efeitos de um tempe- 
ratura de 36 graus A prefeitura da ca- 
pital sancionou a prática e está am- 
pliando os espaços dos banhistas de 
praça 

A cultura está em alta Investir 
em livros raros, é, atualmente,no Brasil, 
um bom negócio. Exemplares de obras 
de tiragem limitada, como as primeiras 
edições de Machado de Assis, Álvares 
de Azevedo e Castro Alves (ou o Jornal 
de Timon, MA, publicado de 1852 a 
1853) são algumas das raridades bem 
cotadas no mercado de livros usados. 

Os colecionadores dizem que 
não basta que o livro seja antigo. E pre- 
ciso que seja de um bom autor e raro. 
Assim, até livros de autores contempo- 
râneos, especialmente os de primeiras 
edições, podem atingir preços exorbi- 
tantes, Exemplares conservados, com 
assinatura ou dedicatória)tornam-se va- 
liosíssimos. 

Algumas obras, nacionais e es- 
trangeiras, já são cotadas em dólares. 
Os livreiros afirmam que os preços ten- 
dem a subir. Ainda há mais oferta do 
que procura e. por enquanto, os preços 
são determinados, em última instância, 
pelo interesse que a obra desperte no 
comprador. Mas, com o tempo, os livros 
escasseiam e surgem mais interessados. 
Assim, além do valor cultural, o negócio 
promete gordos lucros. 
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JORKAL PE AÇAILÂNMA 

A Ascensão do Trabalhismo 

Nos primórdios do capitalismo' ain- 
da não se havia delineado claramente o 
conflito básico do sistema que então sur- 
gia: de um lado burgueses; de outro prole- 
tários. O antagonismo de classes do sis- 
tema econômico que nasceu no século 
XVIII só se fez notar nitidamente com o 
avanço da Revolução Industrial (que subs- 
tituía trabalhadores' por máquinas e os 
lançava ao desemprego), quando irrompe- 
ram as primeiras reações do operariado 
contra a exploração e a opressão do capi- 
tal 

O trabalhador assalariado, a prin- 
cipio isolado e sem perfeita consciência de 
sua posição na sociedade que então se 
formava, negociava individualmente, dire- 
tamente com o patrão. Assim,sem dispor 
de nenhum suporte de luta por melhores 
condições de vida, via-se sob o jugo da 
miséria e da espoliação de seus direitos 
mais elementares 

Pai, mãe e filhos (menores) eram 
submetidos a jornadas de até dezesseis 
horas. A população trabalhadora se aglo- 
merava em povoações inóspitas sem as 
mínimas condições de vida O artesão ha- 
via sido transformado em mero instrumen- 
to de lucro nas mãos do capitalista e não 
havia perspetiva de mudanças. 

Mas a necessidade de sobrevivên- 
cia fez nascer a consciência de classe. O 
operariado foi-se organizando em grupos 
que aglutinavam trabalhadores de deter- 
minados ramos de atividade. O trabalha- 
dor deixava de ser um indivíduo isolado e 
despreparado antes um sistema opressor. 
Nascia o sindicalismo. 

O que a principio eram apenas 
reuniões clandestinas (pois o trabalhador 
nem sequer tinha o direito de coalizão), 
com o desenvolvimento da sociedade in- 
dustrial e o crescimento do número de 
trabalhadores, foi-se transformado em 
corporações bem definidas. Em 1824, a 
classe trabalhadora viu efetivar-se a sua 
primeira conquista no plano oficial, quan- 
do o Parlamento inglês votou a lei que le- 
galizava o direito de livre associação. 

Tasso Assunção. 
Estava definida a marca fundamen- 

tal do sindicalismo e a condicáo impres- 
cindível a sua existência; a associação, a 
união da classe trabalhadora Foi só a par- 
tir do momento em qua o trabalhador dei- 
xou de ser um competidor (?) de seu com- 
panheiro de trabalho e formou representa- 
ções proletárias para defendê-lo, só então ele 
viu serem atendidas as primeiras reivindica- 
ções da luta operária. 

O movimento sindical cresceu e 
amadureceu em todo o mundo Mas a luta 
foi árdua e difícil O peso da repressão, 
através do Estado, fiel defensor da dasse 
dominante, martirizou não poucos traba- 
lhadores, e logo a vanguarda operária per- 
cebeu que o Governo e o poder político são» 
os mais fortes entraves ao progresso do 
sindicalismo O Governo, através de inge- 
rências nos sindicatos e do suborno de lí- 
deres sindicais, desarticula, desune e de- 
sorganiza a ação dos trabalhadores nos 
momentos em que grandes conquistas es- 
tão iminentes. 

A ' . ,uío se coníigu- 
ror * ãiuiçiio fundamental e índis- 

wi aos trabalhadores, mas com ob- 
jeiivos limitados ao nível econômico: me- 
lhores, salários, redução da jornada de 
trabalho, férias etc. Para lutar pela neces- 
sária predominância de um sistema ígulitá- 
rio e justo, o proletariado precisa ter re- 
presentatividade parlamentar, o trabalha- 
dor tem que participar do Governo de seu 
pais. Para isso, ele deve evolver através 
do sindicalismo (uma luta econômica e re- 
guladora de salários) para o partidarismo 
(uma luta política), que se efetiva através 

de um partido político representante da 
classe trabalhadora 

Mas não é fácil definir qual partido 
realmente representa os interesses do tra- 
balhador. Esse é um problema que só cabe 
ao próprio trabalhador resolver Assim 
como. em defesa da liberdade, ele não de- 
ve ser obrigado a se incorporar a nenhuma 
associação ou sindicato Só o seu bom 
senso e a sua faculdade de decidir acerta- 
damente podem orientá-lo nesta questão 

GRAMATICAL 

/asso Assunção 

Abcesso ou abscesso? O Voca- 
bulário Ortográfico da Língua Portu- 
guesa registra as duas formas. 

Bimensal ou bimestral? Bimen- 
sal é o mesmo que quinzenal, o que se 
realiza duas vezes por mês; bimestral é 
o que se realiza de dois em dois meses. 

Côndor ou condor? A pronúncia 
correta é condor (óxitona). 

Descrição ou discrição? Descri- 
ção significa exposição, narração; dis- 
crição significa prudência, circunspeção, 
discernimento 

Entretenimento ou entretimen 
to? Essas palavras são sinônimas e - 
nificam distração, divertir mto. 

Flexa ou frechai As duas formas 
são corretas 

Grafite ou grafita? O Vocabulá- 
rio Ortográfico da Língua Portuguesa 
consigna as duas formas (Mineral em- 
pregado na fabricação de lápis.) 

Ir (no ou a?) Quem vai, vai a al- 
gum lugar: Eu vou à escola. 

Jaboticaba ou jabuticaba? O 
certo é jabuticaba. 

Lista ou listra? Lista significa 
rol, relação, catálogo; listra significa 
traço, risca de cor diferente numa su- 
perfície. 

Mordida de abelha ou picada de 
abelha? Abelhas não mordem. Picam. 

Nazal ou nasal? Nasal, relativo 
ao nariz, grafa-se com s. 

Organisar ou organizar? O certo 
é organizar (ordenar, dispor, arranjar). 

Paulista ou paulistano? Paulista 
diz-se de quem é natural do Estado de 
São Paulo; paulistano diz-se de quem é 
natural da cidade de São Paulo 

Quizemos ou quisemos? O certo 
é quisemos 

Residente (a ou em?) Quem re- 
side. reside em algum lugar: residente 
na Rua Pernambuco, 49. 

Salxicha ou salsicha? Grafa-se 
salsicha ou salchicha. 

Trânsito ou tráfego? Trânsito é 
de pessoas: tráfego é de veículos. 

Ultrage ou ultraje? Grafa-se ul- 
traje (insulto, difamação). 

Vermelhado ou avermelhado? O 
Vocabulário Ortográfico da Língua Por- 
tuguesa registra as duas fonrvas 

Xuxu ou Chuchu? O certo é chu- 
chu. 

Zfper ou zípe? O Vocabulário 
Ortográfico da Língua Portuguesa só 
registra a forma zlper, embora alguns 
dicionários registrem'as duas formas 

PECUÁRIA LIDA. 

O supermercado do fazendeiro 

Produtos veterinários, vacinas, arreios, calçados, 

ferragens, sementes, rações, etc. 

Rv. Des. Tácito de Caldas, 132 ■ Fone: 738-1633 ■ Bcail^idla • Ma. 

agronorre 



Mistério no assassinato do genro de Sampaio 

de Acaii.âmha CIDADE Açailándia-MA, 30 rie março a 5 de abril/87 

BARRACAS X PRAÇA 

A Rodoviária está tomando um 
"banho" de beleza com sua nova pintu- 
ra, deixando-a com uma aparência boni- 
ta Só que esta magnífica obra de en- 
genharia. existe em toda a sua volta, 
onde outrora havia uma bela praça e 
hoje está totalmente tomada pelos bar- 
racos que aumentam continamente; 
acabando totalmente com a estética da- 
quela que é considerada como o "por- 
tão de entrada" da cidade, causando má" 
impressão a todos que aqui chegam. • 

E O LIXO? de abril/87 

É comum as ruas da cidade esta- 
rem sempre entulhadas de lixo. A Pre- 
feitura Municipal de Açailândia na me- 
dida do possível faz a coleta, mas sem 
um planejamento adequado, deixa mui- 
to a desejar Sabe-se que o município 
está praticamente sem maquinários para 
tal fim A situação é difícil para ambas 
as partes (Prefeitura e contribuintes) A 
quantidade de lixo que ô~ depositada 
díáriamente nas ruas é muito grande, 
Até agora as medidas tomadas são pa- 
liativas e não estão resolvendo A Pre- 
feitura já deveria estudar a possibilida- 
de de contratar uma firma especializada 
neste tipo de serviços e que os detritos 
fossem depositados em aterro sanitário, 
evitando assim o aterramento e a con- 

taminação das águas dos rios onde cos- 
tumeiramente é jogado o lixo. 

AQUI É UMA RUA 

Esta aqui, também, é uma via 
pública, mais precisamente a Rua Tira- 
dentes (anteriormente chamada de Ti- 
radenes I). As águas que descem da par- 
te alta da cidade passam por esta rua, 
causando pânico à população daquela 
área, principalmente, quando ocorre o 
famoso alagamento. E em tempos de 
seca, as águas despejadas pelas casas e 
principalmente do posto Monte Cristo 
correm tranqüilamente pelos valetões 
ali existentes. 

PDT FAZ FILIAÇÕES 

Já que diversos partidos políti- 
cos da cidade estão se preocupando em 
seus ♦ortalecimentos, o PDT também 
entrou firme nesta briga conseguindo 
novas filiações para fazer frente aos ou- 
tros O ex-candidato a Deputado Esta- 
dual. Aristides Aguiar Pontes, promete 
trabalhar muito e que as propostas do 
partido se identificam com as necessi- 
dades prementes do Município 

JOGO CORRE SOLTO 

O famoso "Jogo do Azar" que 
não sofre qualquer repressão, corre sol- 
to pelas ruas da cidade Como este tipo 
de atividade não está sofrendo qualquer 
restrição e com sua alta margem de lu- 
cro está se tornando um incentivo para 
aqueles que não querem nada com o 
trabalho honesto. E assim está aconte- 
cendo. A cada novo dia, novas "ban- 
cas" aparecem pela ruas da cidde, 
principalmente próx » ao Mercadão 
Público. O pior de t esta história é a 
grande quantidade de ..tenores freqüen- 
tadores que passam o dia inteiro fazen- 
do suas "apostinhas" A poMcia, com o 
seu reduzido quadro de pessoal, sente- 
se impossibilitada de autuar e de ter os 
elementos infratores da Lei 

CEMITÉRIO POLEMICO 

Antes mesmo de existir, o novo 
Cemitério de Açailândia já está sendo 
motivo de interesses na sua exploração 
Comenta-se pela cidade, que a área até 
já foi doada por ui 1 empresário ao Mu- 
nicípio, e que já está sendo estudada a 
possibilidade de transferir o mesmo pa- 
ra as mãos de um particular que quer 
uma concessão de nada mais e nada 
menos que 20 anos para usufruir da- 
quela área 

QUALIDADE DAS CARNES 

Agora com a existência da Asso- 
ciação Profissional do Comércio Vare- 
jista de Carne Verde de Açailândia, 
fundada exatamente para defender os 
interesses da classe, se faz necessário 
também defender os interesses do con- 
sumidor A esperança é que possa exis- 
tir de fato uma fiscalização sobre as re- 
ais qualidades dos animais que são aba- 

tidos para o consumo humano. O Mata- 
douro Municipal não o'erece o mlnirbo 
de higiene necessário para o seu fun- 
cionamento É preciso rever aquelas ins- 
talações e dotá-la de uma infraestrutura 
adequada Os açougues existentes nes- 
ta cidade, principalmene a grande maio- 
ria. deixa muito a desejar 

ASSISTINDO A POSSE 

Francisco Moura (Chiquinho) em 
contato com o JA, informou que esteve 
em São Luís e assistiu "à posse do Go- 
vernador. Apesar da Região Tocantina 
não ficar com nenhuma Secretaria, ficou 
satisfeito, acreditando na administração 
de Cafeteira Segundo Francisco Mou- 
ra, circula pela Capital rumores que a 
Região Tocantina será detentora de no 
mínimo três Sub-Secretarias, e que uma 
destas, ou seja, a da Reforma Agrária, 
será destinada ao candidato derrotado 
Demetrius Ribeiro, Aproveitando sua vi- 
sita à Capital, Chiquinho pleiteou junto 
a deputados fedeais, recursos para a 
Associação Comunitária, da qual ele faz 
parte 

ASSESSORIA ADEQUADA 

Encontra-se na cidade o Dr. 
DAURACY SENA OLIVEIRA, membro 
categorizado do Corpo Técnico do 
IBAM (Instituto Brasileiro de Adminis- 
tração Municipal) com sede no Rio de 
Janeiro. O referido técnico, bacharel 
em Administração Publica pela Funda- 
ção Getúlío Vargas (FGV/EBAP), com 
este seu segundo retorno a Açailândia, 
da' continuidade a trabalhos em curso 
no Município, com os quais o IBAM vem 
assessorando a Prefeitura, tanto nos 
seus aspectos de organização adminis- 
trativa como do Plano Diretor do Muni- 
cípio. 

Pelo menos até o final da semana, 
ainda estava envolto de total mistério o 
assassinato de Raimundo Marques de 
Sousa, genro do prefeito Raimundo Sam- 
paio, atualmente afastado do cargo. Os 
motivos que teriam gerado o crime,0 nem 
a identidade do assassino, ainda haviam 
v 'o levantados pela polícia, apesar das 

sas investigações que vêm sendo de- 
->'vidas. 

O assassinato ocorreu por volta 
ias 19:30h de quinta-feira líltima. no inte- 
rior da residência da vítima, localizada na 

rua Castelo Branco (antiga Tiradentes II). 
Mais conhecido por N eto, o genro de 
Sampaio esteve em Imperatriz, e no final 
da tarde retornou a Açailândia, para pou- 
cos minutos depois ser assassinado. 

Segundo consta. Neto estava na 
sala, sentado no sofá com seu filho no 
colo. De repente, surgiu o pistoleiro que, 
sem dar qualquer palavra, foi logo fazendo 
os disparos, acertando três balaços na ca- 
beça de Neto. Os tiros, felizmente, não 
atingiram a criança. A vitima teve morte 
instantânea. 

O crime fez voltar a tona os co- 
mentários sobre o assassinato do soldado 
da Policia Militar, conhecido por Jacaré, 
que no ano passado foi morto a tiros em 
frente à rodoviária 

O policial estava na delegacia, de 
plantão, quando foi acionado para evitar 
uma desordem que estaria sendo iniciada 
por Neto, seu irmão conhecido por Chico, 
e outro rapaz Quando se aproximava para 
conversar com os três. Jacaré foi abatido 
atiros, conta que o primeiro disparado por 
Chico 

Com isso. surgiram boatos de que 
a morte de Neto estaria relacionada com o 
assassinato do soldado Mas tudo ainda 
não passa de comentários de rua, que são 
comuns ocorrer em situações como esta. 
Também outro boato surgido em Açailân- 
dia apontava outro possível motivo para o 
assassinato de Neto, Os comentários da- 
vam conta de que há aproximadamente 
dez dias. Chico, irmão de Neto, teria ba- 
leado? em Caxias,o filho do deputado esta- 
dual José Gentil do PTB. Diante disso, 
também surgiram as especulações sobre o 
assunto, apontando-o como outro caso 
que poderia ser o gerador do crime. Mas 
nada do que foi comentado até agora foi 
confirmado pelas autoridades policiais, 
pois nada ainda foi esclarecido, ficando, 
dessa forma, o caso envolto de total mis- 
tério. 

Após consumar o crime, o desco- 
nhecido saiu em desabalada carreira, to- 
mando rumo ignorado A policia fo acio- 
nada mas não conseguiu encontrar mais 
qualquer pista do frio pistoleiro. 

ESPEROU A HORA DE AGIR 

De acordo com comentários 
surgidos na cidade, o assassino passou 
quase o dia todo rondando as proximida- 
des da residência de Neto, chegando in- 
clusive a almoçar em um refeitório próxi- 
mo a casa Segundo ainda as informações, 
as pessoas que viram o pistoleiro acredi- 
tam que ele não seja da cidade, pois nunca 
o tinha visto antes E a maneira como o 
assassino agiu depois de praticar o crime,' 
dá demonstrações de que ele não conhecia 
a cidade Consta que ele. no ato da fuga. 
•passou em frente à casa do sogro de Neto 
e depois seguiu para o rumo da rodoviária, 
onde fica instalada a única delegacia de 
Açailândia. 

CAUSAS DESCONHECIDAS 

Ainda não havia nada cofirmado 
sobre as reais causas que teriam culmina- 
do com o assassinato de Neto. que está 
sendo admitido como um possível crime de 
encomenda por vingança. 

LIVRARIA 
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A FORÇA JOVEM 
LIVRARIA E PAPELARIA SAMBAÍBA 

RUA LUÍS DOMINGUES, 1718 
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ADMINISTRADORES 

INSmUÇÓES FINANCEIRAS DE AÇAF 

LÁNDiA 

OFICIAIS 

- Banco do Brasil S/A 

Gerente: ROBERVAL. silton Savi^ 

Rua Bom Jesus, 343 

Telefone: 738-1390, 73&1392e 738-1395 

- Banco do Nordeste 

Gerente: AL9ERY Viana de Oliveira 

Rua Duque de Caxias, 560 

Telefone: 738-1180 

PARTICULARES 

- Banco Bamerindus 

Gerente: José Valdinar SALES 

Rua Donaire, S/N 

Telefone: 738-1355 e 738-1208 

- Banco Brasileiro de Descontos • BRA- 

DESCO 

Gerente: Carlos Benedito ADORNO 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa. 1140 

Telefone: 738-1233 e 738-1653 

- Banco Nacional do Norte S/A - BANORTE 

Gerente: José BARTOLOMEU de Sarros 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa. S/N 

Telefone: 738-1120 

- Banco FTAÚ 

Gerente: MANOEL Antqnio Batista 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, S/N 

Telefone: 738-1198 

ADMMSTRAÇÃO PÚBUCA MUNICIPAL 

- Câmara Municipal de Açailândia 
Presidente: Gervásio Serafim Filho 
Rua Sâo Luís, 
- Prefeitura Municipal de Açailândia 
Rua Pedro Alváres Cabral, 
Telefone: 738-1285 
Prefeito: Raimundo Pimentel Filho 
Secretário-Chefe de Gabinete: Nél- 

c/o Pereira Duarte 
SECRETARIAS 

- Fazenda 

Secretario: Manoel Azevedo 

-Educação 

Secretária: Tânia Maria dos Santos 

-Saúde 

Secretário: Gerson Abreu 

- Obras, Transportes e Urbanismo 

Secretário: Nilson Pereira Duarte 

- Assessoria Jurídica 

Assessor: Roberto Wágner 

Assessoria de Comunicação So- 

cial 

Assessor: William Marinho 

HOROSCOPO 

ARIES 
TRABALHO: Nào assine documentos e 
nem empreste dinheiro AMOR* Bom 
para aventuras inconseqüentes, mas cor- 
rerá o risco de apaixonar-se pela pssoa 
errada SAÚDE: Regrar. 

TOURO 
TRABALHO: Ponha idéias originais em 
seu trabalho: AMOR- Os problemas de 
ordem sentimental serão resolvidos 
SAÚDE: Evite fazer excessos 

GÊMEOS 
TRABALHO: Nào serão exigidas de você 
decisões importantes AMOR: Agradável 
encontro, atmosfera calma, alegria de 
viver. SAÚDE: Nada de excessos ali- 
mentares. 

CÂNCER 
TRABALHO: Dia proprdo para reivindi- 
car melhoria salarial. AMOR: Cuidado 
com as brigas, perigo de rompimento. 
SAÚDE: Siga uma dieta alimentar. 

LEÃO 
TRABALHO: Negócios benéficos. Sorte 
no setor financeiro. AMOR: Seia mais 
compreensivo e tudo irá bem. 
SAÚDE: Regular. 

VIRGEM 
TRABALHO: O trabalho criativo terá 
mais chances de sucesso AMOR: A pes- 
soa amada anda aborrecida deouvi-i© 
faiar só de seus negócios SAÚDE* Ner. 
vismo e preocupações 

LIBRA 
TRABALHO: Seja mais cauteloso nos 
assuntos financeiros AMOR; Pense an- 
tes de entregar o seu amor. Perigo de 
decepção SAÚDE: Tente distrair-se 
mais. 

ESCORPIÃO 
TRABALHO: E possível que se sinta de- 
sanimado. Ambiente mais perturbado 
pelo seu mau humor. AMOR: Possíveis 
problemas de ordem sentimental. SAÚ- 
DE: Razoável. 

SAGITÁRIO 
TRABALHO: Período proveitoso para as 
suas atividades profissionais. AMOR: 
Favorável para o amor. SAÚDE: Ande 
mais. caminhadas irão fazer-lhe muito 
bem. 

CAPRICÓRNIO 
TRABALHO: como está um pouco impa- 
ciente, talvez o seu trabalho sofra a^um 
transtorno AMOR; Desfavoráve1 para o 
romance SAÚDE* Roa sua saúde se nào 
houver abusos de sua parte 

AOUÃRIO 
TRABALHO: Colegas de trabaho pode- 
rão se mostrar muito falantes e críticos 
AMOR; Um equivoco amoroso com 
aborrecimentos o agu.'rda SAÚDE: 
Cuide mais de você. Descanse 

XES 
TRABALHO: Óti dia para o trabalho 
criativo AMOR. m dia para noivados 

felicidade duri, ura. SAÚDE: Boa de 
uma maneira geral. 

E Saio KÍ-CÔH FÃiJRICA: JARDIM AÍIÊRICA 

Repol - Representações, Produtos de Li 
Organização Chiquinho 

Rua Duque de Caxias n9 IQJ 
-AÇATLandia-MA. 
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CASA DE CARNES 

VCVBAI 

Assitencia técnica em geladei- 
ras, ar condicionado, recondi- 
cionamento de motores herméti- 
cos, ventiladores, liquidific£ 
dores etc. 
Serviços sob a garantia de 
Luiz Barbosa Alves 
PostoAutorizado Britania. 
Rua São Luís, n9 109 - Açailan- 
dia-MA. 

CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGOS 
E COMPLETA SEÇÃO DE FRUTAS 

E VERDURAS 
BLOCO COMERCIAL GALDINO SANTOS 

SALA 07 
AÇAILÂNDIA 

AUTO P££fl5 GLOSO 

VEM Q TEMINAGLOBO.. 

TEM 
Av Santa Luzia. 239 - Fone 1176 

Açailândia - Maranhão 

UNE 

Livraria e Papelaria Nunes 
Materiais escolares e para eacrhJi tos 

Rua Dorgival Pinheiro Bua Marly Sarney 

  Açailândia   

ê 
^ •ARTIGOS o/ EMBALAGENS 

COM AP 

Com. de Maq. e Pecas de Serrarias Ltda! 
$4 TÍrta especializada na ^kgião." 

A». Dorgival Pinheiro da Stuu. 1480 - FoMO 721-1063 • 721-3283 
(«paratrlz • Maranhio 

NOVO 
TELEX 

tf* 

REPRESENTA 
da Sarra Fit» 
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INDFFVfi 

0MIL 

098-710/DAJL 
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Bancos particulares não 

fecharam em Açailândia 

A greve dos bancários, desenca- 
deada a nível nacional, a partir da última 
terça-feira, embora tenha alcançado um 
sucesso jamais conseguido anteriormente 
pela classe, não chegou a provocar o fe- 
chamento dos bancos particulares, em 
Açailândia, mas a paralízação das agências 
oficiais. Banco do Brasil e Banco do Nor- 
deste, forçou, indiretamente, que as insti- 
tuições financeiras particulares parassem, 
parcialmente, as suas atividades 

Os funcionários do BB e BNB não 
compareceram ao trabalho logo no primei- 
ro dia de greve, seguindo a mesma posição 
dos seus colegas de todo o Pais. Mas. em- 
bora os funcionários das agências parti- 
culares de outras cidades ta. jém tenham 
aderido à greve, os de Açailândia preferi- 
ram comparecer ao trabalho normalmente 

Gerentes de alguns bancos recebe- 
ram determinação de diretores regionais 
que poderiam fechar as agências, mas co- 
mo não houve falta de funcionários, eles 
mantiveram os bancos abertos, mesmo 
funcionando precariamente Com o Banco 
do Brasil fechado, as agências particulares 
sofreram dificuldades para funcionar, 
principalmente em termos de saques, e 
suas atividades só não pararam completa- 
mente porque os bancos fizeram um acor- 
do para "troca de cheques" 

Na sexta-feira já havia a informa- 
ção de que algumas ou até mesmo todas 
as agências locais, que são quatro - Ba- 
norte. Bamerindus, Itaú e Bradesco - 
iriam fechar a prtir desta segunda feira. 
Essa possibilidade foi prevista ainda na 
quinta-feira por um gerente, em contato 
com o Jornal de Açailândia, que conseguiu 
reunir todos os administradores locais, 
tanto dos bancos oficiais corr _> n rticula- 

ir 
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Rolando a dívida 

As dividas têm muito nomes São 
duplicatas, notas promissórias, notas de 
crédito (rural ou industrial), letras de 
câmbio, prestações, parcelas, contratos, 
contas, débitos, empréstimos, financia- 
mentos etc Com suas garantias: penhor, 
hipoteca, aval. alienação 

Para livrar-se das dividas só há 
dois jeitos: pagar., ou o mundo se ca^ ,r. 
Fugir não resolve Alguém acaba pagando 

Mas enquanto não se liqüida a di- 
vida, pode-se "administra-la" A coi di- 

nêo rio lá muito estimular es mas 
ná outras alternativas a cuno prazo 

santas vencidas podem ser renovadas pa- 
ra mais sessenta dias, com garantias reais 
(hipoteca, penhor mercantil) e reforço de 
aval. 

Edmllion Sanchcs 

O Bradesco e o Itaú renovam ape- 
nas 50 por cento do valor dos títulos Em 
casos cvcepcionais, pode renovar o valor 
integ- O-prazo é de sessenta dias. com 
exig^ jia de garantias reais hipote- 
ca, unhor, alienação, aval. O Banco Ba- 
merindus só reforma 70 por cento do valor 
da divida. O cliente entra com 30 por cen- 
to O prazo: até sessenta dias 

O Banco do Brasil, segundo seu 
gerente, não tem dividas para rolar. Al- 
guns casos excepcionais apareceram, ten- 
do sido renovado 100 por cento do capi- 
tal, "para dar uma ajuda à empresa, a fim 
de que ela não sinta de imediato a atual 
conjuntura" O Banco do Nordeste dispõe 
de recursos para fazer renovação de títulos 
vencidos, com prazo de até noventa dias 

Sindicato na greve de Açailândia 
Dessa forma, apenas os funcir á- 

rios dos bancos oficiais cruzaram os bra- 
ços e foram ás ruas fazer manifestações. 
Na quinta-feira, eles se reuniram na Praça 
da Rodoviária e. usando carros de som, 
promoveram uma pas' :a Com a ausên- 
cia dos colegas das ii jições particula- 

res. os manifestantes procuraram fazer 
uma campanha de conscientização da parte 
da classe omissa ao movimento, cuja posição 
foi lamentada pelos grevistas, embora te- 
nham compreendido a situação dos cole- 
gas. que, segundo eles, estariam sendo 
pressionados pelos patrões, com ameaças 
de punições. 

butros registros 

Apenas as agências d» Banco do Brasil (na 
foto) e do Banco do Nordeste, (echaram em Açailân- 
dia. 

res, para uma entrevista exclusiva sobre a 
greve e o rr .ento econômico do Pais Ele 
admitiu r » se a paralízação dos bancá''- 
persis' os bancos serão forçado 
char, devido a n3'% "'-por^üidi _ de di- 
nheiro que já t neçava a faltar em algu- 
mas agencias. 

A não adesão à greve, dos funcioná- 
rios das agências particulares de Açailân- 
dia, foi, na realidade, forçada por um risco 
que os bancários das instituições oficiais 
não estariam sujeitos; a simples demissão 
por participar do movimento, a qual é cor- 
riqueira ocorrer devido ã falta de estabili- 
dade no emprego Um bancário também 
alegou a falta de uma maior presença do 

• Não foi registrado, nos bancos de 
Açailândia, nenhum caso de concordata 
ou falência. A única tentativa recebida 
partiu de uma empresa com títulos pro- 
testados. E quem tem conta vencida 
não pode pedir concor''ita.. 

• Contas vencid; 
1 poder ii ser pagas : 
dia útil após a grev 

ios dias de greve 
i juros no primeiro 

O presidente do Banco Bamerindus, 

José Eduardo de Andrade Vieira, e o 
diretor Alberto José. declararam que 
dentro de, no máximo, sessenta dias as 
coisas vão melhorar A declaração foi 
prestada em Belém, no último dia 21. e 
ouvida pelo gerente do Bamerindus de 
Açailândia 

• Um banco está destinando, semanal- 
mente. 2 milhões de cruzados só para 
reforma de dividas 

BB em péssimas condições 

As instalações do BB em Açailân- 
dia estão inadequadas para o atual ritmo 
da agência. Espaços poucos funcionais, 
ausência de refrigeração e até escada ín- 
greme, com degraus muito estreitos, além 
da péssima aparência do prédio não ca- 
racterística de uma instituição prestadora 
de bons serviços. Além disso, a agência do 
BB é a única situada fora do centro finan- 
ceiro de Açailândia. 

A agência do BB ressente-se, tam- 

bém, de um melhor atendimento aos seus 
clientes Essa situação é agravada pelo 
pequeno número de funcionários, apenas 
dezenove, incluindo-se os funcionários de 
outros agências, que ali prestam serviços 
temporariamente. 

Segundo informações passadas ao 
JA, e quadro oficial de funcionários prevê 
21 bancários, quantidade, por sua vez, in- 
suficiente para o movimento da agência, 
sem contar o potencial da cidade e de sua 
área de jurisdição. 

Demonstrando emoção e indig- 
nação, um gerente de ^anco oficial re- 
velou o seguinte: "Há bancários, em 
Açailândia, morando em palafitas . em 
casa de madeira, toda quebrada, tudo 
arrasado. Você não tem nem condições 
de fazer uma visita a esse funcionário. 
Ele trabalha numa agência toda no ar- 
condicionado e, quando volta para a ca- 
sa dele. tudo está no chão... É um esta- 

do de calamidade. Mesmo os 100 por 
cento que esão reivindicando não resol- 
verão o problema dos funcionários de 
Açailândia e Imperatriz. Funcionários 
desta região têm que ganhar bem para 
poder trabalhar. O funcionário aqui só 
tem o emprego, o banco Desse empre- 
go ele tem 'e tirar o seu sustento e o 
de sua famlli.i. Mas do ieito que tá não 
tem condições." 

3?l 

POSTO JACARÉ 

De Leonardo Lourenço de Queiroz ' 

abastecimento, Lavagem, lubrificação, 

Troca de Óleo, acessórios, Borracharia, 

Churrascaria e Lanchonete 

Rodovia BR - 010 - Km 1426" AçaHândia-MA 
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Imperatriz; 

Greve dos bancários tem apoio 

dos agricultores 

A greve dos bancários, em Impera- 
triz, superou as expectativas dos próprios 
manifestantes, embora não tenha tido a 
adesão dos funcionários do Bradesco,que 
abriu as suas portas e funcionou com o 
expediente normal, mas precariamente,de- 
vido ao fechamento do Banco 

Como em todo o Brasil, a 
Imperatri 
os bancí 
não abri 
os outros 
superar o 
as suas atividades. Dal. a ciai 
conseguiu reunir quase a totalidade dos 
seus integrantes e a vigília na porta das 
agências se estendeu por toda a semana, 
com seguidas manifestações tanto nos lo- 
cais de concentração com nas ruas da ci- 

'o 

Em /mpemrriz; mâqwnns agrícolas 
hancáfos 

maior 
A greve 
ia tarde c 

repercussão 
quando os 

manifestantes, em peso, se reuniram em 
frente ao Banco do Brasil e saíram em 
passeata que atintíu as principais ruas. 

O movimento engrossou com uma 
adesão 'depeso: insatisfeitos com a alta de 
juros dos bancos, os agricultores e pecua- 
ristas aproveitaram a oportunidade e se 
juntaram aos grevistas 

Os agricultores, dentre eles um ex- 
deputado estadual e um ex-candidato a 
deputado, acompanharam a passeata com 
tratores, colheideiras, caçambas e cami- 
nhões Cerca de 30 máquinas agrícolas fo- 
ram colocadas nas ruas, numa demonstra- 
ção de inssatisfação e desespero dos 
agropecuaristas, gerados pelas medidas 
econômicas adotadas pelo governo 

Portando cartazes e entoando fra- 
ses dirigidas aos banqueiros, os manifes- 
tantes, liderados oelo delegado do Sindi- 

Imperatriz, Uílio Oliveira, apro- 
a passagem pelas portas dos 

fazerem protesto, principal- 
Bradesco, que estava funcio- 

Segundo eles, a gn 
bar quando os banqueiros 
das as suas reivindicações, 
um aumento de 100% nos st 

O movimento vem st 
pela população como justo. Para um co- 
merciante. os bancários estão 
certos om suas atitudes, pois o 
ganham fortunas e simplesmente 
seus funcionários, pagando um 
miséria". "Como que um bancári» 
palmente aquele que trabalha ei 
particular, pode ir bem vestido para o tra 
halho ganhando um salário de menos de 3 
mil cruzados?", interrogou. 

p€iipanc4 t m unem pajpa c país 

exclusiva ao Jornal de 
Albery Viana de Olivei- 
e Roberval Silton Savi 
iram o atual momento 

sua influência no setor 
Industrial de Açailándia. 

ís, apesar do desaquecimento do 
restrição de crédito, das contas 

da não há nenhum caso concreto 
j concordata no município, o que 

pode vir a ocorrer se a crise econômica perdu- 
rar por mais 60 dias' Eles renovam sua confian- 
ça no futuro da região, com o pleno desenvol- 
vimento do Programa Grande Carajás, que já 
se inicia com a implantação das siderúrgicas no 
distrito industrial da cidade. Entretanto, segun- 
do eles. é preciso que o Governo desestimule a 
poupança e outras formas de aplicação do di- 
nheiro que não sejam o investimento empresa- 
rial. "O Governo tem de taxar a poupança Ela 
é perniciosa para o Brasil". 

JA - Como está a repercussão em Açaí 
lândia acerca dessa alta taxa de juro, essa nova 
postura econômica que está havendo al. Já 
houve concordata, falência? 

Roberval • Não Concordata, no mo 
mento, ainda não há dados concretos A gente 
presume que se continuar a taxa de juro altis 
sima como está, pode haver concordatas e fa- 
lências No plano cruzado,tinha dinheiro à von 
tade para atender o pessoal Então, 
época a rotatividade do crédito era fác 

supressão do crédito, agora, e o juro alt 
recessão econômica, as empresas não estão 
vendondo. nem estão recebendo Não tem di 
nheiro para pagar os bancos: isso pode causar 
concordata Ou quebra de pequenas empresas. 
Muitas dessas oue estavam iniciando suas es- 
truturas com dividas, essas al estão ou serão 
prejudicadas seriamente, se continuar essa alta 
taxa de juro e retenção dos créditos. 

tes ou falências?... 
Afcery - Não. Segundo informações 

que eu tive, houve uma reunião na Associação 
Comercial, segunda-feira, e eles procuraram sa- 
ber as dividas das empresas de Açailándia. A 
Associação queria ver como é que ficava essa 

vez até de campanha. Fui convidado, mas não 
da runiào, pois eu tenho também 

no foi a 
alguma 

procurei sondar 
como é que estava essa situação, co 
reunião, se realmente eles iam fazei 
campanha Estavam querendo fechar as duas 
vias de acesso a Açaialándía; a Belém-BrasMia e 
essa estrada que vem do Nordeste, a 222, mas 
parece que terminaram mudando de opinião, 
Eles querem mostrar ao governo que a situação 
das empresas está difícil Pelo que eu ouvi falar 
tem empresas que vão mesmo chegar ao ponto 
de pedir concordata, porque não tem condições 
nem de pagar os juros Não têm condições. 
Tem empresas que estão devendo muito Me 
assombra.. Teve empresa que rcebeu muito 
crédito a 2.9 por cento e 
por cento. Não tem 
houve a 
mais comnrwndn nada... Quem é 
centivar . 
guém quer mais Só . 
seu dinheiro e ficar na porta do banco 

JA - Como está o crédito do BNB7 
A - No BNB, .ia parte de crédito, prin- 

cipalmente do erédito industrial e geral, é diri- 
gida mais para a indiístria madeireira. Nós te- 
mos muitos clientes também na aoricultura e 
pecuária. Sô que 
funcionamos em 
ções de ampliar 
clientes. 
aumentar. Pela lógics u só posso dar bo 
atendimento se eu tiver condições materiais ( 
infraestrutura e recursos humanos. Então, 

to tempo cortando ess 
praticamente a parte de 
estamos com 1.200 contas 
clientes selecionados Não é 
que vamos ficar só com es* 

Rohcrval i 
concordata falência. 

i e Alhery Viana (BNB): 

tenho reivindicado á Direção Gere 
seguido mais por influência -do do 
porque ele conhece a região e sat 
um foco de desenvolvimento. Cor 
siderúrgicas que nós temos «I. ní 
balhado com a siderúrgica ' »na. 
gica tem m projeto pi a oudene. 
rio8 do funcionar a partir de ji 

tenho con- 
tor Pantoja, 
que aqui é 
respeito ás 
temos tra- 

ssa siderúr- 
ssas siderú- 
ho a 

n que a V 
começo Ji 

.e do Pin- 

eliente 

pois eu tenho também uns 
Chegar lá e ficar sabendo 

al eu ia me assombrar 
agências bancárias. Eles 
i débitos ainda; eu prefe- 

condiçoes 

atender 1.200, e 

KA-E quanto ás 
R - Geralmente rúrgicas. 

muitas 
ra 
ÇdO se cliente, mas a ne 

A - Nós te 
Celso Pantoja. qut 

ense um 
ihece rm 

ro de o vi 
Então, muitas 

. dle do P ndaré. I 
daré funcionará ainda 
semestre. 

JA - Há gente com dinheiro? 
A - Não existe... Vovô pega 

desse al de cabeça pra baixo, não cai uma moe- 
da do bolso dele. A verdade; ele não tá ven- 

Nós estamos vendo que o Pais es- 
tá todo parado Ninguém compra mais nada. 

o dinheiro que se tem é na 
cidadão que tem empresas de 

Fez a sua parte e nada c 
tem mais de 10 milhões atrasados f 
O que é isso? É o juro em cima desi 
Ela não tem meios pra poder cohrar. Faz o ser- 
viço e agora pra receber tá difíci' Os juros de 
22 por cento, 20 por cento desestimulam. As 

que a gente conhece, elas não estão 
porque investiram demais em 86, 

todas as patas em cima de todo o dj 
a 2 9, fizeram talvez até acúmulo de pa- 

Teve empresa ai que comprou pro- 
íue não tem nada a ver com a ativi- 
acional Comprou propriedade, 

Ela quer vender, quer fazer 
ão tem quem tenha o dinheiro pn 
Pela metade rio preço 
>. Não tem ninguém qi 

ido tem. o cara protela pa- 
ider ganhar aplicando o di- 
tm de ver que a poupança 
para o Pais. 
xpectativa pessoal de mu 

ai o governo vai ter que 
curto prazo, porque não 

s do empresariado e do p rrf 
prio industrial -.rcar com essas altas taxas de 
juro. que está onerando, inclusive, a 

Então, deverá have 
a sessenta dias, no máximo, 

do governo pra reverter essa situação... 
A - Eu acho que o juro é conseqüência 

dessa situação Ele é conseqüência de alguma 
coisa que veio puxando ele Você não pode, de 
jeito nenhum, tomar um empréstimo a 10 por 
cento ao mês quando eu estou tomando de al- 
guém a 11 por cento. O que está fazendo com 
que essa taxa de juro fique alta é-alguma pou- 
pança que está pagando alto. Então, o governo, 
para baixar iso ai, ele vai ter que mexer nos 
seus mecanismos. Eu não quero que o governo 
faça como fez durante 1986. E o que eu estou 
dizendo aqui não vai influenciar a equipe eco- 
nômica. Mas meu pensamento, meu ponto de 
vista, talvez até de ignorância (porque eu não 
estou lá em cima), meu ponto de vista é que o 
governo não pode ficar de jeit 
timuiando a poupança. Também não 

por cento, co 
Naquele 

xa de juro de 2,9 po 
vemo deve taxar a 
alguém a poupar... 
poupar, aparece o recurso 
o recurso na praça essa U 
momento atual, como é qu 
negociação com quem devi 
que pagar Não 
adianta levar pra 

o que tem Patrimônio não adianta nada para o 
banco Banco não vive de patrimônio, banco 
não vive de prédio, coisa nenhuma Banco vive 
de dinheiro Se eu vou cobrar um empréstimo 
ele diz que só tem patrimônio, encosta três car 
ros na porta do banco e oferece ao gerente pa- 

Desestimulando 
alguém a 

praça; aparecendo 
de juro baixa No 

íu posso fazer uma 
e ele não tem com 
r pra cartório, não 
a nenhuma Eu só 

trabalha é 
dívida de ban 

jm dinheiro, é 
é dinheiro 

n espécie 

COMSTMFTTOIRA mOlRTRAM 

Construção Civil-de Estradas 
Pavimentação 
Terraplenagèm 
Construção de Pontes 

incorporação e venda de 
Mecanização Agrícola 
Açudes e Irrioacão 

moveis 

Ai/a Rio Grande do NorteJ2S-Fone 72h3758 

IMPERATRIZ-MA 
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• Em entrevista ao "JA", o dr. 
Pedro Deodato de Amorim, chefe do R- 
15/4, DNER-Imperatriz, informou que o 
projeto de terraplanagem das pistas 
pluviais da BR-010, em nossa cidade, já 
foi aprovado e está em homologação no 
Rio de Janeiro. Informou ainda que os 
trabalhos não tem data prevista para 
começarem, mas tudo indica que será o 
mais rápido possível. 

G & N 

• Visitaram nossa cidade», se- 
mana passada, os srs. dr. José Luis S. 
Brandão, diretor da Plantei Engenharia 
Civil; dr. José Polucena, superinten- 
dente da Cia Siderúrigica Vale do Pin- 
daré, que vieram fazer uma inspeção ro- 
tineira das obras A informação foi 
prestada pelo dr. Norberto José Lucas 
Borneo, eng9 - chefe de implantação da 
Vale do Pindaré. 

G & N 
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Rost. no momenio dos parabéns 

Rose e o cunhado Otávio 

• A Cia-Vale do Pindaré já deu 
inicio aos trabalhos de construção das 
residências de funcionários, localizadas 
na Vila São Francisco, e que tem como 
eng9 responsável o dr. Wushine Kank, 
que veio da capital mineira esp*" ' 
mente para administrar os trabr ci- 
vis da referid empresa. 

G 8« N 

• Viajando para a capital federal 
o dr. Carlos Chaves, chefe da Unidade 
Executiva de Açailândia- GETAT. O 
mesmo foi convocado para uma reunião 
no MIRAD, onde. obviamente, tratará 
de assuntos do referido órgão. 

G 8( N 

• O prefeito Raimundo Pimentel 
Filho, juntamente com a Câmara de Ve- 
readores, estiveram reunidos na sema- 
na, tratando de assuntos referentes a 
uma área para as instalações da feira li- 
vre O prefeito fez a doação de uma 

área onde será construída a creche SA- 
bor de Vida. A informação foi prestada 
pelo vereador João Queiroz de Alencar. 

G & N 

• Aniversariou dia 20 p.p. anos- 
sa amiga Rose, que ofereceu um coque- 
tel dançante no Stòdio 2001 para apro- 
ximadamente 600 convidados, entre 
eles muitas pessoas importantes de 
nossa cidade. 

G 8« IM 

REFLEXÃO 

# A ostra que guarda a pérola 
preciosa tem um pouco de valor em si 
mesma, mas é indispensável ao cresci- 
mento da peróla A concha não tem a 
mesma utilidade para o homem que en- 
controu a peróla. Da mesma form^ os 
ritos e as cerimônias não são indispen- 
sáveis para o íhomem! qe encontrou a 
verdade última - Deus. 
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0 medo da bomba 

Fernando Fernandes. 

Hoje, duas forças imperam no 
mundo. A bomba atômica é uma e 
ameaça todos os sistemas da terra de 
desintegração. A outra é a fome, que 
reina no mundo A população terrestre 
não sabe o que fazer para afastar esses 
fantasmas e quando buscam a esperança 
em novos dias que viriam sanar a situa- 
ção, vem a noticia de que a bomba pode 
explodir de uma hora para outra, en- 
quanto a bomba da fome e da miséria já 
abate tantos em minutos, sem a menor 
piedade. 

Descobrem-se fórmulas e mais 
fórmulas de fazerem-se bombas mais 
potentes Contudo, não descobre-se 
uma forma de extirpar a bomba da to- 
me, que vai espalhando dor e agonia 
por todo o planeta Buscam-se lugares e 
esconderijos para proteção da bomba 
atômica, mas esquece-se de dar abrigo 
aos que não tém teto nem alimento. 

A bomba do medo traz mais e 
mais gente para viver na cidade, lotan- 
do as zonas urbanas, galerias, pontes, 
redes de esgotos E os que fazem a 
bomba vivem desses miseráveis que se 
submetem a esse viver como detrito% 
até tornaram-se adubo para a fertiliza- 
ção de outras bombas que surgirão 

A bomba do medo, que já ex- 
plodiu, traz angústia, tira a paz, deses- 
trutura o lar, gerando a bomba da vio- 
lência, que denigre o homem e perverte 
a esperança. 

CONTÁBIL E DESPACHANTE 

Registro de firma, INPS, FGTS, 
DECLARAÇÃO, PROCURAÇÃO, CPF, etc. 

Rua Duque de Caxias, 845 
sala 01 

(cm frente ao cartório) 

Acailandia MA. 

CLAUDIA MODA 
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Idazem Awad e esposa. Dr. NevAon e Graça, sempre charmosos. 
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SINDICATO NÂO É PARA LAZER 

ENTREVISTA COM LILIC OLIVEIRA 

O delegado do Sindicato dos Em- 
pregados em Estabelecimentos Bancários 
do Estado do Maranhão, em Imperatriz, 
Ullio Oliveira, 31 anos, assistente de su- 
pervisão do Banco do Brasil, barra-cor- 
dense, há dezessete anos em Imperatriz, 
falou à reportagem do JA sobre o movi- 
mento sindical no Brasil, no Maranhão e 
em Imperatriz. 

JA - O que representa o sindica- 
lismo no Brasil, hoje? 

UO - O Sindicalismo no Brasil ain- 
da é um instrumento a serviço do governo 
Nós temos duas correntes de sindicalismo 
no Pais: os sindicatos de papel, que na 
maioria são pelegos, são os sindicatos li- 
gados à CGT (Central Geral dos Trabalha- 
dores) A outra corrente é a dos sindicatos 
mais autênticos e combativos, ligados à 
CUT (Central Única dos Trabalhadores), 
que óongrega atualmente cerca de 1.500 
unidades sindicais Quanto aos estatutos 
dos sindicatos, eles são feitos a partir de 
uma lei fascista do tempo de Getúlio e que 
põe os sindicatos como elemento de apoio 
aos órgãos do governo, tornando os sindi- 
catos atrelados ao Estado. Dal por que o 
destaque da CUT na luta pela rompimento 
da atual estrutura sindical. 

Com o surgimento da CUT, o mo- 
vimento sindical passa a viver uma nova 
fase no Brasil. Foi a partir das discussões 
surgidas nos sindicatos da CUT que se 
começou a questionar a estrutura sindical. 
A prova disso é que o movimento sindical 
vinha crescendo assustadoramente até an- 
tes do Cruzado, em fevereiro. Tudo come- 
çou em 77 e 78, com as greves do ABC 
Foi o inicio de toda a insatisfação popular 
com o regime militar e o arrocho salarial 
Depois veio a campanha das direta-já, a 
tapeação do colégio eleitoral. Novamente 
apareceu o movimento sindical lutando 
contra os decretos de Figueiredo 2045, 
que culminou com inúmeras manifestações 
e greves, principalmente no eixo sul do 
Pais Este movimento, embora reivindica- 
tório, se alastrou por todo o Pais, culmi- 
nando com a greve nacional dos bancá- 
rios.a maior greve de uma categoria no 
mundo, ocorrida no mês de setembro de 
85. Indiscutivelmente, colocou o movi- 
mento popular frente ao governo da Nova 
República 

Com o avanço do movimento dos 
trabalhadores, preocupando a classe do- 
minante, veio a necessidade de barrar o 
crescimento da luta sob pena dessa classe 
dominante perder o poder Aí veio o paco- 
te Cruzado, fazendo com que o movimento 
saísse da ofensiva para a defensiva No 
entanto, o movimento já se encontrava 
num estágio fortalecido, a ponto de os 
trabalhadores, nesse período, resistirem 
Tanto é que depois do Cruzado houve 
mais greves que no ano passado Isso 

atesta que o trabalhador resistiu. Conse- 
qüentemente, houve o fortalecimento da 
CUT, que caminha a passoas largos para o 
rompimento da atual estrutura sindical. 
Com o advento do Cruzado II, a greve ge- 
ral puxada pelas centrais sindicais teve o 
papel de fazer com que o movimento saís- 
se da fase de resistência ou defensiva para 
assumir a ofensiva novamente. Mesmo 
porque há uma premente necessidade de 
se preparar a massa pra se fazer garantir 
na Nova Constituição um mínimo de inte- 
resse da classe trabalhadora e do povo em 
geral. Daí se explica a proposta de pacto 
do governo: exatamente para que não haja 
participação popular na Constituição. 

A nível de Maranhão o movimento 
sindical ainda é incipiente. O Estado não 
tem tradição de lutas Entretanto, com o 
advento da expulsão do homem do campo, 
os trabalhadores rurais, através de seus 
sindicatost começam a delinear ações de lu- 
ta pela garantia da terra Na área urbana, 
os dois pólos do Estado onde se desenvol- 
ve um pouco o movimento sindical, a capi- 
tal e Imperatriz, com destaque para os 
comerciários, urbanitários, professores, 
motoristas e, evidentemente, os bancá- 
rios, que, com o crescimento do movimen- 
to sindical a nivel nacional, não ficou à 
margem e partiu para a luta, questionan- 
do, hoje, a própria diretoria do sindicato, 
a qual está no poder há nove anos 

Em Imperatriz, onde pratica- 
mente não existia movimento sindical, 
nos dois últimos anos tem se revelado 
um ligeiro avanço. Podemos citar: a 
greve dos professores, rios estudantes 
da UEEI (Unidade de Estudos de Edu- 

. cação de Imperatriz) e dos bancários 
O sindicato é um instrumento de 

luta dos trabalhadores. Infelizmente o Es- 
tado passou uma falsa imagem do sindica- 
to, fazendo com que as pessoas acreditas- 
sem que fosse uma área de lazer, tirando a 
oportunidade de os trabalhadores ques- 
tionarem seus problemas 

O crescimento do movimento sin- 
dical, com a organiza o dos trabalhado- 
res. pelo grau de conscientização que a 
classe trabalhadora vai alcançando, é ine- 
vitável O crescimento e automaticamente 
o fortalecimento da CUT 

No Maranhão tende a haver mu- 
danças em todas as diretorias dos sindica- 
tos As mais acomodadas, as chamadas 
pelegas, serão substituídas por diretorias 
mais atuantes e mais combativas 

Em Imperatriz, por ser uma região 
cuja população é constituída de gente de 
todos os Estados somente 11% são 
maranhenses . a perspectiva de cres- 
cimento do movimento sindical é patente. 
A prova está nos r-^merciários. nos gráfi- 
cos, carroceiros, | ssores e contabilis- 
tas, os quais, nt momento, buscam 

rundar seus sindicatos. Os bancários, ho- 
je, ocupam uma posição de vanguarda. 
Com r instalação do Projeto Grande Ca- 

rajás, visto que a pc^jlaçao crescerá ainda 
muito mais, vislumbro a tendência de 
crescimento do movimento popular. 

Solidariedade de Classe 

Não é tão importante dizer onde 
se deu o fato. Nem vem ao caso precisar 
quem foram os protagonistas da cena. 
No caso, será oportuno ressaltar o que 
ocorreu, E comentar possíveis implica- 
ções. 

Em frente a uma das agências 
bancárias de Imperatriz, na semana pa- 
redista, quatro soldados da PM. Arma- 
dos de Cassetetes, tipo "tamanho-faml- 
lia", um deles, de revolver no coldre à 
cintura desalinhada. Armados, antes de 
tudo e flagrantemente, nas faces Nas 
expressões jovens, no entanto. Aparen- 
temente tensos 

Eis que, à frente do prédic vai 
estacionando um automóvel, env vido 
com faixa de greve Descem três jovens 
e uma jovem, camisetas do "Aumento, 
JÁ" A jovem, denunciando-se em farto 
sorriso, reconhece em um dos soldados 
um seu amigo 

Derrete a máscara militante 
Apertos de mão, apresentações 

Os outros colegas, de ambos os "la- 
dos", aproximam-se Observo sempre à 
larga. Trocam conversas rápidas, tipo 
telegrâficas, sempre risonhos, de parte 
a parte. 

Confraternizam-se evidentemen- 
te. 

Um dos do "comando da greve" 
vai ao fusca, retira algumas laranjas. 
Aos poucos, inibições ou temores à par- 
te, vão todos desfrutando o lanche im- 
provisado. Alguns papéis enrolados nas 
mão dos bancários. Nã' ,hegam a pas- 
8á-,r Apenas conversam e meneiam 

^ e cabeças. Afasto-me lent mente, 
confessando-me um tantinho ' margina- 
lizado", por não participar da espontâ- 
nea festa do pequeno grupo simpatéti- 
co. Um pouco mais à frente, olho de 
volta Momento em que eles, trocando 
novos apertos de mãos e sorrisos, se 
despediam Um dos soldados, depois 
lhes acenando, polegar para cima. tudo 
"O.K." 

Pois é 
Não cabem aqui digressões con- 

ceituais sobre as possíveis variações 
semânticas e/ou ideológicas em torno às 
palavras/expressões "classes" e "cate- 
gorias" sociais Nem sobre "luta de 
classes". Mas se dá «fie, se por un lado^ 
não cabe ilusão para que se espere, co- 
mo tranqüilas manifestações de so- 

José Geraldo da Costa 

lidariedade e congraçamento entre re- 
presentantes de classes historicamente 
antagônicas; por outro l^do, não deve- 
ria ser de espantar que isso ocorra en- 
tre diferentes categorias de assafaria-íi- 
dos. Uns. 'do Governo"; outros, sim 
ou não. Se uns, bancários; e outros íd' 
outro lado ?) militares. Todos, no en- 
tanto, assalariados do sistema sócio- 
economico que vivemos. E no qual so- 
brevivenos , Do "Sistema", se assim se 
quizer. 

Os gestos solidários despontam 
como "naturais" a partir da redprodda- 
de da consciência sobre os problemas 
comumente participados. Especialmente 
dos sofrimentos vivenciados Das res- 
trições ao viver normal, e ao conviver 
possível Dal a simpatia, a compati- 

"Estou com você, meu irmão". 
Apenas um comentário, Não pa- 

ra fechar o assunto Muito ao contrário, 
para sugerir continuidade à reflexão 
responsável Se podemos nos deixar (?) 
solidários, nas crises, exatamente por- 
que experimentamos situações perma- 
nentes muito semelhantes, quando não 
idênticas, por que então não o exerci- 
tarmos em nosso dia-a-dia? 

Acaciano ? 
Ou nos deixaremos sucumbir 

mecanicamente na corrente das "lutas 
de classes", histürica e profissional- 
mente exploradas, aos acotovelamen- 
tos, freqüentemente por "oportuniza- 
dores" das crises sabidamente existen- 
tes, ou dos antagonismos socio-econó- 
rrkos? 

A proposta seria o exercício 
permanente da solidariedade no con- 
graçamento do dia-a-dia, no testemu- 
nho humanamente responsável, por 
gestos e atos que realimentem uma au- 
têntica consciência de classe. Sendo-se. 
antes, gente 

A solidariedade como hábito se- 
rá sempre a melhor vacina para sua apa- 
rição como surtos episódicos, agudos, 
epidêmicos 

Solidariedade dessas tipo-mo- 
da.que com toda a probabilidade, pode 
apenasmente ser oportunista e carrei- 
rista 

Mas a greve continua 
E depois? 
Sim; eu pretendia falar de soli- 

dariedade mesmo 

PISOS, AZULKJOS,LOIJt;AS,METAIS, 
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De Tudo para sua Construção 
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da Praça. 
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