
A Suframa e a
agropecuária

A Suframa está tentar.-
do retomar a posse de

áreas do Distrito
Agropecuário para implan-

tar novos projetos, agora
baseados em estudos mais

profundos. (Opinião 2)
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Filosofia no Ensino Médio

Saiba qual a importância do ensino da sociologia e da
filosofia na formação humanística oferecida atual-
mente pelas escolas. As duas disciplinas começam a se
tornar obrigatórias no currículo do Ensino Médio,
conforme alterações na nova Lei de Diretrizes e Bases.

Culturas inviáveis
A Suframa cancelou os contratos de 53 projetos e vai retomar as terras de outros 51 localizados em teu DistritoAgropecuário A área total dos projetos cancelados é de 17,2 mil hectares e as áreas recuperadas somam 16 4 mil hec-tares Aprovados em 1976, esses projetos se tornaram inviáveis e foram abandonados tomando as terras 

'improduti-

vas. A grande maioria das terras destinava-se ao cultivo de seringais, cacau, açaí e guaraná (fmn\ ./_¦_,„_„„_ 17»seringais, cacau, açaí e guaraná (foto). (Economia 17)

(_Uw2t_imcorta30% dos recursos do FAT
Pronaf vai

beneficiar 13
municípios
Agricultores de 13

municípios do Amazonas
vão dividir este ano R$

2,1 milhões do Programa
Nacional de

Fortalecimento da
Agricultura Familiar. O

dinheiro deve beneficiar
mais de 47 mil trabalhado-

res. (Economia 13)

Neto quer mudar
funcionamento do

Congresso

Política

Sebrae divulga
perfil da zona

Centro-Sul

AM pode ter mais
seis concessões de
TV por assinatura

Economia 20
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O Ministério do Trabalho
e Emprego cortou 30% do
Fundo de Amparo ao
Trabalhador, o que vai
representar uma redução,
neste ano, de mais de R$ 2
milhões na verba destinada
ao Plano Estadual de
Qualificação. A informação
foi passada na última sexta-
feira à secretária de Estado
do Trabalho e Assistência
Social, Marise Mendes. No
Amazonas, o corte signifi-
ca, de imediato, a exclusão
de 20 mil trabalhadores
desempregados dos cursos
de qualificação realizados

pelas instituições executo-
ras. "O 

que vamos fazer
com esses trabalhadores

que deixaremos de fora?",
questionou a secretária, que
vai aproveitar o Fórum
Nacional dos Secretários do
Trabalho, nesta sexta-feira,
em Recife, para protestar
contra a medida. A secreta-
ria teme uma revolta dos
trabalhadores já inseri-
tos nos cursos de quali-
fícaçlo até então pre-
vistos para este ano e
que terão que ser dis-
pensados caso persista
o corte. (Economia 15)

Evandro Seixas

A sacrataria Marise Mendes afirma que 20 mil trabalhadores serão cortados do programa

EM DIA

b^B^H
Msney investiu pesado em um projeto high

Tecn para dar ao mundo a versão definitiva sobre a
vida dos dinossauros para a era digital."Dinossauros", 

que ainda não tem data para
estrear no Brasil, é o resultado de um trabalho
feito por 550 computadores, ou seja, o filme exigiu
45 milhões de megabytes. Só esperando para ver.

¦ IHSlJHTEIHS
Porto, aeroporto e rodoviária
A cobertura completa do movimento no Aeroporto
Internacional Eduardo Gomes, com vôos regionais,
nacionais e internacionais, no Porto e na Rodoviária
de Manaus, com chegadas e partidas. (Economia 18)
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Agizander Braga, gerente da Distribuidora Lopes/Garoto

Garoto espera crescer
70% na região com
unidade terceirizada

EVENTIS
Atualização em Defesa Fitossanitária
O Conselho Regional de Engenharia do Amazonas realiza de 3 de

julho a 2 de agosto o Io Curso de Atualização em Defesa
Fitossanitária. Confira outros cursos e seminários.(Economia 19)

A fábrica de bombons
Garoto espera aumentar em
70% o volume de vendas no
Amazonas e Roraima a partir
da implantação das unidades de

pequeno varejo na região. Há
menos de um mês, Manaus tor-
nou-se a sede da 25* unidade
terceirizada da fábrica com a

parceria firmada com a
Distribuidora Lopes. A propôs-
ta da empresa é estabelecer 50

unidades do gênero em todo o

país. Segundo o gerente da
Distribuidora Lopes, Agizander
Braga, a maior vantagem nesse
negócio é o fato da fábrica assu-
mir os custos de estocagem e a

parte fiscal, restando à distribui-
dora apenas as atividades de
venda e entrega das mercado-
rias. A Garoto é a única indús-
tria de chocolates 100% nacio-
nal. (Economia 14)
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MSTEIM

Os R$ 6,7 milhões destinados

pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) ao Programa
Estadual de Qualificação (PEQ)
à Secretaria de Estado do
Trabalho e Assistência Social
(Setrab) para «qualificar desem-
pregados foram cortados em
30%. Esse dinheiro é do Fundo
de Amparo ao Trabalhador
(FAT). O comunicado à Setrab
não trouxe nenhuma explicação.
Segundo a Setrab, o corte vai
deixar fora do programa 20 mil
dos 42 mil que sonhavam em se
reabilitar ao mercado de traba-
lho. O problema vinha sendo tra-
tado como segredo no âmbito do
Governo.

* <e ¥
A medida atinge todos os esta-

dos do País.

XERIFE

O secretário de Segurança
Pública, Klinger Costa, se ini-
tou com a informação de que a

polícia pode ser extinta e invés-
tigada por uma comissão for-
mada por entidades da socieda-
de civil. Autor da notícia: o

próprio govenador Amazonino
Mendes. "Não 

aceito ser invés-
tigado. Vou deixar o cargo",
disse. Costa fez o papel do
xerife desaforado e colocou o

governador numa situação deli-
cada diante dos milhares de
telespectadores - a não ser que
a esta altura já esteja demitido.

>/ * <*
Klinger jogou duro. Foi para

o tudo ou nada. Enfim, desafiou
o chefe.

O Programa Estadual de
Proteção e Orientação ao
Consumidor (Procon) está moni-
torando os preços dos revende-
dores de combustíveis. Subsiflia,
ao mesmo tempo, as investiga-
ções do Ministério Público
Federal sobre possível carteliza-
ção de preços no setor. A institui-
ção faz pesquisa semanal que
abrange os preços da gasolina
comum, aditivada, álcool e diesel
em 26 postos da cidade. Na
semana passada, o posto Maués
(bandeira Equatorial), era o que
revendia o litro da gasolina
comum mais barato, R$ 1,31.

•/ «» o»

O posto fica na esquina da
avenida Maués com a rua
Itacoatiara, no bairro da Raiz.

BtClimUÇiEI

Reclamações sobre servi-

ços públicos lideraram a lista
de atendimento do Procon no
mês passado. Foram 2.118
reclamações, 424,2% a mais

que o segundo setor da lista:
o financeiro, alvo de 404. No
cômputo geral, os técnicos do
Procon atenderam 3.066
denúncias em maio, 186,2%
acima das 1.071 protocoladas
no mês anterior. Muitos des-
ses casos geraram processos
administrativos contra as
empresas envolvidas.

^ v *

A área de saúde foi a que
recebeu o menor número de den-
múncias em maio, 18.

Os índios Kulina, da comu-
nidade Pau Pixuna, no municí-
pio de Juruá (a 737 quilômetros
de Manaus), esüj» sendo amea-
çados de morte por posseiros
da região. A dejiúncia é do
Conselho Indigenista
Missionário (Cimi), entidade
vinculada à Igreja Católica, que
atribui os conflitos à demora na
demarcação da área, cuja res-
ponsabilidade é do Governo
Federal. O caso foi denunciado
à Fundação Nacional do índio
(Funai) e à Procuradoria da
República no Amazonas, mas
até o momento nenhuma medi-
da foi tomada.

<r* * «/

O Cimi teme um desfecho trá-
gico para o caso.

¦EIMI

O governador Amazonino
Mendes evitou sentar-se ao
lado do prefeito de Parintins (a
320 quilômetros de Manaus),
Heraldo Maia. e do presidente
da Câmara. Chiquinho Ribeiro,
na solenidade de entrega do
título de Cidadão de Parintins
ao deputado federal Pauderney
Avelino (PFL). A cena occmtcu
na sede da Câmara, na última
sexta-feira, mas logo ao descer
do avião o governador se diri-

giu ao prefeito e, visivelmente
irritado, disse: "O 

senhor devia
cuidar melhor desta cidade".

.* _* 
¦#

Maia perdeu a oportunidade
de pedir ao governador que
cuide melhor do Estado.

A partir de hoje, os clientes
da operadora de telefonia móvel
Amazônia Celular poderão
obter segunda via de contas
telefônicas, até as atrasadas, via
Internet. Bastarão acessar o site
da operadora (wwwjunazonia-
celu_ar.com,br) e imprimi-la. A
segunda via pela Internet trará
código de barras. Se o cliente
tiver acesso à conta bancária
on-line, poderá pagá-la também
por meio virtual.

O serviço estará à disposi-

ção também nos quiosques de
atendimento da empresa no
Amazonas Shopping Center e
nos revendedores credenciados.

Para não ficar atrás da con-
comente, a operadora NBT está
colocando à disposição dos seus
clientes o recamegamento dos
cartões de créditos dos aparelhos
pré-pagos nas agências do
Bradesco. A parceria possibilita-
rá a recarga em todos os termi-
nais de auto-atendimento
Bradesco Dia e Noite, Fone Fácil
Bradesco e BradescoNet Internet
Banking. Ao optar pelo serviço,
pelo telefone 0800 90 0808, o
cliente ganha bônus de R$ 3 para
os cartões de créditos de R$ 25 e
de R$8 para os de R$50.

* •/ *
A revolução tecnológica no

setor só está começando. Na
Finlândia até máquinas de refri-
gerante são acionadas por celu-
lar.

m

Linhas Cruzadas
? ERRATA-Na edição da últi-

ma sexta-feira do 3K_, primeira pági-
na, foi publicado, de foima equivoca-
da, que houve mudança na progra-
mação de vôos da Varig. A mudança
na realidade oconeu na programação
da Vasp (ver Rotas & Roteiros,

página 18)

> O jornalista Carlos Branco, de A
Crítica, autografará nesta quarta-feira,
às 19h, na Livraria Valer do
Amazonas Shopping Center, o livro
Che Guevara - um estranho em
Benjamin Costant

* *" Já está em fase de finalização a

primeira edição do jornal Noticias da
Imprensa da gestão Jornalistas em
Ação do Sindicato dos Jornalistas
ftofissionais no Estado do
Amazonas.

> * A Telemar avisa que existem
linhas disponíveis para a Cidade
Nova I. Uma enorme faixa foi esten-
d—— na rua Atroaris, com a seguinte
mensagem: Telemar esta área conta
am disponibilidade de linha para
instalação imediata A atitude é típica
da cxxicorrcncia acirrada que está

sentro travada com a Vésper.

? ?O ex-prefeito Enéas Gonçalves
(PFL) decidiu que se candidatará à
Prefeitura de Parintins. Seu vice

poderá ser o advogado Juscelino
Manso (PL). Ambos lideram a pes-
quisa de intenção de voto no municí-

pio.

* * Ou ex-prefeito da cidade,
Raimundo Reis Ferreira, faz mais
baralho. Enquanto os demais candi-
datos se rendem ao festival folclórico.
Reis percorre touros e comunidades

rurais.

* * A Prefeitura de Manaus vai
entregar a Feira da Panair, na Zona
Sul, dentro de 20 dias. Trata-se de
um obra de 5,6 mil meiros quadra-
dos.

? ? Dos 1.279 novos casos de han-
seníase registrados no Amazonas
neste ano, metade se concentra em
Manaus. A maiar incidência está
localizada na Zona Leste, com 192
casos. Depois vem a Zona Norte,
com 128 casos.
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Depois que a Philips Monis admi-
tiu que o cigarro causa câncer e leva
os fumantes à dependência, o governo
brasileiro resolveu também entrar na
luta contra o tabagismo, coisa que os
Estados Unidos já vêm fazendo desde
1964.

O fumo causa diretamente 25
doenças e é considerado pela OMS
como a maior pandemia do mundo,
suas vítimas ascendem a 3,5 milhões,
anualmente, o que resulta em um
número maior do que aqueles que
sucumbem por causa da Aids, da
cocaína, heroína, álcool, suicídio e
acidentes de trânsito, somados.

Os fazedores de fumaça - legaliza-
dos - chegam a 1,1 bilhão em todo o
mundo, dos quais 73% estão no
Terceiro Mundo. Consumem, em
média, 1.600 cigarros por ano. E
muita fumaça! Mais o escapamento
dos carros, acrescido das queimadas
legais e as ilegais...

O Brasil tem 35 milhões de ftiman-
tes, coincidentemente é o mesmo
número daqueles que estão abaixo da
linha de pobreza; o número de mortes
causadas anualmente 

pelo tabagismo
no país é de cerca de 80 mil pessoas.
É o equivalente à população do muni-
cípio de Manacapuru.

A participação das mortes causa-
das pelo fumo no total anual de óbitos
do mundo é de 7%. Em contrapartida
somente 3% daqueles que tentam lar-
gar o vício de pitar conseguem efeti-
vãmente deixar o cigano de lado.

Estes números podem até não ser
do conhecimento da maioria dos usuá-
rios de ciganos, mas quanto aos males
causados direta ou indiretamente pelo
vício de pitar não podem alegar desço-

nhecimento, principalmente depois

que a lei tornou obrigatória a adver-
tência nos maços acerca dos prejufcos
à saúde.

Quem sofre mesmo são os'fumantes' 
passivos, obrigados a ina-

lar as milhares de substâncias nocivas
ao organismo nos locais onde as
regras da convivência civilizada -e até
legais - não são respeitadas pela tribo
da Matinta Pirêra.

Mas a nova investida do governo
contra o cigarro, que paga impostos
altíssimos, desta vez se dá em terreno
bem mais ameno: a mídia é que se
transforma em arena para combater os
colegas do Saci Pererê. Já existem
espalhados em Manaus alguns out-
doors que informam à população da
morte, por câncer, daquele cowboy da
terra de Marlboro. Cria um bom
impacto. Oquenãosesabeéseo

público-alvo está interessado neste
desenlace.

Mas as ações do governo brasileiro
não param aí. Está em estudo a possi-
bilidade de processar as multinacio-
nais do tabaco nos Estados Unidos,
país onde a maioria destas compa-
nhias têm sede.

A idéia é cobrar uma indenização
entre USS 40 a USS 50 bilhões como
ressarcimento pelas despesas que o
SUS teve, e tem, com o tratamento de
doenças relacionadas ao vício do Saci
Pererê. Tomara que dê certo, afina,
continuamos a exportar muitos dóla-
res, todos os anos, para a tetra do
Marlb...digo,(k)TioSam

O autor é publicitário. E-mail:
euligom@netscape.com

Manaua, aaaunda-fatra, 12 da lunho da 2000

Lição a aprender
O Distrito Agropecuário da Suframa, que deveria ter sido

uma solução para o cultivo de espécies regionais como a
seringueira, o açaí, o cacau e o guaraná, está entrando em
nova fase, desta vez para extinguir projetos que não deram
certo e mesmo retomar a posse de área superior a 16 mil
hectares em mãos de terceiros.

Os projetos desativados não deram certo por erros de ava-
Uação dos planejadores, mesmo com o grande volume de
informações obtido sobre a área onde o DA foi instalado.
Outros fatores também contribuíram para que o Distrito
Agropecuário não decolasse, tais como pragas, no caso da
seringueira, e efeitos do mercado externo onde os preços do
guaraná despencaram quando o projeto deveria ter sido
implantado.

Mas políticas governamentais do Estado do Amazonas
inviabilizaram a avicultura ao isentar de ICMS o frango
importado e tributar o produto locai Enquanto o governo
federal atuava de modo a incentivar, via Suframa, o gover-
no do Estado agiu na contramão e inviabilizou um setor
promissor da atividade econômica.

A Suframa parte, agora, para tentar viabilizar o Distrito
Agropecuário a partir de estudos mais completos sobre as
potencialidades de várias culturas regionais.

A experiência na identificação dos fatores que dificulta-
ram o desenvolvimento do Distrito Agropecuário até o
momento servirá para alicerçar as decisões de investimen-
tos mais corretas desta vez.

O

JOSE POLARI

Ensinar é fácil, difícil
é aprender

A Prefeitura de Manaus
gasta um bom volume de
recursos para convencer a
população a não sujar as
ruas, a não jogar lixo nos
igarapés e a manter a cidade
limpa. É a propaganda insti-
tucional e educativa para evi-
tar que os transeuntes cami-
nhem em calçadas abarrota-
das de sacos de lixo, que as
pessoas tenham de pular
sobre os monturos indesejá-
veis deixados pelos cachor-
ros de estimação e outros
desconfortos que uma cidade
suja oferece aos seus cida-
dãos. Os slogans de campa-
nha são sugestivos: "Não

suje a sua cidade", ou
"Cidade 

limpa, povo educa-
do". Tudo muito bonito, mas
na outra ponta a prefeitura
não age desta forma.

Esta outra ponta tem ende-
reco e fica em um trecho da
avenida S5, localizada no
conjunto Canaã. Este trecho
liga a avenida Raimundo
Parente ao bairro Ajuricaba e
ao conjunto Juruá, tudo no
bairro do Planalto. Em frente
à escola SOS Criança existe
um longo trecho de calçada
totalmente regular, com cal-
çamento no centro e duas fai-
xas de grama nas laterais. É
um dos poucos trechos em
Manaus em que a calçada
não tem desníveis. Mas o
problema começou na pista,
cujo asfalto cedeu à pressão
dos veículos pesados que cir-
culam na área e se formaram
enormes lombadas. A
Semosb agiu, consertou o
problema da pista. Depois
criou outro, na calçada.

Ao consertar as lombadas
da pista, os funcionários da
Semosb tiveram de retirar

grandes placas de asfalto

para fazer o recapeamento.

Esta parte foi feita, mas o
entulho de barro e resto dc
asfalto foi parar em cima da
calçada, impedindo o livre
tráfego dos transeuntes,
destruindo toda a beleza do
local (uma das poucas áreas
onde a calçada é regular) e
matando a grama. É um
problema de fácil solução,

porque a mesma caçamba

que levou o asfalto para se
fazer o recapeamento pode-
ria levar também o entulho,
mas como isto não estava
no contrato, as placas de
asfalto continuam até hoje
no mesmo lugar, ou seja,
sobre a calçada.

Administrar é uma tarefa
árdua, porque até a boa
intenção pode ser vista com
outros olhos. Ao consertar a
pista, para que os carros pos-g è
sam trafegar com segurança,
não se priorizou as pessoas,
que circulam pelas calçadas.
Assim, fica-se com a impres-
são de que a prefeitura dá
mais valor aos carros do que
aos transeuntes. As pessoas
que andam a pé votam, e seus
votos são equivalentes aos
dos donos de carros, e apesar
de pagarem IPVA ainda,
supostamente, têm mais

poder de pressão. A prefeitu-
ra já é reincidente nesta práti-
ca. Ao inaugurar o complexo
viário da avenida
Constantino Nery se consta-
tou que o projeto só contem-

plou os carros, enquanto as

pessoas tinham de correr
sérios riscos para atravessar a
rua. Assim, fica difícil para o

poder público ensinar a pre-
servação da limpeza, quando
também participa da sujeira, m

O autor é jornalista e escritor
E-mail: josepolari@bol.com.br
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Depois 
do blefe do presidente da executiva municipal PT, Alôncio Oliveira, que anunciou a substituição dodeputado estadual Sinésio Campos pelo médico e cientista Marcus Barros pam a pré-candidatura a prefeitoae Manaus, o deputado deciãu sair às ruas e assumir a candidatura, com apoio da direção nacional'Eu sou o candidato do PT à prefeitura

lOSé Polari mommtn . m .__.__„,¦ ua ->•> —— _& ua,-José Polari

0 deputado estadual Sinésio
Campos (36 anos) afirma que

%será mesmo o candidato à Pre-
feitura de Manaus pelo Partido
dos Trabalhadores (PT). Para
ele, a questão Marcus Barros
já está superada, porque não
passou de uma tentativa isola-
da do presidente da executiva
municipal do partido, Alôncio
de Oliveira, de tentar impor
uma candidatura que é da
maioria de seu grupo político,
mas que não representa a vtm-
tade definida da agremiação.
Professor de história da rede
pública de ensino, Sinésio está

morando em Manaus há 22
anos, vindo de Santarém, no
Pará, sua cidade natal. O can-
didato do PT iniciou carreira
política no movimento sindical
dos professores, foi vereador e
agora é deputado estadual.
Sinésio é formado em filosofia
pela Universidade do Amazo-
nas e agora está licenciado,
"sem 

remuneração", porque
está cumprindo mandato. 0
deputado tem hoje base políti-
ca em vários bairros da cidade,
mas iniciou mesmo sua ascen-
são política com os moradores
da Zona Leste. "Sou 

um porfes-
sor que saiu da escola para a
comunidade", diz.

3Joriuil ba (üunimrrriii - O
senhor vai manter o seu nome
como candidato do PT à pre-
feitura de Manaus?

0 Sinésio Campos - Não sou
eu que vou manter, é o Partido
dos Trabalhadores. Até porque
houve um encontro, inclusive
com a participação histórica da
militância petista, que no dia 13
de maio, numa disputa demo-
crática, entre dois candidatos,

que eram o dr. Oliveira Barron-
cas, pela ala da frente das
esquerdas, e o meu nome, pelo
campo majoritário do partido e
outras tendências que fazem
perte desse grupo. Neste encon-
tro eu fiquei em primeiro lugar
e o Barroncas em segundo c
esta votação foi referendada

pela executiva regional e pelo
diretório nacional, que acatou o
resultado. Então, esta questão
não se discute mais. Eu sou o
candidato do Partido dos Traba-
lhadores para a disputa da pre-
feitura municipal de Manaus.

_ _ - Existe ainda a possi bi- 
lidade de uma chapa compôs- _(C
ta por Marcus•••;£Zf2___-'_.W*'
Barras

SK/jy

não é só de
chegar ao
Executivo

e Será-
dim Corrêa, do
PSB?

SC - Esta seria
uma boa chapa,
mas só que chega
de forma extern-

porânea. O pro-
fessor Marcus
Barros esteve
neste encontro,
de 13 de maio, e
seu nome foi
aprovado para
concorrer a um

projeto que o PT
tem, que não é só
o Executivo, mas
também o parla-
mento. O próprio
Marcus Barros já
declarou, em
várias entrevistas

que deu à
imprensa, que é candidato a
vereador, e isto está de acordo
com o projeto do PT, que não é
só de chegar ao Executivo, mas
o de dar governabilidade ao
prefeito, pois o PT entende que
não adianta ganhar a Prefeitura
de Manaus sem ter governabili-
dade no Parlamento. Neste sen-
tido, o professor Marcus Barros
está credenciado para fazer

•'*,.arte, assim como os demais
companheiros, de um parla-
mento de qualidade, que
Manaus tanto clama.

W - O que faltou ou está
faltando para a formação de
uma candidatura única das
oposições?

SC - Eu creio que falta um

pouco de maturidade e que
todos os partidos entendem que
estamos vivendo um outro
momento. A sociedade quer
mudança e a mudança dar-se-a
a partir do momento em que os

partidos e as pessoas não se inti-
tulem acima do bem o do mal.
Neste.sentido, eu sou o cândida-
to do Partido dos Trabalhado-
res, ex-vereador, deputado esta-
dual e sou o nome que está
sendo colocado na mesa de
negociações aos demais parti-
dos. O I-T jamais será obstáculo
na composição de um arco de
aliança com outros partidos que
queiram dar um novo rumo à
cidade de Manaus.

#_. - A oposição indo dividi-
v«J_Ja para estas eleições não

corre o risco de sair enfraque-
cida do pleito?

SC - Eu creio que hoje os
partidos de oposição têm qua-
dros e nomes suficientes. O
nosso problema, que chega a ser
até salutar, é termos mais candi-
datos. Antes a briga era porque
a oposição não tinha nomes
suficientes de pessoas creden-
ciadas para disputar um pleito
majoritário e proporcional. Mas
hoje nós temos. Assim, eu vejo
que a oposição não está fragili-
zada, até porque nas capitais, e
Manaus já faz parte da história,
a eleição é em dois turnos.
Neste primeiro momento é o
embate mais político e ideológi-
co, no qual os partidos têm por
obrigação tomar públicos suas
diferenças e de que forma se
quer governar e administrar a
coisa pública. Na verdade, o PT
se credencia neste momento a
mostrar para o povo de Manaus
que nós não temos medo de
administrar, embora sejamos de
oposição. Nós queremos, inclu-
sive, mostrar a cara do PT neste
pleito.

O PT, por gqr um par-
.„ ._,  de

forma lenta _ «êtTpi
de escolha de candidato.
Isto não gera fatos como o
da semana passada, em que
o presidente da executiva

municipal anun-

O nrn 
CÍOU que °

u pro senhor não ___

prio Marcus mais o cândida-
Barros já to a prefeito do

declarou, em ParíJdo*e sjm °

vários «*mim,*3£*~
que deu a imprensa, SC - Eu quero
que é candidato a deixar bem claro

vereador, e isto está que o PT é um

de acordo com «^ZS.

projeto do PT, que cias e isso aí já o

..

caracteriza de
forma diferente
dos demais parti-
dos, porque valo-
riza a discussão

de forma salutar e democrática.
Então, a democracia interna do
partido leva a essa lentidão no
que diz respeito à escolha de
seus candidatos, mas isto foi um

processo que se chegou ao
ápice, justamente no dia 13 de
maio, em que, através do emba-
te interno, o Partido dos Traba-
lhadores aprovou uma cândida-
tura. A partir daquele momento,
tudo que se tem falado nada
mais é do que especulação de
pessoas isoladas que até hoje
não conseguiram assimilai unia
decisão do 

partido. Agora,

quem não assimilou não pode
ferir a ética, a conduta e a pos-
tura do partido. O PT é um par-
tido que defende, intransigente-
mente, a democracia interna e é
por isso que reivindicamos um
governo democrático de todos

que aí estão, e refutamos o
governo do Fernando Henrique
Cardoso, que governa com
medidas provisórias. O PT não
tem medidas provisórias, mas o
regimento interno e os fóruns
de debates e tem, acima de
tudo, os encontros municiapais,

que deliberam candidaturas.
Desta forma, o que se passou
foi especulação, onde o presi-
dente da executiva municipal,
de forma isolada e infeliz, colo-
cou uma idéia dele para a socie-
dade, mas que não reflete o
interesse real do Partido dos
Trabalhadores, até porque o
partido me indicou e nós fomos
vitoriosos do pleito.
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Sinésio diz que o médico e cientista Marcus Barros está credenciado para compor um parlamento de qualidade

TT E O UNICO PARTIDO DO PAIS QUE TEM DIRETRIZ' PRIORIDADE
_t_ - O PT deixou de

apoiar o ex-prefeito Eduardo
Braga por uma imposição da
executiva nacional, que proi-
biu uma coligação com o
PPB. Esta determinação não
colocou o PT local como
refém dos fatos políticos de
São Paulo?

SC - Pelo contrário. Eu vejo

que o PT é um partido que tem
suas polêmicas e seus fóruns
internos de debates, às vezes
até muito acirrado, mas que
possui uma linha. O PT é o
único partido do país que tem
uma diretriz, pois nós sabemos
inclusive para onde queremos
levar o modo petista de gover-
nar, que é vitorioso. Em São
Paulo, nós estamos disputando
com grandes chances dc che-

gar à vitória na segunda maior
cidade do mundo. Isto prova
que o modo petista de gover-
nar já está assimilado pelo
povo brasileiro. Só nos falta
mostrarmos de que forma nós

queremos governar Manaus. E
Manaus não é diferente de São
Paulo ou de Belém, onde aliás
nós vamos conseguir reeleger
o prefeito Edmilson Rodri-

gues, como também o gover-
nador Jorge Viana, do Acre, e
no Amapá, onde temos o vice-

governador. Então, o PT no
Amazonas passou por um pro-
cesso perdas, com a saída do
ex-deputado federal Ricardo
Moraes, mas já estamos fazen-
do o renascer do partido e
neste renascer está surgindo
um novo tempo. O PT, hoje,
em nível nacional, defende

políticas de alianças, mas

quando se fala no PPB, nós
entendemos que seja uma poli-

tica de construção partidária
que está de acordo com a sua

política nacional e que nós
acatamos, não por imposição,
até porque a base do partido
entendeu, tanto que lançou
uma candidatura própria e já
estamos em estágio avançado
de negociação com os outros

partidos que compõem as
esquerdas.

..(II - O PT não está corren-
do o risco de sair sozinho
nestas eleições?

a 

Manaus não
é diferente de
São Paulo ou

de Belém, onde aliás
nós vamos conseguir
reeleger o prefeito
Edmilson Rodrigues,
como também o gover-
nador Jorge Viana, do
Acre, e no Amapá,
onde temos
o vice-

governador »

SC - A nossa vontade é de
compormos com os partidos do
arco das esquerdas. E nós esta-
mos trabalhando com isso,
conversando e entrando no

processo de afunilamento. O
momento não é de desespero

para as esquerdas, pois temos
aliados como o PSB, o PCdoB,
PV e outros partidos. O mundo
não desabou em cima dos par-
tidos de esquerda. Eu acho que
as lideranças sérias surgem no
momento exato, e não existem
lideranças que surgem nos
momentos de calmaria. Lide-

ranças sérias e emergentes nas-
cem nos momentos de turbu-
lência. Por isso nós temos a
convicção de estarmos surgin-
do durante a turbulência e é aí

que se mostra quem são as
reais lideranças e de que forma
nós queremos governar e dar
outra alternativa para o povo.
Titanic é o barco das outras

pessoas. O barco das esquerdas
encontrará um porto seguro,

que é o da vitória, da disputa
séria, sem a zanga e sem a
raiva. Nós queremos mostrar
ao povo a esperança de um

programa de governo que aten-
da os anseios da sociedade. O
PT não é intransigente e quer
dialogar, por isso eu digo que o

partido não vai sair sozinho e
buscai á a composição, mas
isto fica a critérios dos outros

partidos. Se o PT chegar ao
extremo de sair sozinho é por-
que cada partido encontrou o
seu próprio caminho.

_ UI - Na possibilidade de o
PT não ir para o segundo
turno, ele apoiaria o Eduar-
do Braga?

SC - Primeiro que esta hipó-
tese não existe para o PT, até

porque nós entendemos que
não estamos disputando, mas
concorrendo e vamos mostrar

para a população de Manaus a
nossa mensagem do modo

petista de governar, que será
entendida, porque nossa pala-
vra mágica é fácil de ser assi-
milada e porque a cara do PT,
com vinte anos de história, é
um partido jovem e não como
muitos que estão aí, com a
mesma idade e até mais novos,

porém carcomidos pelos anos.

SC - Nós administramos com
a juventude. Nós temos em nível
nacional diversos quadros que
mostram que a idade não é sino-
nimo de maturidade. A socieda-
de é quem deve dizer como o
Executivo deve administrar atra-
vés do orçamento participativo.
O povo não pode ouvir dos poli-
ticos as suas 

promeças apenas
na época das eleições, que estão
além da realidade. Nós quere-
mos dizer quanto entra no caixa
da prefeitura e decidindo com o
povo onde será aplicado o recur-
so. Prioridade para o nosso
governo será o orçamento parti-
cipativo.

Ml - O PT é um partido
forte em outros Estados, mas
no Amazonas nunca teve uma
bancada expressiva. O senhor
acha que nestas eleições o par-
tido consegue formar essa
bancada?

SC - E por isso que nós temos
candidatos como o professor
Marcus Barros para que possa-
mos fazer uma bancada de três a
quatro vereadores, para termos
cacife e respaldo para mostrar,
não só no Executivo, mas tam-
bém no parlamento, a forma quetemos de nos conduzir. Nós
entendemos que o poder Legis-
.ativo não é mera ornamentação
do sistema de governo do PT e
que o Executivo é um poder her-
mético que utiliza o orçamento
público aonde o prefeito diz que
deve ser gasto, sem ouvir inclu-
sive o parlamento. Com o PT no
poder não vamos trabalhar para
grupos, como fizeram todos os
prefeitos que administraram
essa cidade, mas para toda a
sociedade. E só verificar de que
forma foram gastos os recursos
públicos na periferia. Será que o
prefeito ouviu as pessoas para
elaborar o programa Nova
Veneza ou o das casas popula-
res? Por isso eu acho que é fácil
governar quando se discute com
a sociedade, porque se errarmos,
vamos errar juntos.
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centudsignykatmcMen^ 35% dos eleitores da cidade. São os principais ahos dos candidatos

Sflla Regina

Enquanto se aguarda i cam-
panha eleitoral que chegará
oficialmente as ruas a partir de
6 de julho, pré-candidatos
começam a definir seus públi-
cos e afinar um discurso dire-
cionado para conquistar votos.
Há candidatos que falam para
a classe média e há aqueles
que tentam atingir os mais des-
possuídos, chegando até a
apelar para o assistencialismo.

Na divisio do eleitorado em
Manaus, as
classes D e E,
referente a
famílias que
sobrevivem
com até cinco
salários mini-
mos, corres-
pondem a 48%
dos eleitores.
Essa camada,
com pouco
acesso a empre-
gos, e a servi-
ços básicos
como água,
esgoto, segu-
rança, habitação, saúde e edu-
cação de qualidade, costuma
ser esquecida como cidadã,
mas tem um poder expressivo
para eleger candidatos.

Outro porcentual significa-
tivo concentra-se na classe C,
com 35% dos eleitores da
cidade, com renda entre cinco
a 13 salários mínimos. As
classes mais elevadas A e B,
correspondem a 5% e 12% dos
eleitores, respectivamente. Os
dados, resultantes de um cru-
zamento entre informações do
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) e WstíttitO Brasileiro de

ÇMWÉUP 
«*q "Eítãtfctlca

(IBGB), cOstütítàiri sefrusados
para pesquisas eleitorais,
embora os percentuais tenham
alguma variação de cálculo de

Em relação a faixa etária,
3% dos eleitores concentram-
se nas idades de 16 a 17 anos.
A faixa formada por pessoas
que estão em idade de atuar no
mercado de trabalho é a maior.
Cerca de 37% estão com idade
entre 18 a 29 anos e 23% com
idade de 30 a 39 anos. Adultos
mais maduros na faixa de 40 a
49 anos representam 19%
do eleitorado e aqueles
com mais de 30 anos cor-
respondem a 16%.

Para o cientista político José
Henrique, os

candidatos

acordo com o instituto.

Nemogrupofemi. 
ZSSTJ*

nino nem a juventude mam ter mais
e nem os homens acesso ao voto

adultos costumam da juventude,

único candidato, por- estão mais dis-
que a diferença acaba postas à mudan-
se dando também por Ç*8- Mas isso

outras variáveis corno"** 
éndeteimi-

. nante para con-
classe social e qui8tarr 0 voto
grau de instrução, dessa popula-
por exemplo ção, segundo o

cientista, por-
que os jovens exigem
empatia com o candidato.

Já com as mulheres, que
representam 31% do eleitora-
do, a motivação pelo voto não
é carregada de ideologias, mas
esse segmento costuma votar
em candidatos que despertam
confiança. "O voto feminino é
muito disputado, porque as
mulheres são formadoras
de opinião e comandam o
voto dentro de casa",
observa o cientista.

Mas nem o grupo feminino
nem a juventude e nem os
homens adultos costumam
votar em peso em um único
candidato, porque a dife-
rença acaba se dando tam-
bém por outras variáveis
como classe social e grau
de instrução, por exemplo.
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Segundo José Henrique, o voto feminino ó multo disputado: as mulheres formam opinião

CANDIDATOS CLIENTELISTAS TÊM SEU PÚBLICO
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Para Santiago, barganha maior é no corpo-a-eorpo

O cientista social e espe-
cialista em marketing, Car-
los Santiago, considera que
numa eleição para vereador,
onde a barganha de votos é
disputada principalmente
no contato mais próximo do
eleitor, o chamado "corpo-

a-corpo", o que é mais
explorado pelos candidatos
é o discurso que atenda aos
interesses sociais de cada
camada da população.

Santiago relaciona os
políticos que falam essen-
cialmente para a classe
média - formada por peque-
nos comerciantes, funcio-
nários públicos e universi-
tários - com um discurso
que se for de oposição irá
questionar as instituições
e propor melhorias e
maior participação.

Já os candidatos cliente-
listas também tem seu
público alvo e vão em
busca de eleitores que este-
jam à margem da sociedade,
representando os setores
mais excluídos.

O fato do candidato ofe-
recer um discurso que
acaba sendo melhor recebi-

do por determinado público
não significa que sua elei-
ção corresponda em aten-
der as necessidades
daquele grupo.

Santiago destaca que um
dos questionamentos mais
pertinentes é se o marketing
político está preparando
candidatos para atender o
que a sociedade realmente
está querendo, ou se
está criando necessida-
des para que candidatos
se adaptem à elas.

O cientista cita como
exemplo a campanha eleito-
ral em 1996 que tinha num
dos pólos o candidato
Alfredo Nascimento, com
propostas de urbaniza-
ção moderna e obras
para construir a
Manaus do ano 2000".

Segundo Antiago, seria
uma tentativa de atrair
votos da classe média, mas
no decorrer do tempo esse
discurso acabou sendo
substituído por outro, vol-
tado para os segmentos
mais pobres, sintetizado
no slogan "social levado a
sério", da atual prefeitura.

Santiago observa os esti-
los de candidatos que
começam a aparecer. Nessa
campanha, o prefeito Alfre-
do Nascimento deverá ten-
tar a reeleição com a ima-
gem de administrador e"homem 

do povo", que não
se identifica com os "políti-

cos etiquetados", e isso já
está sendo demonstrado
com seu aparente desin-
teresse em definir-se
como candidato, rejei-
tando conversar sobre
política partidária.

Talvez por causa da rejei-
ção que os eleitores costu-
mam ter aos políticos tradi-
cionais, o PSDB apostou
em um nome novo para
a prefeitura, do ex-
superintendente do
Incra, George Tasso.

Um outro estilo de candi-
dato que estará disponível é
o deputado Wallace Souza
(PSC) que defende a ban-
deira da segurança pública,
no papel de "justicei-

ro", identificando-se
com vítimas de crimes
praticados entre as
camada mais pobres.

& í
Dallas teve 4.882 votos

Falar para um segmento
específico em busca de
votos pode não ser vanta-
joso para candidatos a
cargos majoritários, como
prefeitos, mas é uma
estratégia bastante
utilizada por cândida-
tos a vereador.

Um segmento eleitoral
que costuma ser fiel não
só na igreja mas também
nas urnas é a ala dos
evangélicos. Quatro
vereadores com mandato
atual na Câmara tiveram
sua base eleitoral formada

3uase 
que exclusivamente

e evangélicos, como
Wanderley Dallas do PTN
(4.882 votos), Joel Silva
do PMDB (3.316 votos),
Amauri Colares do PTB
(4.792 votos) e Celma
Viana do PPB que ocupou
a vaga como suplente e
obteve 3.386 votos.

Na Assembléia Legisla-
tiva, os deputados
Miquéias Fernandes
(PMN), José Mourão
(PTB), Francisco
Souza (PST) e Riso-
nildo Almeida (PL)
também são oriundos
de base evangélica.

Segundo a assessoria
parlamentar do vereador
Wanderley Dallas, todas
as igrejas evangélicas de
Manaus somam cerca de
273 mil membros, a
maioria eleitores, e só a
Assembléia de Deus
reúne 72 mil.

Para o cientista político
José Henrique, embora
oficialmente a eleição
seja proporcional e não
por voto distrital, os can-
didatos acabam se elegen-
do a partir de determina-
do reduto, porque concen-
tram sua campanha em
determinadas áreas para tum público alvo, afim de
reduzir custos. O cientis-
ta, estima que para um
candidato ter chances de
se eleger neste ano
deverá atingir em torno
de cinco mil votos.
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LEGISLANDO EM CAUSA PRÓPRIA

Políticos 
amazonenses, que atuam na Assembléia Legislativa do Estado e na Câmara dos Deputados em Brasília, divergem de

opinião quanto ao projeto do deputado federal Artur Neto, que propõe redução dos dias de trabalhos paru o Congresso.
Entre as principais críticas estão a imagem que os políticos passam à sociedade e os dias em que não haverá sessão na Câmara

Deputado quer reduzir dias de trabalho
^^ —— _,  

«__¦_ -— ArruJu. _-T

Graciene Siqueira

su O deputado federal Artur
Virgílio Neto (PSDB) vai
apresentar até o dia 30 deste
mês, na Câmara dos Depu-
tados, um projeto de resolu-
ção propondo mudança nos
dias de trabalho do Con-
gresso Nacional.

Segundo o projeto, os
deputados federais trabalha-
riam por três semanas (15
dias ininterruptos), ficando
os demais dias do mês para
que eles pudessem articular
com suas bases eleitorais e
participar de encontros
nacionais ou internacionais
de interesse político.

O deputado garantiu que
não haverá redução de tra-'balho 

para os parlamentares
e alertou que, caso os depu-
tados faltem à sessão, terão
o dia descontado no seu
vencimento. Pelas normais
atuais, as sessões na Cama-
ra dos Deputados e no Sena-
do acontecem de terça a

?;uinta-feira 
pela manhã,

icando os parlamentares
livres, de sexta à segunda-
feira, para visitar suas bases
eleitorais. Artur explicou
que com o novo projeto,
haverá deliberação e vota-

ção de segunda a sexta-
feira. Atualmente, as vota-
ções acontecem nas terças e
quartas-feiras.

Artur explicou que antes
de formular o projeto fez
um estudo no funcionamen-
to das Câmaras de Deputa-
dos de diversos países como
dos Estados Unidos, Itália,
França e Alemanha. Ele
disse que o projeto está
sendo bem aceito pelos
demais deputados e que o
líder do PSDB no Senado,
Sérgio Machado, vai apre-
sentar projeto semelhante.
Artur acrescentou' que vai
pedir urgência ao presidente
da Câmara na tramitação do
projeto e acredita que o
mesmo seja votado ainda no
segundo semestre.

Arquivo JC

LINO APROVA A IDÉIA

Na Assembléia Legislativa
do Amazonas (ALE), existem
parlamentares que acatam a
proposta do deputado Artur
Neto. O deputado Lino Chíxa-
to (PPS). por exemplo, aprova
a idéia, explicando que os poli-
ticos que têm base eleitoral no
interior sentem a necessidade
de visitar seu
eleitorado e que
os fins-de-
semana muitas
vezes não são
suficientes.

Ele destacou,1
no entanto, que
do ponto de
vista político, o
íato dos deputa-
dos federais não
se reunirem por
uma semana
pode provocar
um lapso muito
grande no
Legislativo, o
que beneficiaria o Executivo.

"Isso atrapalha e acaba for-
talecendo o governo federal,
porém temos de procurar uma
maneira do político trabalhar lá
sem perder suas bases", acres-
tentou o deputado.

Lino explicou, ainda, que os
deputados federais precisam do
contato com seu eleitorado
porque eles são o elo entre a
sociedade e o trabalho no Con-
gresso. Na sua opinião, há
questões importantes sendo

discutidas e votadas entre os
deputados, que são desconhe-
cidas até mesmo dos políticos
amazonenses. Lino acredita
que os políticos não terão gran-
des problemas em explicar à
sociedade a mudança nos tra-
balhos do Congresso. Segundo

ele, se a medida
ÍBm for realmente

os
vão

. ..„..„. contornar
tivo e acaba as críticas.a 

Isso atrapa- P">dutiva,

*.. ___&_.. 2T1"
fortalecendo o gover- Porém, o deputa-
nò federal, porém, do ressaltou que

temos de procurar
uma maneira alter-
nativados políticos
trabalharem

lá sem perder
suas bases ..
Lino Chíxaro
deputado estadual

não pode haver é
redução da jor-
nada de horas
nos dias em que
houver sessão,
caso contrário
vai pegar mal

para os próprios
parlamentares.

tU "Os trabalha-
dores estão ten-

tando a redução na jornada de
trabalho há quinze anos e não
conseguem", alertou Lino.

O deputado não acredita que
as assembléias estaduais apro-
veitem a oportunidade para
discutir um novo horário.
Atualmente, a Assembléia
Legislativa funciona de segun-
da a quinta-feira, com os parla-
mentares tendo de sexta-feira a
domingo para visitar suas
bases eleitorais.
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trará prejuízo para o palaGarcia a Péres ae posicionam contra o projeto por entender que

PROPOSTA RECEBE CRITICAS DE GARCIA E PERES
O deputado federal Fran-

cisco Garcia (PFL) preferiu
não emitir opinião sobre o
assunto, uma vez que não tem
conhecimento do teor do pro-
jeto de Artur Neto. Disse, no
entanto, que paralisar a
Câmara por uma semana

pode complicar. "Se surgirem
assuntos importantes para ser
discutidos, o Congresso vai
ter de convocar os deputados,

o que significa gastos. O

país não aceita mais despe-
sas com o Congresso",
explicou Garcia.

O senador Jefferson Péres
(PDT) também não concor-
dou com a proposta de redu-

ção dos dias de trabalho na
Câmara dos Deputados. Em
sua opinião, a sociedade
não vai reagir positivamen-
te, considerando que se

trata de privilégio."Parlamento 
já é mal visto

pela sociedade e essa medida
daria argumentos para críti-
cas", considerou o senador.
Para ele, os fins de semana
são suficientes para os depu-
tados se articularem. Péres
disse que os deputados fede-
rais e senadores muitas vezes
viajam na quinta-feira e só
voltam na terça-feira.

ACEITAÇÃO

O líder do governo na
Assembléia Legislativa do
Estado (ALE), deputado
Liberman Moreno (PSDC),
aprovou o teor do projeto do
deputado federal, mas disse
que a sociedade nio está pre-
parada essa mudança, porque
as pessoas já acreditam
que os políticos trabalha
muito pouco. 

"É 
preciso

que haja compreensão".
O deputado disse que ouve

os problemas do seu eleitora-
do, mas não consegue avaliar
porque não está lá. Liberman
tem bases leitorais nos muni-
cípios do Alto Solimões, de
onde vieram muito dos votos
que o elegeram em 1998. Ele
explicou que sempre precisa
estar visitando esses municí-
pios e que alguns, por serem
mais distantes, levam muitos
dias de viagem.

Já para o presidente da
ALE, deputado Lupércio
Ramos (PFL), a imprensa
coopera com a idéia de que o
político só está trabalhando se
estiver em plenário sem levar
em conta o trabalho realizado 

'

nas bases. "A sociedade acha
que temos de ser trabalhador
como qualquer outro, mas
não analisa que temos uma
atividade que é um pouco
diferente das outras. Nosso,
patrão é o povo e ele exige
nossa presença", argumentou
Lupércio, que foi eleito
com votos de Tabatinga,
São Paulo de Olivença e
outros municípios.

Para o deputado, talvez
nSoMJa-preoiso.upa semana
iiii _6 para a«H3V__ .-«e
f_?.Í.Çí_ro6_te,_PJn(__*íie,
como está sendo proposto
por Artur Neto.

Lupércio é um dos defen-
sores da proposta de mudança
do horário de trabalho da
Casa. A proposta que foi der-
rubada em plenário estabele-
cia que as sessões plenárias
aconteceria às terças e quar-
tas-feira à tarde e quinta-feira
pela manhã. Na segunda-
feira, aconteceria a reunião
das comissões e nas sextas-
feiras, as sessões especiais.

Lupércio chegou a apre-
sentiu* uma emenda estabele-
cendo que as sessões deve-
riam acontecer ás segundas a
tarde, terça e quarta-feira pela
manhã e a tarde, ficando o

período de quinta-feira a
domingo reservado para as
visitas as bases. "Não

consegui sensibilizar os
deputados para isso",
lamenta-se Lupércio
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DIVIDAS DOS ESTADOS

gj governo federal vai propor ao Congresso Nacional que aprove lei limitando os empréstimos dos Estados. A
^^ idéia é conter o individamento. Segundo o deputado federal Artur Virgãio Neto, o governo quer livrar a

União das dívidas assumidas e não pagas pelos Estados e que estes deixem de bancar seus candidatos

Governo quer limitar empréstimos
Adriana Chaves  nacionais quanto de inter-

nacionais.
O projeto também deverá

pôr fim aos artifícios utili-
zados pelos governadores
para burlarem os limites de
endividamento, como os
chamados extra-limites.

Porém o próprio governo
federal já abriu uma nova
brecha nas regras, já que
vai estabelecer que este
limite poderá ser quebrado
em casos excepcionais.

O novo limite deverá ser
individual para cada Esta-
do, pois será calculado de
acordo com a receita de
cada um. A proposta deve

ter o seguinte cálculo: será
combinado o

O governo está valor porcen-

Depois da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal
(LRF), criada pelo governo
federal para reprimir os
gastos das prefeituras e das
Câmaras Municipais, agora
o alvo da contenção de gas-
tos são os governos esta-
duais. O governo federal
está elaborando uma nova
lei para reprimir os emprés-
timos que possam ser feitos
pelo governos estaduais
durante o período de elei-
ção.

0 deputado federal Artur
Virgílio Neto (PSDB)
explica que
são duas as

preocupações
do governo
federal. Uma
é o montante
das dívidas,

pois cada vez

que um Esta-
do solicita um
empréstimo -

com a aprova-

ção do Senado
a União é

quem assume
dívida,

perante a ins-
tituição finan-
ceira credora.

A outra mostra o caráter
urgente do projeto, pois
quer 

"evitar 
que governa-

dores façam dívidas em
nome da eleição de seus
candidatos".

Hoje as regras fixam em
13% - da receita do Estado

o limite máximo de gastos
com os endividamentos,
mas os técnicos do governo
federal querem baixar esse

porcentual. 
"Queremos evi-

tar esses abusos", disse o
deputado.

Na próxima quinta-feira,
o Senado começará a esta-
belecer novas regras para
que os Estados possam
tomar empréstimos, tanto
de instituições financeira

preocupado com os tual da dívida

empréstimos,orna- «g* 
^

dose nao pagos vaIor p0rcen-
pelos Estados e que tual máximo
acabam sendo que cada um

assumidos pela Poderá 8astar

União e com ™»&»A
_, ._ encargos da

urgência em evitar dívid| atuai e
que governadores da que pretende
façam dívidas em tomar.

nome da eleição de . As?*m, além

seus candidatos 
£JS£__-

baixarem seus endivida-
mentos por causa do limite

para a dívida, o governo
quer que as operações de
crédito tenham prazos de

pagamento mais longos,

pois as parcelas de juros
mensais e anuais serão
mais baixas do que, as ope-
ração de crédito, com prazo
curto e juros" pagos" em
menos parcelas, que serão
mais altas.

O projeto será enviado

para o Congresso Nacional
até o final de julho. 

"Quer-

mos aprová-lo já para esta
eleição", explicou Artur.
Amanhã o deputado
estará em reunião com
a comissão que está
elaborando o projeto.

IGUALDADE NOS GASTOS

A Lei de Responsabilida-
de Fiscal exige que o Exe-
cutivo proponha e o Con-

gresso aprove limites máxi-
mos para as dívidas banca-
rias de União,Estados e
municípios.

Esses porcentuais podem
ser diferentes, mas o que for
fixado para cada esfera de

poder tem que valer para
todos sem distinção. Nesse
caso, o governo deve é fixar

o teto pelo valor máximo
da dívida dos estados em
relação a suas receitas líqui-
das. Isso porque se estabele-
cer um porcentual reduzido,
vai quebrar os estados com
dívida elevada.

Pelos cálculos prelimina-
res, Mato Grosso do Sul é o
estado que mais deve, com
débitos que eqüivalem a

quatro vezes o que arrecada.

VEJA 0 QUE A

ALCANCE PODE FAZER

PELA SUA EMPRESA.
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ALCANCE

Artur Neto diz qua o governo federal quer aprovar a lei ainda este ano. Ela será encaminhada ao Congresso em julho

SEGURANÇA

União faz parcerias com Estados
São Paulo (AE) - A área

jurídica do governo já dis-
cute formas para criar
vários serviços no âmbito
federal, por meio de porta-
rias, circulares ou instru-

ções normativas.
Muitos destes serviços,

no entanto,
terão de ser
feitos pelos
Estados. Na
lista, está pre-
visto um novo
regulamento

para cada poli-
cia civil e mili-
tar do país,
com "controles

rígidos" para
a ação de
batalhões
especiais e
ostensivas.

Deverão também ser
fechados "termos de parce-
rias" entre a União e todas
as polícias estaduais para
fiscalizar empresas priva-

Há na lista outros tipos de
atividades que necessitam
de regulamentação própria,
seja pelos Estados ou pela
União, a exemplo dos servi-

ços de denúncias em corre-

gedorias, ouvidorias de

polícias e no Ministério
^» Público.

Serão ainda
instalados
cem serviços
de "urgências

policiais" nos
Estados.

Acordos
internacionais -

O governo terá

das de segurança.

Está previsto
um novo regula-

mento para cada

polícia civil e

militar do país,
com 

"controles

rígidos 
" 

para a
ação de batalhões ainda de fechar
especiais e rondas pelo menos três

ostensivas acordos interna-
cionais, com os

países do Mercado Comum
do Cone Sul (Mercosul). No

plano de segurança está pre-
vista criação do Registro
Comum de Veículos Auto-
motores no Mercosul, que
compreende Brasil, Argen-
tina, Uruguai e Paraguai.

rondas
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COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS

O 
relatório final da CPI do Narcotráfico vai, sugerir ao presidente Fernando Henrique Cardoso a

regulamentação da "Lei do Abate", que permitirá que aeronaves hostis que cruzem o espaço aéreo
brasileiro sejam derrubadas a tiros. Pelos menos 30 aviões do narcotráfico invadem o Brasil diariamente

CPI sugere regulamentação de Lei
Murilo Fiúza de Melo

Rio (AE) - O presidente da
CPI do Narcotráfico, deputado
Magno Malta (PTB-ES). disse
que o relatório final da comis-
são, que deverá estar pronto até
sexta-feira, irá sugerir ao presi-
dente Fernando Henrique Car-
doso a regulamentação da cha-
mada "Lei do Abate", já apro-
vada pelo Congresso, em 1998,
e que permite às Forças Arma-
das derrubar a
tiros aviões
hostis em espa-
ço aéreo brasi-
leiro.

"No Peru, o
presidente
Alberto Fuji-
mori está de
lua-de-mel com
a opinião públi-
ca, depois que
ele sancionou
uma lei pareci-
da, permitindo
que mais de 70
aeronaves que
serviam ao tráfico fossem
abatidas pelo Exército
peruano", afirmou.

Em maio do ano passado, o
ex-superintendente da Polícia
Federal Vicente Chelotti revê-
lou à CPI que cerca de 2,3 mil
aviões cruzam os céus do terri-
tório brasileiro todos os anos,
transportando um total de 400
toneladas dc pasta-base de
cocaína, droga que c refinada
na Colômbia. Segundo a depu-
tada Laura Carneiro (PFL-RJ),
subrelatora da CPI. aproxima-
damente 30 aviões do narcotrá-

fico invadem o Brasil diária-
mente, vindos do Paraguai,
sem sofrer qualquer incômodo.

Na época de seu depoimen-
to, Cheíotti deixou claro a ine-
xistência de um controle do trá-
fego aéreo na Amazônia, que
só poderá ser resolvido com a
implantação do Sistema de
Vigilância da Amazônia.
(Sivam).

O assessor do Sivam, coro-
nel Paulo Esteves, explica que

a Aeronáutica
irá gastar R$
900 milhõesA Aeronáutica irá

gastar R$ 900 milhões com a compra
com a compra de 71 de 71 aviões de
aviões de intercepta-

ção de aeronaves
invasoras e de moni-
toramento do espaço
aéreo da região.
Todas as aerona-
ves estarão equi-

padas com equi-

pamento pesado

interceptação de
aeronaves inva-
soras e de moni-
toramento do
espaço aéreo
da região.

"Todas 
elas

serão equipadas
com armamento

pesado para o
abate de aerona-
ves hostis, mas

para que sejam usadas é preci-
so que a lei seja regulamenta-
da", ressaltou. Segundo Este-
ves, a Lei do Abate não saiu do
papel, porque o governo ainda
não definiu quem ficará res-
ponsável por dar a ordem para
derrubar um avião suspeito.

"Na Colômbia, por exem-
pio, cabe ao comandante das
Forças Armadas dar essa
ordem, mas aqui ainda não
sabemos se será o ministro da
Defesa ou os comandantes
militares", afirmou o coronel.
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Velloso teve seu nome envolvido com o crime organizado

INVESTIGAÇÕES ENCERRADAS

Em pouco mais de um ano, a
CPI do Narcotráfico, que encer-
rou seus trabalhos de investiga-
ção no dia 5 de maio, visitou 16
Estados, pediu a prisão de 300
pessoas e ainda a quebra do sigi-
Io de outros 800 suspeitos. "Des-

cobrimos que há no Brasil uma
espécie de 'narco-Fstado'. 

para-
leio, que movimenta milhões de
reais e que tem o envolvimento
de magistrados, empresa-
rios, policiais e políticos",
Ji.s_>c o deputado Magno
Malta (PTB-ES).

No balanço. Malta inclui
ainda levantamento do Ministé-
rio Público Federal, ainda em

andamento, que pretende mos-
trar os efeitos colaterais das
investigações da CPI. "Para se
ter uma idéia, pelo menos mil
pessoas estão presas hoje em
todo o Brasil graças ao nosso tra-
balho", calculou. "No Espírito
Santo, por exemplo, antes da
comissão ser instaurada, havia
120 traficantes presos no Estado,
atualmente são 500". Esse
aumento ocorreu, segundo o
deputado, não em função de uma
maior repressão ao crime, mas
do receio à repercussão ruim que
um possível relaxamento de pri-
são de traficantes capixabas

poderia causar na mídia.
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Magno Malta diz que no relatório os membros da CPI vio sugerir ao presidente FHC a regulamentação da Lei do Abate

JUDICIÁRIO DIFICULTOU PACOTE VERDE
Segundo Magno Malta, o Poder

Judiciário foi o maior empecilho
no trabalho da comissão. "As

investigações em Goiás e Mato
Grosso, onde apurávamos o envol-
vimento de juizes e desembarga-
dores com o narcotráfico, ficaram
totalmente inviabilizadas, porque a
Justiça impediu a quebra dos sigi-
los dessas pessoas", lembra.

Para o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) e a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), porém, a CPI
extrapolou o seu poder constitu-
cional e, em vários momentos,
passou a exercer papel de polícia,
conduzindo depoimentos e
impedindo a participação de
advogados em favor de clientes
durante os interrogatórios.

"Embora amplos, os poderes
das comissões parlamentares de
inquérito não são ilimitados nem
absolutos", afirmou o ministro do
STF, Celso de Mello, em dezem-
bro, ao julgar ação impetrada pelo
advogado Carlos de Araújo
Pimentel Neto, em defesa de
Arthur Eugênio Mathias, acusado
de envolvimento com o empresa-
rio de Campinas. William Sozza.

O momento mais tenso da rela-
ção entre a CPI e o Poder Judicia-
rio ocorreu no fim de janeiro,
quando o próprio presidente
do Supremo, ministro Carlos
Velloso, viu seu nome envol-
vido com o crime organizado
no Espírito Santo.

Na ocasião, Velloso solicitou à
Procuradoria-Geral da República
que processasse o deputado Fer

nando Ferro (PT-PE) e o
delegado Francisco Badenes,
autores da suposta denúncia
contra o ministre.

Financistas - Magno Malta não
aceita a crítica de que a comissão,
apesar do extenso trabalho de
investigação, não apontar os gran-
des financistas do tráfico de drogas
no País. Segundo ele, a CPI conse-
guiu chegar a alguns deles. "A

família Paschoal, por exemplo, era
que controlava todo o tráfico na
fronteira do Acre, por onde passam
70% da cocaína exportada para
Europa e Estados Unidos", citou o
deputado, referindo-se ao deputa-
do federal cassado Hildebrando
Paschoal, atualmente preso.

O deputado estadual maranhen-
se José Gerardo de Abreu, também
detido, é apontado por Malta como
outro grande financista do tráfico
no país, com área de atuação no
Nordeste, assim como empresa-
rio João Bosco Menezes, dono
da Medicai Devides Ltda, em
Fortaleza (CE).

No dia Io de maio, Menezes foi
preso pela Polícia Federal quando
tentava embarcar no Aeroporto de
Guarulhos (SP), com USS 2,4
milhões falsos. Junto com o
empresário, estavam o americano
Bryan Keith Gomez e a colombia-
na Marta Lúcia Herrera.

"Ele é um dos elos de ligação de
quadrilhas de traficantes colom-
bianas com a máfia italiana, que
vende a droga na Europa e invés-
te o dinheiro em hotéis no
Ceaiá", aeiedita Malta.

Governo lança programa
de defesa da Amazônia
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BRASÍLIA ¦ Um novo pro-
grama para a área ambiental
deverá ser anunciado nos próxi-
mos dias pelo governo, benefi-
ciando principalmente a Amazô-
nia, dando prioridade à fiscaliza-
ção. O "pacote verde" inclui
uma total reestruturação do Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (lbama), que desativará
200 de suas 356 unidades e
criará sete novas superinten-
dências em cinco Estados,
além da contratação de mais
1.200 funcionários.

Atualmente, apenas 500
homens do lbama trabalham na
floresta amazônica, o que equi-
vale a um fiscal para cada
milhão de hectare. Seria o
mesmo que uma única pessoa
fiscalizasse um país como o
Líbano, ou apenas um profissio-
nal se dividisse em 13 para cui-
dar das duas mil ilhas que for-
mam a Federação dos Estados da
Micronésia, no Oceano Pacífico.

Anúncio • O pacote está
sendo fechado entre os Ministé-
rios do Meio Ambiente e do Pia-
nejamento e Orçamento e deverá
ser anunciado pelo presidente
Fernando Henrique Cardoso.
Uma das promessas feitas ao
lbama já foi auuneiada. a eunUa-
tação de 1.200 funcionários, cem

a menos que o total atual de fis-
cais da instituição.

A justificativa é que, nos pró-
ximos quatro anos, pelo menos
80% dos funcionários do institu-
to estariam em condições de se
aposentar. Além disso, hoje, a
distribuição de funcionários é
feita precariamente. Um exem-
pio é a média de fiscais nas 372
unidades de conservação
ambiental: 3,4 funcionários

para cada uma delas, que
têm uma área total de 40
milhões de hectares, ou 4%
do território nacional.

No programa, o governo pre-
tende extinguir várias unidades
do lbama herdadas dos extintos
Instituto Brasileiro do Desenvol-
vimento Florestal (IBDF) e
Superintendência de Desenvol-
vimento da Pesca (Sudepe). Em
algumas regiões, por falta de
uma reestruturação do lbama, os
escritórios dos antigos órgãos
ainda funcionavam. Em
Parauapebas. no Pará, por
exemplo, existem três uni-
dades ambientais.

Áreas estratégicas • Segundo
a presidente do lbama, Marília
Marreco, serão fechadas 200
unidades, mas os Estados do
Amazonas. Mato Grosso, Mara-
iihãu. Paia e Rondônia ganharão
novas superintendências.
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DEFESA DIZ QUE PROCESSO E ILEGAL

política
Ml .falra, 12 da Junho da 2000

Felipe 

Amodeo, advogado de Luiz Estevão, disse já ter reunido as "irregularidades" da ação
para barrar a cassação na CCJ, segunda etapa do processo, caso a tendência de aprovação do

pedido de perda de mandato no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar seja confirmada no dia 14

Estevão tenta provar inocência
__-_.._ _________ ^--fc Arnuiun _l_"
Gilse Guedes,

Brasflia (AE) • Diante de
um cenário desfavorável no
Senado, a defesa do senador
Luiz Estevão (PMDB-DF) dei-
xou em segundo plano a estra-
tégia de convencer os senado-
res da suposta inocência no
desvio de recursos públicos
para priorizar o trabalho de
provar a existência de "ilegali-

dades" no processo de cassa-
ção do parla-
mentar. "Não

estou falando
que Luiz Este-
vão é um anjo
cândido, porque
vou provar isso

masdepois,

quero, agora,
mostrar que o
processo é tão
ilegal quanto os
procedimentos
em uma delega-
cia da Baixada
Fluminense (na
região metrópo-
litana do Rio)", disse o advo-
gado Felipe Amodeo, que
defende o senador. Amodeo já
reúne as "irregularidades" 

da
ação para barrar a cassação na
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), segunda etapa
do processo, caso a tendência
de aprovação do pedido de
perda de mandato no Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar
seja confirmada no dia 14. O
advogado quer ganhar o apoio
da maioria dos 23 titulares da
CCJ, responsável pela análise
da legalidade do pedido de cas-
sação, argumentando que um
procedimento viciado^ será

revertido, certamente, na Justi-
ça. 

"Eu espero que a CCJ ana-
lise as ilegalidades deste julga-
mento, que é semelhante à
decretação de uma pena de
morte", declarou Amodeo. O
advogado revela que, se não
conseguir convencer os sena-
dores na CCJ, a saída será
questionar o processo no
Supremo Tribunal Federal
(STF). Entre os itens relaciona-
dos para convencer os parla-
555  mentares da ile-

galidade do
pedido, está o
fato de o relator
do processo,
senador Jeffer-
son Péres
(PDT-AM), não
ter analisado,
em seu parecer,
os documentos

que revelam

que Luiz Este-

Arquivo *£

Os papéis, que são
considerados provas
contundentes pelo
MPF contra o sena-
dor, apontam que, em
fevereiro de 1992,
quando ainda estava
em curso a licitação
do empreendimento,
ele incorporou 90% vão é o verda-
das ações ordiná- deiro proprietá-
rias da Incal rio da Incal

Incorporações.
Os papéis, que são considera-
dos provas contundentes pelo
Ministério Público Federal
contra o senador, apontam
que, em fevereiro de 1992,
quando ainda estava em curso
a licitação do empreendimen-
to, ele incorporou 90% das
ações ordinárias da Incal
Incorporações. Eles foram
anexados ao processo de cas-
sação pelo presidente do
Conselho, senador Ramez
Tebet (PMDB-MS), depois de
serem entregues pelo procu-
rador-geral da República,
Geraldo Brindeiro, na última
semana. *»!**_# p% + l'4i<*ÈI«?*_'-S-<-*--.-'

SUPOSTAS ILEGALIDADES

Segundo Felipe Amodeo, o
comportamento de Péres neste
caso é um dos procedimentos
de ilegais. "Peres disse que não
iria falar sobre os documentos
para não abrir chance para a
defesa se manifestar de forma a
evitar a procrastinação do pro-
cesso". "Se não era para ser
analisado, então não poderia ter
sido anexado ao processo",
argumentou. Ele cita ainda o
fato de Péres ter manifestado
seu voto, o que é considerado
pela defesa de Estevão como
mais uma irregularidade.

Na avaliação de Amodeo, o
relator não poderia ter "anteci-

pado" o voto, porque ainda não
foi iniciado o processo de vota-
ção, marcado para ocorrer no
próximo dia 14. "Isso 

é
mais uma ilegalidade, o que
anularia o pedido de cassa-
ção em qualquer lugar"

. Para ele, depois de lidas ape-

nas as argumentações do relator,
teria de ser dado tempo para a
defesa pronunciar-se. Amodeo
lembrou ainda que Jefferson
Péres, na conclusão do relatório,
afirma que o Senado não é uma
corte judiciária e sim política."Mais uma vez ele errou, porque
o Senado é a corte judiciária
mais alta do país, porque ele é
responsável pelo julgamento de
ministros do STF'.

Amadeo se refere ao parecer
de Péres em que argumenta que
o Conselho não pode ser "con-

fundido com uma corte judicial,
presa a rigoroso formalismo pro-
cedimental e obrigada a buscar
provas materiais irrefutáveis".

O relator do processo de cassa-
ção de Luiz Estevão (PMDB-
DF), senador Jefferson Péres
(PDT-DF), lembra em seu
parecer que o parlamentar
envolveu-se em mais um "epi-

sódio comprometedor".
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Pedido de cassação de Luiz Estevão deverá ser analisado pelo Conselho de Ética no dia 14

ENCONTROS COMPROMETEDORES

Em janeiro de 1999. logo
depois de ser diplomado, procu-
rando influenciar um integrante da
Comissão Mista de Orçamento
para assegurar recursos para a
obra do TRT de São Paulo. O
deputado João Fassarella (PT-
MG) relatou, em depoimento, que
foi procurado por Estevão para
que mudasse seu parecer, como
relator-adjunto da comissão, em
que recomendava a redução da
dotação orçamentária para a obra
do Fórum Trabalhista, de onde
foram desviados R$ 169 milhões.
"É inusual que um congressista
diligencie à procura de verbas para
unidade da federação que não
representa, a menos que seja
movido por interesse pessoal".

argumeta Jefferson Péres. Segun-
do ele. esse caso toma-se mais
grave diante dos indícios, aponta-
dos pela CPI do Judiciário, de que
o senador peemedebista está
envolvido no desvio de dinheiro
público da obra superfaturada do
TRT da Capital.

Em sua defesa, Estevão diz que
procurou o parlamentar para tratar
apenas da destinação de recursos
para obras de juizados especiais
no Distrito Federal. Péres acolheu
as doze argumentações da repre-
sentação de sete partidos de oposi-
ção, entre elas a acusação de que
mentiu à CPI do Judiciário a res-
peito de sua suposta participação
no desvio de recursos públicos, e
intimidou assessores da comissão

parlamentar de inquérito cometen-
do "abuso de poder". Sobre as
constantes mudanças de versão
para os fatos apontados pela CPI,
o relator lembra ainda que Estevão
afirmou, inicialmente, que mal
conhecia o dono do Grupo Mon-
teiro de Barros, o empresário
Fábio Monteiro de Barros, com
quem teria formado uma socieda-
de para participar informalmente
da licitação da obra do TRT.

Depois, Estevão acabou assu-
mindo que é amigo de Monteiro
de Barros, com quem tem nego-
cios, entre os quais a construção
do edifício-sede da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), em
Brasília, e a compra da Fazenda
Santa Terezinha, em Mato Grosso.
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Inativos
na mira de
Garotinho

Rio - O Governo do Rio
de Janeiro deixará de arreca-
dar pelo menos R$ 400
milhões por ano, caso a deci-
são definitiva do Supremo
Tribunal Federal (STF) em
relação aos recursos impetra-
dos pela Procuradoria-Geral
do Estado seja contrária à
cobrança da contribuição

previdenciária de 11 % dos
servidores inativos e à fixa-

ção do teto para os funciona-
rios em R$ 9,6 mil. A esti-
mativa é do governador
Anthony Garotinho (PDT).

A administração fluminen-
se vem sofrendo sucessivas
derrotas no STF, que já con-
cedeu liminar impedindo
a cobrança dos inativos

por Ação Direta de
Inconstitucionalidade.

Em 26 de abril, a procura-
doria-geral recorreu da deci-
são, mas ainda não houve
julgamento do mérito.

Em relação ao teto sala-
rial, atualmente há pelo
menos 20 processos contra-
rios tramitando no STF. No
mês passado, o supremo
rejeitou recurso da Procura-
doria-Geral do Estado e
manteve decisão derrubando
o teto estabelecido para cerca
de 200 defensores públicos,
delegados de polícia e procu-
radores do Estado.

Na ocasião, ao deixar o
prédio do STF, Garotinho
disse que a decisão compro-
meteria as finanças do Esta-
do."É como se estivéssemos
pegando o contrato de
renegociação da dívida e
rasgando", reclamou.

O governo estadual infor-
mou, porém, que o teto de
R$ 9,6 mil continuará sendo
aplicado até que todos os
recursos sejam julgados pelo
STF e haja uma decisão defi-
noiva da questão. .

Maciel
quer votar
reforma

Porto Alegre (AE) - O
vice-presidente da Repúbli-
ca Marco Maciel, do Parti-
do da Frente Liberal (PFL),
acredita que a reforma tri-
butária ainda possa ser
votada, pelo menos

parcialmente, até o
final do ano.

"Se não for possível
fazer uma reforma ampla
que se faça parcialmente,
por etapas", disse o vice-

presidente, em entrevista
na Federação das Associa-

ções Empresariais/RS
(Federasul)".

"Eu sempre digo que o
bom projeto é aquele que
passa. Não adianta termos
um projeto ideal e que
não consegue tramitar na
casa", declarou.

Maciel fez palestra na
Federasul sobre o tema
"crescimento 

com estabili-
dade". Ele classificou a
reforma tributária
to in o aigo extrema-
mente complexo".

Já a reforma política é,
para o vice-presidente,
um "gênero de primeira
necessidade".

Diante do risco da refor-
mulação emperrar no Con-
gresso, defendeu a coloca-
ção em votação, pelo
menos, de alguns projetos
sobre os quais existe "certo

consenso". Entre eles.
citou o que 

"encerra 
a

questão de coligações para
eleições proporcionais".
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PACIENTES COM DOR CRÔNICA

jgrama Nacional de Educação Continuada em Dor e Cuidados Paliativos para Profissionais
de Saude, visa inicialmente fazer uma ampla campanha para a importância de uma nova abor-

aagem no tratamento da dor, junto aos profissionais da área e também junto ao público adulto.

Programa de
Brasflia (ABr) - O sistema

de saúde brasileiro, seja
público ou privado, ainda está

I despreparado para atender à
sua principal demanda, a dor.
Baseados em levantamentos
feitos pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) que, em
1993, já colocavam o Brasil
na segunda pior posição entre
os países da América Latina
quanto à assistência aos
pacientes com dor por câncer
e cuidados paliativos, medi-
cos da Faculdade de Medicina
da USP, da Associação Medi-
ca Brasileira (AMB) e da
Fundação Amaral Carvalho
(que trata doentes termi-
nais) dão prosseguimento a
um programa que visa
mudar essa realidade.

É o Programa Nacional de

| Educação Continuada em Dor
e Cuidados Paliativos para
Profissionais de Saúde, que
visa inicialmente fazer uma
ampla campanha para a
importância de uma nova
abordagem no tratamento
da dor, junto aos profissio-
nais da área e também junto
ao público adulto.

Isso porque, estudos epide-
miológicos demonstram que
a dor é a razão principal
pela qual entre 75% e 80%
das pessoas procuram o sis-
tema de saúde.

Sabe-se também que cerca
de 40% dos adultos padecem
de algum tipo de dor, o que,
invariavelmente, acarreta em
ausências freqüentes ao traba-
lho, aposentadorias por doen-
ça e baixa produtividade.

A idéia é envolver o Siste-

tratamento
ma Unico de Saúde (SUS),
responsável por 70% da
demanda na área de saúde de
todo o país, bem como a pró-
pria classe médica por meio
da AMB e, num outro está-
gio, parentes e cuidadores
de pacientes terminais,
além de empresários.

O projeto surgiu por uma
iniciativa de médicos-profes-
sores da USP devido à expe-
riência que acumulam há
vinte anos com os trabalhos
do Centro Muldisciplinar dc
Dor do Hospital das Clínicas
da USP que aponta para a
carência da formação profis-
sional nessa questão.

Uma das metas do progra-
ma, aliás, é a proposição
junto ao ministério da Educa-
ção da inclusão, nos currícu-
los de todas as profissões
ligadas à saúde, de 15 horas
exclusivas nas quais seria
abordado o tratamento dos
sintomas de dor e os cuida-
dos paliativos.

De acordo com João
Augusto Figueiró, coordena-
dor do programa e professor
da Faculdade de Medicina da
USP, o projeto foi avaliado
positivamente em reuniões do
Conselho Nacional de
Saúde e sua inclusão em
políticas do ministério está
bastante adiantada.

"O mérito da nossa luta não
está em tratar a questão de
dor, que é algo óbvio, mas
trabalhar por uma mudança
na postura por parte dos
profissionais de saúde,
algo que será duradou-
ro", observa Figueiró.
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O programa visa uma ampla campanha e dar uma nova abordagem no tratamento da dor

Ele acredita que a falta de
preparo em relação ao trata-
mento dos sintomas de dor
se deve a um mito que se
criou na medicina e não se
sabe como surgiu, o de que
a dor é inexorável e não tem
tratamento. "Veja como
exemplo os pacientes termi-
nais. Há uma crença entre a
classe médica que o indiví-
duo tem que suportar a dor,
se ele se queixar vai ser um
chato, que ele não deve cha-
tear enfermeiros no caso de
estar internado, ou seus
familiares que cuidam dele
em casa. Isso é um absurdo
porque não acrescenta nada
em termos de qualidade de
vida", exemplifica.

É que o médico está mais
preparado para tratar a doen-
ça em si e não seus sinto-
mas, acredita Figueiró.
Segundo ele, isso fica evi-
dente principalmente no tra-
tamento de doentes termi-
nais, acometidos por males
como a Aids, o câncer e
doenças neurológicas. "No

caso da Aids, a dor é fre-
quente e os médicos, em
geral, se preocupam mais
em aumentar a sobrevida do
paciente, em acompanhar a
carga viral. Na própria folha
de avaliação da enferma-
gem, há quesitos como pres-
são sangüínea, capacidade
respiratória, mas não há
perguntas sobre seu bem-
estar, se o paciente está
sentindo dores", conta.

CANA-DE-ACUCAR
UNIVERSIDADE DE SP
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A cana desenvolvida na USP é resistente às pragas

Brasília (ABr) - Pesquisadores
da Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq) da USP,
desenvolveram uma cana-de-açú-
car geneticamente modificada
resistente à broca da cana (Dia-
traea saccharalis), considerada a
praga mais nociva a atacar a cultu-
ra no Brasil e em
todo ocidente.
Pela transferên-
cia de genes da
soja, obteve-se
uma planta que
reduz a oferta
de nutrientes
para a broca.

Algumas pro-
teínas da soja
contêm substân-
cias que impe-
dem a ação das
enzimas digesti-
vas dos insetos.
Na broca de cana, e nos demais
insetos herbívoros, o alimento é
processado por proteínas secreta-
das no intestino. Essas enzimas tri-
turam o vegetal ingerido liberando
nutrientes como os aminoácidos e
os carboidratos. Essa proteína da
soja inserida na cana-de-açúcar,
um inibidor de proteinase. tem a
propriedade de se ligar as enzimas

digestivas do inseto, impedindo o
trabalho de quebra e impossibili-
tando, dessa forma, que grande
parte dos nutrientes, existentes na
planta sejam absorvidos pelo inse-
to. "O inseto não morre imediata-
mente", afirma o professor Márcio
Castro da Silva Filho, responsável

pelos estudos. Ele
A broca é a principal exP,ica aue ° Prin-

praga da cultura da TJJtSS.
catia-de-açucar. Ela dos tradicionais
atinge O colmo da plan- que usam toxinas.
ta nos entrenós e cons- como os «nsetici-

trói galerias por onde £^~
penetram oenças que
causam a inversão da
sacarose e, em conse-

ção desse inseto,
criando espécies
com deficiência

aüê,fia.aiminUiiãoda^m°«£0
produção de açúcar. reduzido e menor

número de gera-
ções". Essa pesquisa faz parte de
uma tendência mundial em
empregar métodos de controle
biológicos menos danosos ao
meio ambiente. As taxas de exter-
mínio da praga por meio da inser-
ção de proteínas inseticidas,
como os genes da bactéria Bacil-
Iu*. .huringi. nsis cão altíssima":,
beirando os 100%.

Brasflia (ABr) - Otimizar os
métodos de extração de mate-
rial genético em tecido ósseo
para a identificação de cadáve-
res exumados, carbonizados ou
esqueletizados por meio do
exame de DNA. Essa é a pro-
posta da pesquisa, orientada
pelo professor Mario Hirara,
do Laboratório de Biologia
Molecular Aplicada do Depar-
tamento de Análise Clínica e
Toxicológica da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas da
Universidade de São Paulo
(USP). O DNA é a molécula
responsável pela transmissão
de características hereditárias
nos seres vivos. Utilizado prin-
cipalmente em casos forenses,
esse tipo de exame é importan-
te porque torna o indivíduo
cientificamente identificado.
"A análise é feita para determi-
nar vínculo genético familiar
entre um cadáver e possíveis
parentes. O exame de DNA

ósseo é feito quando não há
mais fios de cabelo, impressões
digitais, urina, sangue, tecidos
ou a arcada dentária do cada-
ver", explica Hemerson Bertas-
soni Alves, responsável pela
pesquisa. O objetivo do traba-
lho foi a otimização da técnica
de extração do material porque,
segundo Bertassoni, há poucos
laboratórios no Brasil capazes
de realizar esse exame, já que
mesmo no exterior são escas-
sos trabalhos sobre metodolo-
gias de extração de DNA
ósseo. Este será o primeiro tra-
balho publicado no país com
experiências brasileiras.

O exame com o tecido ósseo
é mais difícil e mais demorado
do que com os outros em DNA,
como a análise do fio de cabe-
Io, da saliva ou do sangue. Isso
acontece porque quando se faz
o exame, o DNA do tecido está
altamente degradado.
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SEM ESTRESSE

^í 
lesão por esforço repetitivo (LER) pode serprevinida com a prática da ginástica de pausa, série de exercícios

Àmmêpraticados por empregados em intervalos no local de trabalho. Além de terapêutica, a ginástica de pausa tam-
bém ajuda na formação de equipes bem introsadas o que melhora o desempenho e aumenta a produtividade

Ginástica de pausa pode evitar ier'
Brasflia (ABr) - A chamada

ginástica de pausa é um dos
componentes terapêuticos que
podem prevenir a lesão por
esforço repetitivo (LER). A
informação é do professor Ale-
xandre de Souza que foi entre-
vistado sobre o assunto na
semana passada pela Rádio
Nacional da Amazônia.

"A 
ginástica de pausa é a prá-

tica de exercícios físicos realiza-
da pelos funcionários de uma
empresa durante
um intervalo na

jornada de traba-
lho", explica
Souza. Nesse

período são fei-
tos exercícios de
alongamento. A

ginástica de

pausa, diz
Souza, potência-
liza a circulação
sangüínea, evi-
tando os proces-
sos inflamató-
rios. Ela deve ser executada três
vezes ao dia, no início da
manhã, no início da tarde e ao
final do expediente.

Outro fator positivo da moda-
lidade é que ela tem se mostrado
um potente formador de equipe.
"As 

pessoas enquanto estão no
ambiente de trabalho desempe-
nhando suas funções muitas
vezes não têm condições de
conversar com o colega. Com a

pausa de dez minutos as pessoas
se integram e isso realça o espí-
rito de equipe", destaca.

"A 
LER representa uma série

de processos inflamatórios que
acometem estruturas do sistema
ósseo e muscular como tendões,

nervos e o próprio músculo,

gerando dores e até incapacida-
de funcional", explica o profes-
sor. Esses processos podem se
desenvolver em conseqüência
da conjugação de uma série de
fatores existentes no ambiente
de trabalho. Um exemplo seria
a tendinite.

Segundo Souza, quando as

pessoas utilizam excessivamen-
te um único membro, executam
muitos movimentos repetidos e

permanecem
A ginástica de pausa lon8° ,emP° em

po^naalizaacircu-^r^^
laçao sangüínea, evi- rem 0 risco de
tando os processos
inflamatórios. Ela
deve ser executada
três vezes ao dia, no
início da manhã, no
início da tarde e ao

final do expediente

desenvolver a
LER. Para as
empresas, de
acordo com ele,
a LER, além de
causar o afasta-
mento do fun-
cionário, tem

gerado ultima-
mente muitas

causas trabalhistas o que redun-
da em prejuízo, que pode ser
evitado pela prática da ginásti-
ca de pausa.

No Brasil, segundo Souza, há
registros bibliográficos da
implantação da modalidade a

partir da década de 70. Um
exemplo é o Polo Industrial do
Vale do Rio dos Sinos no Rio
Grande Do Sul, onde desde
1979 o número de empresas que
vêm adotando a ginástica tem
crescido. Um fator que colabora

para esse panorama é a avalia-

ção do ambiente de trabalho exi-

gida no processo de certificação
de qualidade a que se cândida-
tam as empresas hoje.
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Qualynorte"" c:oní>ultoridre Treinamento Lida.

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
(paetU Ptomocütnd)

A Qualynorte Consultoria e
Treinamento está credenciada pelo DETRAN

para realizar o curso de Legislação de
Trânsito, necessário para a obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação, conforme

^^ 
Resolução do Conselho Nacional de Trânsito -

Com o objetivOwWW^lgüizar e viabilizar o processo de obtenção da Carteira Nacional
de Habilitação, a Qualynorte está oferecendo a seus clientes um serviço integrado, contendo
todas as etapas deste processo. Com isto, você não perderá mais tempo ficando em filas e se
deslocando até o Detran. Nós fazemos isto por você!

O OUE ESTÁ INCLUSO NO PACOTE;
/ Pagamento da Taxa para realização dos exames

médicos e psicotécnico.
/ Pagamento da Taxa (protocolo) no Detran para

dar início ao processo de emissão d^ CNH;
/ Matrícula no cursode Legislação que será r** T^o, b®11 rr a0 e üt-w
realizado no Centro de Treinamento da Qualynorte, ps»cot ^lç de WF1*^ próp"0
incluindo todo o material didático e coffe-break; / das Pr0^rák & W*]Z££0
/ Agendamento da data da prova de Legislação;
/ Pagamento da Taxa (L.A.D.V.), que serve como

Licença para fazer o curso de direção;
/ Matrícula no curso de Direção;
/ Agendamento da data da prova de direção.
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Projeto de conservação
ambiental premia CSN

Rio (ABr) - A Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN) é a
vencedora do Prêmio Confedera-

ção Nacional da Indústria dc Eco-
lo..>i.i _>'HK) i:i;tp;i Estadual, insti-
lindo com u objetivo dc reconhe-
cer as indústrias cujas ações
resultam na melhoria da qualida-
de do meio ambiente, seguindo o

princípio do desenvolvimento
sustentável.

A CSN foi escolhida como a
melhor empresa na categoria dc
conservação de insumos de pro-
dução com a experiência da Cen-
trai Termelétrica (CTE), vencen-
do outras dezoito companhias. De
acordo com a empresa, o projeto
consiste na co-geração de energia
elétrica a partir da utilização de

gases residuais resultantes do pro-
cesso de produção do aço.

Com a entrada em funciona-
mento da CTE, em dezembro últi-
mo, esses gases passaram a ser
totalmente reciclados, o que eli-
minou sua queima na atmosfera e,
em conseqüência, a poluição do
ar. Da mesma forma, a água pas-
sou a ser recirculada o que redu-
ziu em 25% a necessidade da

Usina Presidente Vargas, dc Volta
redonda (RJ), de captação de água
no Rio Paraíba do Sul.

Na parte relativa ao sistema
elétrico, a operação da CTH em
sua capacidade total, prevista
para acontecer ate o final fie julho
próximo, representará para a
CSN a geração própria de mais
de 230 megawatts (MW) de ener-

gia, liberando para outros consu-
midores do sistema, na
região Sudeste, a energia que
hoje a companhia compra da
Light, diminuindo os riscos
de racionamento.

Com os 22 MW gerados pela
central de Igarapava, em Minas
Gerais, e os 170 MW que a usina
de Itá, na divisa de Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul, fornece-
rá a partir do final do segundo
semestre, a geração própria de
energia da CSN será suficiente

para suprir a necessidade da
empresa, hoje da ordem de 422
MW. Com isso, a CSN atingirá
sua auto-suficiencia energética,

podendo, inclusive, gerar um
excedente de 40 MW no caso de

paralisação dc equipamentos.

Mal de
Parkinson
não mata

Brasília (ABr) - O Mal de
Parkinson é uma doença crôni-
co-degenerativa do Sistema
Nervoso Central que atinge as
células que produzem dopami-
na, localizadas na região do
cérebro conhecida como subs-
l incii negra. Os principais sin-
tomas apresentados pelo docn-
le são tremor nos membros
superiores e inferiores, dificul-
dade em produzir movimentos
seja por lentidão ou por rigi-
dez e, numa (ase mais avança-
da. instabilidade na postura.
As pessoas chegam a cair
com freqüência quando alcan-
çam esse estágio.

ü Parkinson não tem cura.
Ambos os dois tipos dc cirur-

gia feitas hoje no mundo têm

por objetivo melhorar a quali-
dade de vida do doente. "Em

10 ou 13 anos, o paciente
pode reapresentar os sinto-
mas", afirma o neurocirurgião
Luiz Cláudio Modesto. Des-
crita pela primeira pela vez
no início do século 19, pelo
pesquisador inglês James
Parkinson. a doença, no
início, foi encarada como
desvio mental.
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^V*1*™™?™™1' Waldeck Ornélas, quer deixar claro para a população que o

_ Adéficit da Previdência Social esconde não apenas a política social do governo, mas também aenorme carga de renuncia fiscal, proporcionada a empresas e setores que não precisam dela.

Déficit da Previdência ixxl
1

Vânia Cristino

Brasília (AE) ¦ O déficit da
Previdência Social dos traba-
lhadores da iniciativa privada,
praticamente estabilizado em
1% do Produto Interno Bruto
(PIB), poderia cair pela metade
se a Previdência Social não
arcasse com subsídios e renún-
cias fiscais que alcançarão, no
próximo ano, R$ 6,5 bilhões.
Este volume de

I

I

m

íi
recursos repre-
senta mais da
metade do
déficit estima-
do para o Insti-
tuto Nacional
do Seguro
Social (INSS)
em 2001, da
ordem de R$
11.2 bilhões.

Os subsídios
e renúncias fis-
cais estarão,

pela primeira
vez, explícitos
no Orçamcnto-Geral da União
no próximo ano. O ministro da
Previdência Social, Waldeck
Ornélas. quer deixar claro para
a população que o déficit da
Previdência Social esconde não
apenas a política social do

governo, mas também a enor-
me carga de renúncia fiscal,

proporcionada a empresas e
setores que não precisam dela.
Um exemplo são as entidades
ditas filantrópicas, que não
recolhem à Previdência Social
a cota patronal correspondente
a 20% da folha de salários. A

INCENTIVO

estimativa preliminar da Previ-
dência Social é que a renúncia
fiscal, apenas com relação às
filantrópicas, ficará próxima de
R$ 2 bilhões no próximo ano.
Este ano a perda de arrecada-

ção com as filantrópicas foi
estimada em R$ 1,7 bilhão.

O governo, segundo os téc-
nicos da Previdência Social,
bem que tentou cobrar dessas
entidades, basicamente ligadas

à área de educa-

ção e saúde. Mas
a lei, aprovada

Os clubes de
futebol, assim pelo Congresso"
como alguns que

outros setores como
por exemplo o rural,
têm uma legislação
específica para o
recolhimento da con-
tribui- A A
f* jj
Waldeck Ornélas
ministro da Previdência

classificava
como filantrópi-
cas apenas as
entidades volta-
das para o atendi-
mento gratuito à

população, foi
derrubada por
liminar no Supre-
mo Tribunal
Federal (STF).

Outra renúncia
de peso, que tem

por objetivo estimular as

pequenas e médias empresas,
está no Simples.

Os microempresários não

pagam à Previdência 20%
sobre a folha de salários.

A contribuição deles varia
de 1,2% a 4,3% do faturamen-
to. Daí que a perda de arrecada-

ção foi estimada em R$ 1,29
bilhão para 2001.

O presidente do Sindicato da
Micro e Pequena Indústria do
Estado de São Paulo (Simpi),
Joseph Couri, não concorda
com o termo renúncia fiscal.

"Nos 
foi concedido um

incentivo legal aprovado pelo
Congresso e pelo governo",
afirma, referindo-se ao Sim-

pies. Para Couri o fortaleci-
mento das micro e pequenas
empresas contribuiu para
aumentar o nível de emprego.

Clubes - Mesma coisa acon-
tece com os clubes de futebol,

que deveriam recolher à Previ-
dência Social 5% sobre o fatu-
ramento obtido nos jogos. A
sonegação é grande nessa área
e o INSS praticamente não
recebe nada. Os clubes de fute-
boi. assim como alguns outros
setores como por exemplo o
rural, têm uma legislação espe-
cífica para o recolhimento da
contribuição previdenciária.
Eles devem descontar e reco-
lher ao INSS 57, da renda obti-
da nos jogos. Essa forma de
contribuição, segundo a Previ-
dência. implica numa renúncia
fiscal. O que agrava a situação
dos clubes, no entanto, é a
sonegação, ou seja os clubes

devêm, mas muitas vezes não

pagam. Para conseguir receber
o que lhe é devido a Previdên-
cia tem de, rotineiramente,
recorrer à Justiça. O presidente
do Clube dos 13, Fábio Koff,
foi procurado e não foi locali-
zado pelo Estado.

O pagamento equivalente a
um salário mínimo de aposen-
tadoria ou pensão para o segu-
rado especial, que é o pequeno
agricultor em regime familiar,
bem como o pescador artesanal
e o garimpeiro, embora faça

parte da política social do

governo, não deixa de implicar
enorme subsídio arcado pela
Previdência Social. O segurado
especial hoje paga, anualmen-
te, 2,1% sobre a comercializa-

ção dos seus produtos. A Previ-
dência não sabe quem ele é,

pois o recolhimento é feito no
ato da venda pelo comprador
do produto. O subsídio ao
campo, só para o pequeno agri-
cultor, está estimado em R$ 2,6
bilhões para 2001.
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O subsídio so homem do campo será de R$ 2,6 bilhões
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Omélss deixou claro que o déficit esconde nâo apenas a política social do governo, mas enorme carga de renúncia fiscal

lafaa^KiiiwciTOaaj»!  Ações contra

Emprego tem aumento recorde KK3"1
Brasília-O aumento recorde l^________________________________________________________________llf ¦ÜIÍÍmm ^ 1UU D*Brasília - O aumento recorde

do nível do emprego formal no
País em abril, divulgado esta
semana pelo Ministério do Tra-
balho, revela que a economia
está vfvendo um perfodorte cres^
cimento sustentado do mercado
de trabalho e não apenas um
fenômeno passageiro.

Ao contrário de empregos
temporários e que exigem baixa
qualificação, como os da cons-
trução civil, agricultura e de
vários tipos de serviços, boa
parte das novas vagas estão
surgindo na indústria de
transformação.

Nestas empresas, além de
demandar trabalhadores especia-
lizados. os postos de trabalho
são sinônimo de investimento de
médio e longo prazo. 

"Se 
já é

caro para a indústria contratar
um empregado, ela sabe que é
mais oneroso ainda demitir",
analisa o secretário de Política
Econômica, do Ministério da
Fazenda. Edward Amadeo.

Na avaliação dos técnicos do
governo, a grande retomada do
emprego no setor industrial é um
sintoma positivo sobre a saúde
econômica do país e as expecta-
tivas do empresariado quanto ao
futuro. "Repor 

emprego na
indústria é mais difícil que em
outros setores da economia",
disse o secretário. "Os

empresários só contratam
quando têm segurança que o
cenário econômico não será
alterado", explicou.

Antes de reabrir uma vaga
que esteja congelada ou criar
uma riova, as empresas avaliam
a possibilidade de substitui-la
com inovações tecnológicas ou
reestruturações internas. "Nos

Estados Unidos, por exemplo, a
redução do emprego industriai é
uma realidade há vários anos",
afirmou Amadeo.

Os empregados americanos
estão migrando para o setor de
serviços, principalmente finan-
ceiro, comunicação e informáti-
ca, para onde se deslocaram os
bons salários americanos.
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Amadeo sabe que é caro para a Indústria demitir

VARIAÇÃO DA TAXA DE CAMBIO
As novas vagas surgidas no

Brasil são um resultado direto da
desvalorização cambial de janei-
ro do ano passado. 

"Os 
novos

empregos são impulsionados pela
variação da taxa de câmbio, que
estimulou a atividade de exporta-

ção de alguns setores", concorda
o consultor de emprego do
Ministério do Trabalho, Car-
los Alberto Ramos, professor
do Departamento de Fcnrtn-
mia da Universidade de Bra-
sília (UnB).

Segundo dados do Ministério
do Trabalho, as indústrias têxtil
(crescimento de 5,78%), de cal-

çados (10.89%) e de móveis
(6.93%) e mecânica (6,23%)
foram as que mais empregaram
nos últimos meses no Brasil."Nosso 

emprego não é sazonal",
afirmou o presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria Têxtil
(Abit). Paulo Skaf. "Estamos 

pre-
cisando de mão-de-obra intensi-
va", explicou. O setor exportou

nos primeiros quatro meses deste
ano 40% a mais que no mesmo

período do ano passado, o que
representou um faturamento de
exportações 30% maior. "Fomos

os grandes empregadores do
ano", comemora Skaf. Ao todo,
as empresas do setor têxtil e de
vestimenta incorporou 39 mil
novas vagas desde maio do ano
passado. As cerca de 50 mil
empresas fabricantes de
móveis também abriram suas

portas a novos empregados.

Brasília - Uma conta de
cerca de R$ 100 bilhões, em
tomo de 10% do Produto
Interno Bruto (PIB). Este é o
valor estimado de milhares de
ações judiciais contra o gover-
no federal que tramitam atual-
mente por várias instâncias do
Poder Judiciário, reivindican-
do ressarcimento de prejuízos
causados no passado. A maio-
ria desses "esqueletos" 

refere-
se aos planos econômicos das
décadas de 80 e 90, mas tam-
bém existem outros mais
recentes, como as ações que
questionam o uso da taxa
overnight Selic para correção
de tributos a partir de 1995. O
total das indenizações pode
ser ainda maior pois, em
várias ações, 0 valor a ser

pago em caso de perda ainda
não foi definido. O governo
também não tem um levanta-
mento completo sobre o total
das ações e o volume de
recursos que representam.
Apenas nos cinco TRFs, a
Advocacia Geral da
União (AGU) constatou a
existência de 363 ações,

que somariam R$ 15
bilhões em indenizações.

Compulsório - A essa
conta, somam-se pendências
que estão nos tribunais supe-
riores, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e o Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Além
dos mais de 71 mil pedidos de
correção do saldo do FG1S

que estão no STJ, existem
ações cobrando o ressarcimen-
to rio empréstimo compulsório
sobre combustíveis, instituído
no governo José Sarney.
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FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS

ique o governo perde com a falta de pagamento desses financiamentos é mais do que todo o orçamento
-^ fque a instituição tem para investir este ano no setor (R$ 6 bi) e seria suficiente para construir 2 milhões

de casas populares. A alta inadimplência nos contratos habitacionais foi um dos pontos criticados

Caixa tem prejuízo anual de R$ 6,5 bi
.__ __ .. .. _ e_ ^~ Arauivo*. W

Leandra Peres
Gustavo Paul

Brasflia (AE) - A Caixa
Econômica Federal (CEF) tem
um prejuízo anual de R$ 6,5
bilhões com o financiamento
habitacional. 0 motivo princi-
pai para esse desempenho ruim
é um velho conhecido, para o

qual o governo até hoje não
encontrou uma saída: o calote.
A taxa média de inadimplência
da carteira de R$ 69 bilhões

que a Caixa direciona para a
habitação é de 21%. Ou seja,
de cada R$ 100,00 empresta-
dos, R$ 21,00 não voltam para
os cofres públicos. O que o

governo perde com a falta de

pagamento desses financia-
mentos é mais do que todo o
orçamento que a instituição
tem para investir este ano no
setor (R$ 6 bilhões) e seria
suficiente para construir 2
milhões de casas populares.

O presidente da Caixa, Emí-
lio Carazzai, explica que R$
3,5 bilhões desse prejuízo são
cobertos com a aplicação no
mercado financeiro do dinheiro
de depósitos judiciais que
ficam depositados no banco.

A CEF tem liberdade para
aplicar esses recursos, que
somam aproximadamente R$
20 bilhões, no mercado finan-
ceiro e os rendimentos obtidos
são apropriados pela institui-

ção.
A diferença de R$ 3 bilhões

é coberta com os ganhos que a
Caixa tem na atuação como
banco comercial, ou seja,
cobrança de tarifas, juros de
empréstimos e taxas de admi-
nistração. "O 

problema é tão

grande, pois para cada mutua-
rio inadimplente, três ou auatro

postos de trabalho são fecha-
dos e uma família fica sem

CINCO MIL

financiamento", diz Carazzai.
"Se a Caixa não tivesse essa
frustração de receitas, poderia
estar financiando o dobro de
moradias".

A instituição já retomou a

posse de 66.723 imóveis resi-
denciais em todo o País por
falta de pagamento. Trata-se de
3,6% do 1,8 milhio de contra-
tos habitacionais mantidos pela
Caixa. Administrar essa ina-
dimplência cria uma despesa
elevada, segundo a direção da
instituição. No ano 2000, estão

previstos R$ 236 milhões para
esta rubrica.

A meta da Caixa é vender
este ano 18 mil destes imóveis,
o que poderia render R$ 350
milhões.

Um dos problemas é que a
maior parte dos imóveis postos
à venda estão ocupados. Se
conseguir a posse judicial tem
sido relativamente fácil, a
Caixa esbarra na dificuldade de
retomar fisicamente casas ou
apartamentos.

A alta inadimplência nos
contratos habitacionais foi um
dos pontos criticados pela con-
sultoria Bozz Allen no relato-
rio encomendado pelo governo
para analisar a situação dos
bancos federais.

À crítica de que a Caixa não
aplica o dinheiro do governo
nas áreas onde é maior o déficit
habitacional, Carazzai respon-
de dizendo que a ação para
combater o problema não pode
ser exclusiva da Caixa. "Nem

todo o déficit pode ser coberto
com financiamento e para as
famílias de baixa renda é preci-
so que haja programas com
recursos do orçamento fede-
ral". A atuação da Caixa nos

programas de habitação de
baixa renda mostra como esse
desempenho tem sido ruim.
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Carazzai explica que R$ 3,5 bi desse prejuízo são cobertos com a aplicação de depósitos

AMERICA DO SUL

INSS tenta se livrar de
5 mil imóveis inúteis

Crise econômica preocupa
O Instituto Nacional de Segu-

ro Social (INSS) quer livrar- se
de 5 mil imóveis que não estão
sendo utilizados. No ano passa-
do foram postos à vencia 406,
mas somente 83 foram compra-
dos. Se for mantida essa média
anual, o instituto levará 50 anos

para vender seu patrimônio imo-
biliário. O diretor de Adminis-
tração do INSS, Paulo Tannus
Freitas, aponta a avaliação feita

pela Caixa Econômica Federal
(CEF) como a grande vilã do
fracasso de vendas do Programa
Nacional de Desimobilização.
"Não 

há interesse na compra

porque o valor é muito eleva-

do". Freitas afirma que o
INSS já tentou negociar com a
CEF para tentar deixar os pre-
ços mais competitivos, uma
vez que o mercado está aqueci-
do. "A 

Caixa alega ter critérios
técnicos e sustenta não poder
fugir deles", disse. Assessoria
de Imprensa da CEF informou

que não iria comentar as afir-
mações de Freitas. O diretor de
Administração afirma que,
como os imóveis são ofereci-
dos em regime de concorrência

pública, por conta do elevado
valor de avaliação sempre aca-
bam sendo vendidos pelo
preço mínimo.

Brasflia - O recente agravamcn-
to das crises econômicas e políticas
na América do Sul preocupa o

governo. Não está afastado o risco
dc essas turbulências encarecerem
0 custo cie captação de recursos
externos pelo Brasil, segundo ava-
liam assessores da área econômica
e analistas de mercado. Além
disso, a instabilidade na região

pode comprometer a estratégia
comercial brasileira, que parte do
fortalecimento de um bloco latino-
americano, para conseguir melho-
res condições competitivas quando
houver a união comercial com os

países da América do Norte, for-
mando a Alça. 'Tudo 

passa por
uma América Latina integrada, por

isso a situação é preocupan-
te", disse um assessor do
Palácio do Planalto.

O projeto do presidente Fernan-
do Henrique Cardoso envolve
várias obras cie integração da Amé-
rica do Sul, nas quais sustentam-se
0 desenvolvimento e o sucesso
comercial da região. Desde a linha
de transmissão de energia Guri-
Boa Vista, na fronteira com a
Venezuela, até o gasoduto Brasil-
Bolívia, que interliga o Centro-
Oeste e o Sul do Brasil à Bolívia,
todos os projetos dependem da
estabilidade dos vizinhos para
serem concluídos. A ligação tlu-
vial entre Belém e Saramirizia. no
Peru, em parceria com empresas

privadas brasileiras, por exemplo,

já foi aprovado pelos dois gover-
nos, mas seu início está parado por
causa do conluio no Peru envol-
vendo a eleição presidencial, de
acordo com diplomatas brasileiros
e peruanos.

O ministro Felipe Lampreia,
concorda que as crises no Peru,
Venezuela, Equador. Bolívia.
Colômbia e Paraguai podem atra-
sar a integração do continente e
afetar os objetivos do governo bra-
sileiro, mas acredita que o país não
deve ser prejudicado em função
das turbulências que ocorrem
atualmente nos países vizinhos, do

ponto de vista da atração de invés-
timentos lixos.
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Para Lampreia, a crise ^S^rtrasãr^íintegraçá^o^aíses

"Não 
há dúvida nenhuma de

que esses episódios todos soma-
dos tendem a produzir uma per-
cepção mais negativa, particular-
mente dos países andinos", reco-
nhece Lampreia. "Mas 

não creio

que há nenhuma equalização dos

países andinos com os países do
Cone Sul". Na avaliação do secre-
tário de Assuntos Internacionais
do Ministério da Fazenda. Marcos
Caramuru. é possível que a insta-
bilidade política e econômica na
região afete os custos de emprésti-
mos externos tomados por empre-

sas brasileiras no exterior. "Pode

haver impacto no custo de capta-

ção, não podemos descartar isso",

prevê. 
"Mas 

essa é apenas uma

percepção; não há nenhuma evi-
dencia concreta".

"Bom momento" - Por outro
lado. o secretário concorda com a
análise de Lampreia, de que os
investidores estrangeiros conse-

guem diferenciar o Brasil dos
demais países da região. "A AL
não está em um de seus momentos
mais felizes, mas o Brasil vive um
bom momento", disse.

PROGRAMAS
Em 1999 e até maio deste Êk

ano a CEF não fechou w
nenhum contrato do progra-
ma Pró-Moradia, que repas-
sa recursos do FGTS para
Estados e Municípios cons-
truírem casas para a popula-
ção mais pobre. A explica-

ção para isso são as limita-

ções que o governo impôs

para o aumento do endivida-
mento dos Estados e muni-
cípios. O programa Habitar
Brasil, que teria recursos do
orçamento a fundo perdido,
liberou em 1999 R$ 108
milhões e, em 2000, nada
até agora. A Caixa alega que
os cortes exigidos pelo ajus-
te fiscal e a demora na apro-
vação do orçamento não tor- ák
naram viáveis o programa. W

Pacote - Na opinião do

presidente da Caixa, é preci-
so que cada vez mais o

governo deixe o financia-
mento à classe média para a
iniciativa privada. É nessa
direção que serão anuncia-
das as medidas do pacote
habitacional que o governo
deve divulgar na segunda

quinzena do mês.
Segundo Carazzai, o

pacote não vai tratar dos
contratos antigos, mas fará
novamente ajustes pontuais
no Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) e criará
mecanismos para acelerar a
transição do SFH para o Sis-
tema Financeiro Imobiliário
(SFI), programa que lem

juros de mercado e garantias
dc recuperação cie crédito
mais sólidas que o SFH. O
assunlo ainda eslá sendo Ira-
lado sob sigilo entre os téc-
nieos cio governo.

Empresas
brigam por
internautas

O desafio da Internet está
unindo operadoras de teleco-
municações, empresas de
informação e instituições
financeiras. A estratégia é
conseguir chegar ao inter-
nauta por todos os meios
físicos possíveis - do compu-
tador de mesa ao celular de
terceira geração - faturando
uma parcela de todas as
compras on-line. No Brasil.
as parcerias já movimenta-
ram mais de R$ 2 bilhões
nos últimos cinco meses. O
maior negócio foi a venda de
30% da Globo.com à Tele-
com Itália por R$ 1,5 bilhão,
anunciada esta semana. Essa
é mais uma parceria entre
outras que já estão encami-
nhadas, como a do provedor
de Internet América Online
(AOL) com o banco Itaú.

O acordo foi submetido à \
Security Exchange Commis-
sion (SEC), órgão regulador
das bolsas de valores ameri-
canas, e aguarda aprovação.
AOL vai abrir o capital
da subsidiária para Amé-
rica Latina, na qual o
Itaú será sócio.

A BCP, operadora da
Banda B da telefonia celular
na região metropolitana de
São Paulo, também está
estudando parceria na área
financeira, mas com uma
empresa de meios de

pagamento.
Nenhum anúncio está pre-

visto. O Banco Safra é um
dos sócios da BCP. A
Globo.com está "de namoro"
com o Bradesco. segundo o
vice- presidente das Organi-
zações Globo. Roberto Iri-
neu Marinho. A Portugal
Telecom, que demonstra ter
uma estratégia clara para o
mercado brasileiro, já fechou

parceria com o Unibanco na
operação virtual batizada de f
Bancol.net, com aporte de
R$ 112 milhões por 31,5%
das ações.
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TREZE MUNICÍPIOS

O 
objetivo maior do programa do governo federal é incentivar a agricultura familiar nos municípios
de todo o país. Os recursos deste ano devem chegar a 4.427produtores no interior do Amazonas,

por intermédio das prefeituras. Manacapuru e Caapiranga levam a maior fatia: R$ 167 mil, cada um

Pronaf tem R$ 2,1 milhão para AM
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Treze municípios do
Amazonas foram contem-

piados com recursos do Pro-

grama Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura
Familiar (Pronaf), cujo
montante para este ano é de
R$ 2,1 milhão. A verba é

para beneficiar cerca de
47.427 agricultores familia-
res em infra-estrutura básica

para aquisição de barcos,
caminhões, casas de fari-
nha, grupos geradores, ins-
talação de agroindústrias,
recuperação de estradas
vicinais, recuperação de
armazéns, perfuração de

poços artesianos, entre
outros.

Os planos
de trabalho
foram aprova-
dos na semana

passada pelo
Ministério de
Desenvolvi-
mento Agra-
rio, órgão
repassador do
recursos para
a Caixa Eco-
nômica Fede-
ral, que por
sua vez ceie-
bra os convê-
nios com prefeituras
municipais, com a condi-
ção que estas prestem
contas do ano anterior.

Na Região Norte, o mon-
tante deste ano é de R$
19,05 milhões, em obras de
infra-estrutura em 127
municípios, ate o final do
ano, recursos que segundo o
secretário Nacional de
Agricultura Familiar do
ministério, Nelson Bor-

ges Gonçalves, melhora-
rão as condições de tra-
balho dos agricultores.

Destino - No Amazonas,
o maior volume de recursos
c para o município de
Manacapuru (a 84 quilôme-
tros de Manaus), de R$

19
milhões de reais é o
total de recursos
destinados pelo

167,8 mil, para a instalação
de uma casa de farinha de
mandioca semimecanizada.
Outra parcela será emprega-
da em agroindústrias para
beneficiamento de frutas e
guaraná, perfuração de

poços artesianos e para
ministração de cursos de
capacitação para agriculto-
res familiares.

Em seguida vem Caapi-
ranga (a 145 quilômetros de
Manaus), com R$ 167 mil.
Conforme projeto da prefei-
tura do município, va verba
será utilizada para a compra
de caminhão, tratores com
implementos e carroças e
capacitação dos agriculto-
res.
_____________ Os demais

municípios,
Apuí, Anamã,
Atalaia do
Norte, Careiro,
Iranduba, Rio
Preto da Eva,
São Gabriel da
Cachoeira,
Maués e Boca
do Acre, vão
receber, cadaprograma para _. ... .,

Sg^MÍr&r-- !£__*_»'"'!
127 municípios
contemplados

Itamarati e
Envira vão
receber R$ 150
mil cada um.

As metas estabelecidas

pelos municípios para bene-
ficiar os agricultores são
variadas, de acordo com
suas necessidades. Apuí,

por exemplo, vai investir

parte dos R$ 165 mil em
uma feira coberta para o

produtor rural e em cursos
de capacitação para agricul-
tura familiar.

São Gabriel da Cachoeira
vai aplicar os recursos na
construção de barragem para
piscicultura, cursos de capa-
citação, viveiros para produ-
ção de 30 mil mudas, recupe-
ração de estradas vicinais,

perfuração de poços artesia-
nos, aquisição de canoas
regionais e motores rabetas.

Ronaldo Assis

_l *___ __rr ^^M *Zi"'_

______________Pi__________.' '^9 __k '*' 1

r^__________fg^ ,#hP^_________I ______ "i

____f_H -J-^j»

^__________I_ ' ~9

Rômulo Mattoa, da Envira, tara R$ 150 mil am recursos

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A secretária-executiva do
Pronaf-AM, Eda Maria Oliva
Souza, diz que os municípios
são selecionados por critérios
técnicos definidos e homolo-

gados pelo Conselho Nacio-
nal do Pronaf, que priorizam
os municípios onde existe
uma predominância de agri-
cultores familiares.

Segundo Eda, o Pronaf,
como qualquer programa que
envolva recursos financeiros,
exige uma contrapartida que
pode ser em dinheiro, bens
ou serviços. Os índices da
contrapatida nos contratos
com as prefeituras são esta-
belecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, aprovada
anualmente. 

"No valor deste
ano, R$ 2,1 milhão, já está

incluso a contrapartida dos
municípios".

O valor do benefício para
este ano se equipara ao valor
de 1999, com a diferença de
que dois municípios que já
foram contemplados com o

programa ficaram de fora:
Maraã (a 681 quilômetros de
Manaus) e Uarini (a 568

quilômetros de Manaus),
porque apresentaram pro-
postas, diz a secretária.

Sobre o número de municí-

pios contemplados, 13 dos 62
existentes, Eda diz que é

pouco, mas justifica que o

programa só apoia cidades
cujos planos de desenvolvi-
mento rural são feitos com a

participação efetiva do agri-
cultor familiar.
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A destinação das verbas do Pronaf noa municípios do Amazonaa é para atender aa necessidades doa produtores

ÉRESULTADOS EM ENVIRA

O prefeito de Envira.
Rômulo Barbosa Mattos, cujo
município, de 19.193 habitan-
tes, foi contemplado com R$
150 mil para beneficiar 3.636
mil produtores familiares, diz

que estipulou várias metas

para uso do recurso do Pronaf.
Uma delas é comprar uma uni-
dade de beneficiamento de

produtos, equipada com todos
os acessórios para iniciar um
experimento de agricultura
mecanizada na área de várzea.
O objetivo é a produção de
sementes e vai ser realizado
na ilha São Francisco, próxi-
mo da sede do município, por
40 famílias.

Mattos disse que a comuni-
dade já possui uma câmara de
conservação de sementes
adquirida em 1998 eom recur-
sos do Pronaf. Outro projeto
de Envira é o de aquisição de
uma mini-indústria de pasteu-
rização de leite para atender
uma demanda dc pequenos
criadores do município.

Em 1997, alguns produtores
foram contemplados com
recursos do governo cio Esta-
do por intermédio da Agência
de Fomento do Hstado Ama-
zonas (Afeam), para melhoria
do rebanho. "Agora estamos
com oferta de leite que é ven-
dido in natura, mas que estra

ga com facilidade", diz Mat-
tos, acrescentando que no pro-

cesso semi-industrializado o

produto vai ter maior durabili-
dade, permitindo que chegue
em bom estado nos pontos de
distribuição, que são as esco-
Ias, estabelecimentos comer-
ciais e municípios vizinhos.

Pesca - A prefeitura tam-
bém quer adquirir um barco

pesqueiro para atender o
pequeno pescador. A colônia
de pesca tem 28 associados. O
barco seria para o transporte
do peixe dos lagos naturais,
onde é capturado, para o mer-
cado consumidor.

Auto-suficiência - Segun-
do o prefeito, o município de
Eirunepé é auto-suficiente na

produção de milho, cuja safra
do ano passado resultou em
800 toneladas comercialidas,
sendo 40% no próprio municí-

pio e o restante em Carauari e
Manaus. A produção do arroz
também é alta, de acordo com
o prefeito. Foram comerciali-
zadas 400 toneladas para
abastecimento próprio do
município em 1999.

A produção de ovos tam-
bém é significativa em Envira,
com 2.200 aves de postura
produzindo uma média de
1.800 ovos/dia.

Açúcar mascavo é outro

produto do município, vendido

para a Recofarma (da Coca-
Cola) c está desenvolvendo a
cultura do café, cuja produção
atual é de 40 mil pés.
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A aquisição de implementos agrícolas está nos planos

PRAZO PARA CONTRATAÇÃO

O gerente de mercado da
Caixa Econômica Federal.
Augusto Carvalho, disse que
está aguardando a relação dos
13 municípios contemplados

pelo Pronaf este ano para ceie-
brar os contratos com as res-

pectivas prefeituras e a partir
daí iniciar o processo de libera-

ção do dinheiro. Ele informa

que o prazo estipulado pelo
Ministério de Desenvolvimen-
to Agrário para homologação
dos contratos vence no pióxi-
mo dia 30 de junho.

Para celebrar o contrato.

Carvalho lembra que as prefei-
turas têm que apresentar docu-
mentação de ordem técnica,

jurídica, econômica e financei-
ra, considerados de praxe para
contratação. Traduzindo: os
municípios têm que infomar à
Caixa o que estão executando,
ou será executado com o
dinheiro, no que concerne à
agricultura familiar. "No final
do ano as prefeituras contem-

piadas prestam conta das ações

pi opostas uo planos de tiabalho
realizados com o dinheiro do
Pronaf, diz o gerente.
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PARCERIA EM MANAUS

#1 distribuidora Lopes se tornou uma operadora logística terceirizada da indústria de chocolates
J\ Garoto há cerca de 20 dias e vai diminuir os preços dos produtos da marca no mercado local.
O objetivo do projeto 

"Unidades de pequeno varejo" é aumentar o número de consumidores

Projeto da Garoto faz preço cair 20%
Fred Novaes

O projeto 
"Unidades 

de

pequeno varejo" dos chocola-
tes Garoto implantado há

menos de 20 dias em Manaus
vai tornar os produtos da

marca pelo menos 20% mais
baratos no comercio local.

0 projeto é parte da políti-
ca de vendas da fábrica para
aumentar a participação dos

produtos Garoto no mercado
nacional. Em apenas um ano
de implantação, já foi possí-
vel aumentar de 8 mil para
160 mil o número de clientes

cadastrados em todo o país. A

estimativa é aumentar em

pelo menos
1(Y7( o volume

de vendas no

Amazonas e
Roraima.

Sede

Manaus tor-
nou-se a sede

da 2.V unidade
operadora lojís-
tica terceirizada

da fábrica
desde meados
do mês passa-
do. A previsão
da fábrica é
estabelecer 50
unidades deste tipo em todo o

país. Estas unidades funcio-
nam como uma espécie de
filial do fabricante. Antes, a
distribuidora Lopes, que se
tornou operadora lojística
terceirizada, era distri-
buidora exclusiva dos

produtos Garoto.
Vantagens - O gerente da

distribuidora, Agizander
Braga, avalia que a expectiva
é aumentai o número de
clientes, além de aumentar o
volume dc vendas para os
cerca de 2.X mil clientes já
cadastrados para os produtos
Garoto. A maior vantagem

para a distribuidora é o fato de

I fábrica assumir os custos de
estocagem e a parte fiscal.

70
por cento é quanto
a Garoto espera
aumentar o volume
de vendas
no Amazonas e
em Roraima até o

final deste ano

restando à distribuidora

exclusivamente as atividade

de venda e entrega das mer-

cadorias.
O projeto da Garoto - 

que é

a única indústria de chocoloa

tes 100% nacional - visa dar

maior espaço aos seus produ-
tos no mercado, disputado

com as multinacionais Lacta

e Nestlé que se valem muitas
vezes de 

"dumping" 
para

desestabilizar a concorrência.
O dumping se dá com a ofer-

ta de produtos a preços infe-
riores aos custos.

'Também 
teremos ganhos

sociais consideráveis com o

projeto, já que toda a movi-

mentação de vendas para o
555 Amazonas e

Roraima sairá por
aqui em notas fis-
cais, contribuindo

para a arrecada-

ção estadual",
disse.

On line - A

distribuidora tam-
bém está ligada
on line com o
fabricante, o que
facilita os proce-
dimentos de troca
de mercadorias e
reposição de esto-

quês. Os clientes dc pequeno
varejo da distribuidora tam-
bém serão beneficiados por-
que terão a oportunidade de
oferecer os mesmo preços das

grandes redes, que compram
direto da fábrica. 

"Nossos

clientes terão o status de
negociair direto com a fábrica
também", disse.

O gerente explicou que o

projeto da fábrica existe como
embrião desde 1996, mas
somente no ano passado ele

pôde ser implementado, pri-
meiramente em São Paulo. A
experiência piloto se deu com
um grupo de ex-funcionários
da indústria que se tornaram
as primeiras unidades de

pequeno varejo da Garoto.

Fotos: Evandro Seixas
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A distribuidora Lopes, em Manaus, é a 25a unidade da Garoto no Brasil e dispõe de todos os produtos da marca

DISTRIBUIDORA ELIMINA INTERMEDIÁRIOS
A eliminação dos intermi-

diários é a maior vantagem do

projeto da Garoto para o con-
sumidor final. O resultado
desta equação simples é o

preço reduzido tanto nos
supermercados como nos

pequenos varejistas.
"Fazemos 

o atendimento
de forma horizontal, o que se
reverte em benefício para os
clientes", analisa o gerente
da Distribuidora Lopes.
Outra vantagem para o distri-
buidor c não ter a necessida-
de de aplicar capital na repo-

sição de estoques.
A expectativa é que a

médio prazo a performance
em vendas possa dobrar. Em
alguns locais onde já foi
implantado o sistema as
vendas triplicaram. 

"A

fábrica já lameja um cresci-
mento de 100% a curto

prazo", acrescenta.
Campeão - A distribuidora

Lopes dispõe de todos os pro-
dutos que compõem o mix da

fábrica Garoto. O campeão de
vendas sfio os bonibons sorti-
dos, responsável por 47% das

vendas no mês passado.
Para a adequação da distri-

buidora como uma espécie de
filial da Garoto, foram feitos
investimentos nas instala-

ções, que incluiu a climatiza-

ção do depósito eom centrais
de ar-condicionado e dos car-

ros pequenos utilizados na

distribuição.
Os veículos grandes foram

transformados em baús iso-

térmicos. Para se manter

adequados, os chocolales

precisam estar na temperatu-

n de 20 graus.

y
Agizander Braga, gerente
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Srs. Empresários.
Industriários e povo

em geral, venham
conferir nossos preços.
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PARA QUALIFICAÇÃO

^\ 
medida do Ministério do Trabalho e Emprego atinge desempregados e trabalhadores em todo o país

^^ inscritos no Plano Estadual de Qualificação. O Amazonas, que já tinha sido prejudicado
na distribuição inicial dos recursos, está agora com 20 mil trabalhadores de fora da programação

Governo corta 30% da verba do FAT
Hudson Braga

" 
Sem qualquer explicação,

o Ministério do Trabalho e
Emprego cortou 30% dos
R$ 6,7 milhões do Fundo de
Amparo ao Trabalhador
(FAT) destinado ao Plano
Estadual de Qualificação

¦^ (PEQ) deste ano, o que
I* representa R$ 2,010

milhões. Isso significa dizer

que dos 42.279 treinandos
inicialmente previstos, 20
mil desempregados que já
haviam se cadastrado nos
cursos de qualificação
pelas instituições execu-
toras ficarão de fora.

A notícia, que atinge
todos os estados do país, foi

Kncaminhada 
pelo ministério

m ofício à Secretaria de
Estado do Trabalho e Assis-
tência Social (Setrab), do
Amazonas, e foi recebida
como uma bomba, pondo
em risco todo o planejamen-
to já definido pelo órgão
para este ano. "Como 

que eu
vou explicar isso para as 60
entidades executoras com
quem já assinei convênio? E
o pior: o que vamos fazer
com os 20 mil trabalhadores

?ue 
teremos que deixar de

ora?", diz a secretária
de Estado do Trabalho
e Assistência Social,
Marise Mendes.

A siluação é difícil,
segundo a secretária, mas
mesmo assim será dado hoje
0 início aos cursos, confor-
me programação inicial. "Os

cursos já estão muito atrasa-
dos, e ninguém agüenta mais

esperar". Marise diz não
entende o porquê do corte no
orçamento, que já era tido
como reduzido quando
foram anunciados os R$ 6,7
milhões (ver matéria).

O Plano Nacional de Qua-
lificação Profissional (Plan-
for) é mantido com recursos
do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS)
dos próprios trabalhadores.
Quem pede demissão do
emprego, por exemplo, só
pode retirar o valor corres-
pondente ao FGTS deposita-
do durante seu tempo de tra-
balho após três anos, ainda
assim se durante esse perío-
do não assinar carteira pro-
fissional. É com esse tipo de
caixa que trabalha o Planfor.

Fórum de secretários -
Marise Mendes disse que
aguardará a realização do
Fórum Nacional dos Secre-
tários do Trabalho (Fonset)
na sexta-feira, em Recife
(PE), para protestar contra o
corte orçamentário junto ao
Ministério do Trabalho e
Emprego. "Se todos os esta-
dos se reunirem, e eu vou
defender os direitos do
Amazonas de qualquer
forma, tenho certeza que
conseguiremos reverter
essa situação".

A secretaria teme inclusi-
ve uma revolta por parte dos
trabalhadores já inscritos
nos cursos de qualificação
até então previstos para este
ano e que terão que ser dis-
pensados caso persista o
corte. Entidades que firma-
ram convênio com a Setrab,
como instituições dt* ensino,
ONGs, classistas e sindica-

Márcio Sirva - 19.mai.2000
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A programação de cursos da qualificação no Amazonaa está prejudicada com o corte
tos, inscreveram 42.279 tra-
balhadores, mas a demanda
registrada à época das ins-
crições chegou a pelo
menos 200 mil trabalhado-
res, na maioria desemprega-
dos, diz Marise Mendes.

A secretária do Amazonas
disse na sexta-feira que
ainda não havia comunicado
ao governador Amazonino

Mendes sobre o caso, mas
não desconsidera uma pos-
sível ajuda financeira do
governo como forma de sal-
var toda a programação de
qualificação profissional
estabelecida para este ano.

Fraude em S. Paulo -
Marise diz que a medida
tomada pelo ministério se

deve aos casos de desvio de
recursos do FAT no ano pas-
sado. Segundo ela, o Estado
de São Paulo recebeu recur-
sos em 1999 para qualificar
200 mil trabalhadores,
mas só comprovou 80
mil. "O 

que o Amazonas
tem a ver com isso?",

questiona a secretária.

OUTRO GOLPE
O corte de 30% dos

recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador
(FAT) para o Plano Estadual
de Qualificação (PEQ) deste
ano foi tido pela Setrab
como um segundo golpe
dado pelo Ministério do
Trabalho e Emprego con-
tra o Amazonas.

Apesar de a secretária
Marise Mendes ter tido
audiências com o ministro do
Trabalho, Francisco Dome-
les, sobre a necessidade de
mais recursos para a qualifi-
cação profissional, os R$ 6,7
milhões inicialmente destina-
dos ao Amazonas foram
aquém do que, por exemplo,
os R$ 32,7 milhões reapassa-
dos ao Distrito Federal,
mesmo este tendo uma popu-
lação economicamente ativa
(PEA) similar à do Amazo-
nas. A PEA é um dos princi-
pais quesitos que pesam na
definição de quanto cada
Estado receberá do FAT.

A possibilidade de pedido
de complementação de verba
este ano, como foi viabiliza-
do em 1999, está descartado

pela Sebrab. Devido ao ano
ser eleitoral, nenhum
recurso governamental
pode ser liberado a três
meses das eleições.

Como a complementação
de verba é liberada após o
Estado comprovar o

gasto do recurso repassa-
do inicialmente, o recur-
so se torna inviável.

SATISFAÇÃO TOTAL!
PROMOÇÃO INÉDITA

CANOAS E BOTES
•SEGURANÇA

•CONFORTO
•DURABILIDADE

CANOA

TUDO EM 4 VEZES
1 ENTRADA + 3 PAGAMENTOS

(30/60/90)
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'C0B REPOSIÇÃO DE PEÇAS
< 1 ANO DE GARANTIA C/ ASSISTÊNCIA TÉNICA
JÔ PNEUS LTDA.

JÔ PMIUf

MATRIZ:
Entrada pala Av. Tafé, 453
ou Av. Carvalha Laal. 1290-B
Cachoeirinha
Fax: (092) 663-1030
Fonas: (092) 663-1322

611.5030

FILIAL*
A.. Djalma latista, 439
S.GtraMo
Fonas: (092) 232-4109

232-6569

jonneiis mnii_1ic.com.lir

FACILITAMOS
O PAGAMENTO

Qualynorte
Consultoricfe Treinamento Ltda.

SAL AS PARA TREINAMINTOS, RBUNIÔaS I

Dispomos da 03 Salas climatlxadas para Treinamentos, Reuniões ou
Confraternizações com capacidade para até 35 pessoas, equipadas cem
Cadeiras Estofadas (com braço móvel), TV, Vídeo, Retroprojctor, Flip-Chart,
Frigobar a Bebedouro.

Serviços de coffe-brcak podem ser Incluídos no aluguel.
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PERFIL EMPRESARIAL

O 
estudo foi feito em parceria entre Sebrae, ACA e CDLM e
analisou serviços, estrutura e condições socioeconômicas

dos moradores da região. O levantamento serve para ações futuras

Pesquisa traça tendência
econômica da Centro-Sul
Ana Cláudia Leocádio

O Serviço de Apoio as
Micro e Pequenas
Empresas do Amazonas
(Sebrae) em parceria
com a Associação
Comercial do Amazonas
(ACA) e a Câmara de
Dirigentes Lojistas de
Manaus (CDLM) divulga
uma pesquisa realizada
em outubro de 1998,
onde procura fazer uni
perfil socioeconôniico
dos moradores da zona
Centro-Sul de Manaus.

A pesquisa entrevistou
596 pessoas e foi feita
tendo como base a estru-
tura, família, o mercado
e os serviços existentes
nessa zona. apresentando
uma margem de erro de
4%. De acordo com a
técnica da área de estu-
dos e pesquisas do
Sebrae, Wanderléia de
Oliveira, esse é um tra-
balho que serve para
todo mundo. MÉ um
retrato da zona, que ser-
virá de indicador tanto
para o empresário
quanto para as institui-
ções públicas".

Potencialidades
Além da zona Centro-
Sul, o trabalho abrangeu
também as demais áreas
geográficas da cidade.
tendo como objetivo
identificar as poteiiciali-
dades dessas áreas como
forma de ajudar o empre-
sário a conhecer melhor
o perfil do seu consumi-
dor. Chapada. São (letal-
do, Adrianópolis. Nossa
Senhora das Graças.
Aleixo, Parque Dez e
Flores são os bairros
que compõem a zona
Centro-Sul.

Características
Esta é uma área que
apresenta bairros lotai-
mente estrutu

Os domicílios cm sua
maioria são próprios,
onde 1% apresentam
características comer-
ciais, ou seja além de

gam também atividades
comerciais.
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ESTUDO ORIENTA FUTURO EMPREENDEDOR
Para* a técnica da. área de
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Wanderléia de Oliveira, um
dado interessante é o registro
de muitos estabelecimentos
comerciais na zona Centro-
Sul. onde 16% das pessoas
optam por realizar suas com-
pias no próprio bairro.

Desse total, 76f7r residem no
Parque 10, bairro com o maior
número de casas comerciais.
Ainda assim. 57% das pessoas
preferem fazer compras no
Centro da cidade, 25% no
Amazonas Shopping e 2% em
outros bairros.

Orientações - O trabalho
realizado nas zonas geográfi-
cas de Manaus procura tam-
bém contemplar as necessida-
Jes cie quem procura o Sebrae
para uma orientação sobre o
tipo de negócio em que o futu-
ro empreendedor pretende
investir. Por outro lado. traz
algumas revelações sobre os

hábitos do consumidor e suas
perspectivas de mercado.

Em uma sondagem feita
sobre o índice de interesse
empresarial dos chefes de
família da zona Centro-Sul. a
pesquisa revela que 32% deles
têm interesse em algum tipo de
treinamento e 68% nenhum
interesse.

Alarmante - Outro dado
que surpreende é que entre as
pessoas que afirmaram não ter
nenhum interesse em treina-
mento empresarial. 5% dos
entrevistados disseram que
não gostam de estudar. "Esse

dado preocupa porque com a
exigência que o mercado
impõe e o alto índice de
desemprego, é de assustar as
pessoas não procurarem se
aprimorar", observa Wander-
leia. Em se tratando do grau de
instrução, 33,1% não possuem
Io grau completo, 26.4% com
2o grau completo e 12,2% tem

2o grau incompleto.
AJém do direcionamento

dado ao perfil sócio econômi-
co, a pesquisa também procura
evidenciar os tipos e a qualida-
de dos serviços oferecidos aos
moradoras daquela zona. Por
isso, a coordenação considera
esse um trabalho completo que
pode orientar todos os seg-
mentos da sociedade, seja
comercial ou institucional.

O resultado da pesquisa
serve de orientação para quem
deseja lançar no meio empre-
sarial, sem correr o risco de
optar por uma área pouco
expressiva. Todos os dados são
indicadores que ajudam aos
profissionais a orientarem
melhor o candidato a empresa-
rio. Qualquer pessoa pode ter
acesso a pesquisa, basta se
dirigir ao Sebrae da rua
Leonardo Malcher, no cen-
tro dl cidade.
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CONSULTORIA E TREINAMENTO

EM PRODUTIVIDADE E QUALIDADE LTDA

PROMOVE NO DIA 08/06/2000

SEMINÁRIO ISO 9000:2000
Como adequar sua empresa as mudanças da Norma

OBJETIVO: Fornecer aos participantes uma visão clara dos
objetivos da revisão da ISO 9001:2000 e apresentar uma
interpretação dos seus respectivos requisitos, objetivando preparar
os participantes para iniciar o processo de adequação dos Sistema
de Gestão da Qualidade de sua empresa.

CARGA HORÁRIA: 08 horas
LOCAL: NOVOTEL MANAUS
INVESTIMENTO: R$190,00
Incluso: Coffee-break, Almoço, material didático, certificado, Cópia
da DIS da ISO 9001:2000 tradução livre em português.

INFORMAÇÕES/INSCRIÇÕES:656-2452 / 656-5184
www.mbconsuKorialtda.com.br

Filiada/Associada:

Filado ao

IBCO
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Belmiro Filho foi presidente da ACA durante quatro anos

DOIS MANDATOS

Belmiro Filho deixa
a presidência da ACA

A prestação de contas do
empresário Belmiro Vianez
Filho, no período de 1997 a
maio de 2000, à frente da presi-
dência da Associação Comer-
ciai do Amazonas (ACA) foi
aprovada pela última assem-
bléia-geral da entidade.

Empresários tradicionais
ligados à ACA, como Edgar
Monteiro de Paula, Gaitano
Antonaccio, José de Moura
(futuro presidente) e Carlos
Souza, enalteceram o trabalho
desenvolvido por Belmiro Via-
nez Filho, com inúmeras con-
quistas, tais como a prorroga-
ção do prazo para a implanta-
ção do equipamento do emissor
fiscal no comércio da ZFM
ou a não-exigência de certi-
does negativas junto à
Suframa e a discussão do
novo regulamento do ICMS.

Depois que o tesoureiro da
ACA. Armando dos Santos,
expôs todas as atividades da

ACA na administração de Bel-
miro Vianez Filho, a prestação
de contas foi aprovada com
destaque e registrada cm
ata, com todos os balanços!
aprovados.

O empresário Gaitano Auto
naccio reconheceu a coragem e
a determinação de Belmiro
Filho diante da crise econômica
do país, conduzindo a ACA em
consonância cont a expectativa
do empresariado do comércio
da Zona franca dc Manaus.

A presidente do Conselho da
Mulher, Ilza Garcia, agradeceu

pelo apoio recebido do presi
dente da ACA durante os seus
dois mandatos.

O empresário José de Moina,
mantido conto vice preside.He
da ACA nas duas gesiócs de
Belmiro Filho e o próximo pre
sidente, disse que vai manlcr os
compromissos assumidos por
Belmiro. como a Rua 24 Horas.

'Contaminação 
social' fortalece

planos estratégicos empresariais

A ação social no Brasil ganha
novos contornos e a perspectiva
de que os preceitos básicos da
cidadania deixarão as letras frias
dos discursos ineptos, ganhando
as ruas, já são hoje alento e moti-
vo de comemoração. E a trans-
formação se dá com o voluntária-
do de novos atores que assu-
mem a condução do processo.
Entram na empreitada as empre-
sas, com sua competência, moti-
vação e consciência das dimen-
soes do problema a solucionar.
Juntam-se, natural e inexorável-
mente, neste cenário ao poder
público que teve sua oportunida-
de e não atendeu as expectati-
vas satisfatoriamente, mais por
incompetência e inaptidão do
que por outras razões.

Quando levamos à ADVB -
Associação dos Dirigentes de
Vendas e Marketing do Brasil -,
há pouco mais de dois anos, a
sugestão para criarmos uma
forma de destacar as empresas
empenhadas em desenvolver
ações de responsabilidade
social, nossos questionamentos
giraram em tomo da dificuldade
em encontrá-las, tão reduzido
parecia seu número. Mas, em
1999, realizamos o primeiro prê-
mio Top Social e distribuímos 26
diplomas e troféus.

Havia um contingente signifi-
cativo de empresas administran-
do projetos. Multinacionais que
traziam para o Brasil sua cultura
de relação comunitária participa-
tiva e grandes organizações
nacionais. O universo que repre-
sentavam, contudo, não era cia-
ramente dimensionado.

Não nos surpreendeu, assim,
receber há pouco, trabalho do
Instituto de Pesquisas Econômi-
cas Aplicadas (Ipea), o primeiro
do gênero levado a cabo no Bra-
sil. O estudo confirmou que
essas ações, cada vez mais,
fazem parte da visão estratégica
empresarial. Na Região Sudeste,
onde estão 445 mil empresas,
uma amostragem pesquisou
1.752 delas e levantou que 67%
realizam algum tipo de ação
social. A pesquisa do Ipea, contu-
do, acrescentou um dado novo:
entre as "empresas-cidadãs",

61% têm de 1 a 10 empregados.
Isto nos faz refletir. Fica daro
haver um sentimento forte de
solidariedade permeando essas
ações. E que o sentimento flores-
ce como um brado de "basta!" à
omissão, ao descaso e insensibi-
lidade dos que deveriam estar
buscando soluções.

Lívio Glosa

Soluções que proverão nossa
gente com o que é básico: edu-
cação, saúde, alimentação,
assistência social e até lazer.
Soluções para oferecer à popula-
ção carente vida com dignidade,
com qualidade e conforto. Opor-
tunidade para sua inserção
social. E o mais importante: não
com ações filantrópicas das que"dão 

o peixe". Mas as que estão
ensinando a pesca, a decidir, a
optar, a despertar potenciais.

Para nossa satisfação, obser-
vamos que os conceitos da res-
ponsabilidade social estão se
consolidando entre nossas
empresas, sejam micro ou gran-
des. A responsabilidade social
não se materializa em atos ou
ações. Estes são efeito e não
causa. Acima disto está a postu
ra da empresa - e, conseqüente
mente, de seus dirigentes e cola
boradores. Na "empresa-cidadã",

a conduta ética de seus relacio-
namentos com seus públicos
(clientes, fornecedores, colabora-
dores internos, autoridades,
comunidade e imprensa, entre
outros) é marca de sua Cultura
Empresarial. Faz parte de seus
hábitos e costumes ser ética, res
ponsável, solidária e participati-
va. É desta forma que estimulam
o debate das questões e provo-
cam reflexão sobre elas. Seus
neqócios desenvolvem-sp em
benefício da sociedade, seus
produtos e serviços agregam
valores sociais.

São esses preceitos 
"social-

mente corretos" que, ao fluírem
naturalmente para fora de seus
muros, permitem vislumbrar as
oportunidades de ação efetiva E
são essas empresas que, ao se
rebelarem contra as desigualda-
des sociais, despertam a socieda-
de para a realidade à sua volta
São essas atitudes que se multi-
pHcam pela força do exemplo que
representam. Sensibilizam para o
envolvimento com o semelhante,
motivam de modo incontrolável e
desenvolvem a sinergia da "con-

taminação social".
E essa contaminação, espe-

ramos será permanente. Só
desta forma o Brasil estará inse-
rido no contexto das nações
desenvolvidas, terá condições
de expor ao mundo seu poten-
ciai e realizar a profecia de ser-
mos o país do futuro.

Oautorévka-presidente
daADVBedintordoprimio

Top Social 2000. E-mail:
glmQIMogiosa.com.br
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superintendência está recuperando na Justiça terras destinadas a 51 projetos do Distrito

M^ Agropecuário. Eles foram aprovados a partir de 1976 e tornaram-se inviáveis economicamente
por falta de infra-estrutura e deverão ser substituídos por outros, de diferentes atividades agrícolas

Suframa retoma terras do Distrito
Severino Neto

A Superintendência da
Zona Franca de Manaus
(Suframa) cancelou o con-
trato de 53 projetos
agropecuários, com área
total de 17,2 mil hectares e
prepara a retomada das terras
de outros 51 projetos cujas
áreas somam 16,4 mil
hectares localizados no Dis-
trito Agropccário (DA) da
autarquia.

As áreas são parte dos
projetos aprovados a partir
de 1976, que tornaram-se
inviáveis, devido às
condições regionais e
econômicas, e foram aban-
donados tornando as terras
improdutivas, de acordo com
informações do diretor do
Departamento de Análise e
Acompanhamento de Proje-
tos Agropecuários da Sufra-
ma (Depag), Weber
Medeiros de Souza.

Praga - Segundo o dire-
loi. .i grande maioria das
ííiv;is destinava-se a cultivo
dc seringais, cujos projetos
nio deram certos porque
foram afetados pelo mal-
d.is folhas (fungo que ataca
as seringueiras, provocando
a queda das folhas e a perda
du látex).

"Mas, 
dessas áreas

retomadas, também existem
outros projetos menores
como a tentativa de pro-
duçlo de cacau, que tornou-
se antieconômico face ao
baixo preço oferecido pelo
mercado, na época da
implantação dos projetos, ou
o projeto de enriquecimento
florestal com açaí de tou-
ceira, que não teve o desen-

volvimento esperado em
condições de sombras da fio-
resta", afirmou.

Segundo Souza, além dos
projetos de cultivos de
seringais, cacau e açaí, os
projetos de plantação de
guaraná também foram invi-
abilizados devido ao baixo
valor comercial e os projetos
de avicultura que deixaram
de ser competitivos a partir
dos anos de 1983 e 1984,

quando o governo do Estado

passou a oferecer isenção do
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços
(ICMS) para o produto
importado e tributou o pro-
duto local.

Dificuldades - Além
desses aspectos, Souza
avalia que no momento das
instalações desses projetos, a
situação da rodovia BR 174
(que liga Manaus a Boa
Vista) era péssima para
tráfego e a necessidade de

quitação de financiamento
dessas atividades que se rev-
elaram antieconômicas,
descapitalizou os produtores,
aos quais não se podia ofere-
cer outras alternativas de
atividade que pudesse ser
implantada nas áreas des-
matadas. "Algumas 

empre-
sas mantiveram as utividades
implantadas de forma produ-
tiva, enquanto outros
chegaram mesmo a ter difi-
culdades de acesso ao lote
ocupado, Como consequen-
cia deste fato, parte das áreas
desmaiadas e plantadas
ficaram sem atividades de
manutenção e deram lugar à
vegetação secundária, por
isso estão sendo retomadas",
disse o diretor.
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A piacicultura é uma das potencialidades do Amazonaa detectadas em estudo recente

ESTUDO INDICA NOVAS POTENCIALIDADES

Segundo o diretor do
Departamento de Análise e
Acompanhamento de Proje-
tos Agropecuários da Sufra-
ma (Depag), Weber
Medeiros 'de Souza, atual-
mente a Suframa já está de
posse de um estudo sobre a

potencialidade regional do
Estado do Amazonas, que
indica alternativas novas e
mais seguras para novos
investimentos na agricul-
tura, como o cultivo de
guaraná, dendê,pupunha

para produção de palmito,
cana-de-açúcar, fruticultura,

piscicultura e atividades
agroindustriais, além do tur-
ismo de natureza.

"E 
paralelamente a Sufra-

ma vem desenvolvendo um
trabalho em parceria com o
6o Batalhão de Engenharia e
Construção, instalado em
Boa Vista (RR), objetivando
recuperar as estradas vici-
nais de acesso às áreas inter-
nas do DA e a construção de
novas vicinais com a demar-

cação de lotes de 25 hectares
para regularização de
pequenos agricultores. Nes-
sas condições, já foram reg-
ularizados 53 lotes de 25
hectares totalizando l,'3"_nil
hectares. Para este /àno
esperamos regularizar mais
480 lotes com o mesmo
objetivo", afirmou Souza.

Um pouco de história -
Segundo Weber de Souza,
para tornar viável a insta-
lação do DA, em novembro
de 1996 foi realizado um
workshop com objetivo de
definir a política da Suframa
para o setor agropecuário na
Amazônia Ocidental, para
atender ao estabelecido no
Decreto-Lei 288/67, que
criou a Zona Franca de Man-
aus (ZFM). O resultado do
evento foi aprovado em
dezembro do mesmo ano

pelo Conselho de Adminis-
tração da Suframa (CAS).

Como conseqüência fo-
ram estabelecidas várias lin-
has, dentres as quais a oeu-

pação do Distrito Agro-
pecuário (DA). A resolução
n° 070/97, do CAS aprovou
as diretrizes e normas técni-
cas para a ocupação do DA,
que foram reformuladas com
o objetivo de reativar as
atividades das empresas com
projetos aprovados e simpli-
ficar o processo de alienação
de terras.

Iniciou-se a partir de
então, um processo mais rig-
oroso na seleção, na
aprovação e acompanhamen-
to dos projetos e nas penali-
dades para com os inadim-
plentes. 

"Também 
como

decorrência dessa ação,
houve um aumento do elenco
de atividades de agroindús-
tria, mineração e ecoturismo,
a redução do limite máximo
das áreas para até 2,5 mil
hectares e simpliificação
substancial do cumprimento
de exigências para lotes até
50 hectares destinados a
pequenos produtores", afir-
mou Souza.

HISTÓRICO

A criação do Distrito
Agropecuário (DA) foi
contemplado no mesmo
decreto que criou a Zona
Franca de Manaus ( art.
Io do Decreto-Lei 288 de
28.02.1967) cujo objeti-
vo era juntamente com o
Distrito Industrial (DI)
criar no interior da
Amazônia em centro
industrial, comercial e
agropecuário, dotado de
condições econômicas

que permitissem seu
desenvolvimento em
face dos fatores locais e
da grande distância a que
Manaus se encontra dos
centros consumidores.

Início - E aos moldes
do DI, a Suframa escol-
heu uma área de aproxi-
madamente 600 mil
hectares (do quilômetro
30 ao 99 da BR-174 e
do quilômetro 74 ao 108
da AM* 10) com objetivo
de ser vendida aos pro-
dutores e empresários
interessados, que só
aconteceu a partir de
1976, com a efetiva
aprovação de projetos
de implantação de
empreendimentos, tendo

por base todos os estu-
dos de solo, inventário
florestal e de topografia,

que a Suframa realizou
a partir de 1969. Mas

que ainda assim, não
foram suficientes para
evitar os erros com

grande parte dos proje-
tos iniciais.

Mas, apesar dos fra-
cassos nas tentativas
de implementar
seringais de cultivo,
cacau e outros projetos
menores, atualmente, de
acordo com o diretor do
Departamento de
Análise e Acompan-
hamento de Projetos
Agropecuários (Depag),
Weber Medeiros de
Souza, os investimentos

para o DA está na
ordem de R$ 235,5 mil-
hões e que deverão

gerar cerca de 746
empregos diretos, quan-
do todas as atividades
forem implantadas.

IM. F. Parafusos
A Sua nova Casa dos Parafusos

J? Temos todos os tipos de PARAFUSOS
QUE VOCÊ PRECISAR!!!

Parafusos, Porcas, Fechaduras, Arrüelas v__.. ~-<£_
FERRAG€NSf RBTTES, F^RAMENTAS EM GERAL d*"~* ^S

#a Otada B»a (Pr—. — —ate ML). F—i tf 1-41TT

Implante dentário £ Periodontia
(DOENÇAS GENGIVAIS)

Dr". CLÁUDIA KELLY DE 0. DINIS
Cirurgia-Dentista - Especialista em Periodontia - Bauru SP

e Pós Graduação em Implantodontia
pela Universidade da Pensylvania - EUA

v_-_.____.__i li! --_-_-'-<<¦!¦_-.

RUAACRE.12 SALA8U 8°ANDAR CEMOM VIEIRALVES

FONE-633 6474

ORTODONTIA

® 

CORREÇÃO
DENTÁRIA

Dr. Lagranqe Telles CRO-513

Curso de especialização pela Associação
Brasileira de Odontologia de Brasília.

Dra. Analice Peixoto CRO-513

Curso de especialização pela Policlínica

Geral do Rio de Janeiro.

Rua Acre n° 12, Sala 611 a 613 - CEMOM

Fones: 633-5444 / 633-5502

MERCANTIL NOVA ERA
— DISTRIBUI —

FRALDAS POMPOM • INFANTIL

FRALDAS PARA ADULTO

BIGFRAL^r» (ANATÔMICAS)

FONE: 654-2000

CAAAOCCRIAS: NOVAS, USADAS . A .FORMADAS.
eSTUADA JOÃO Aimoo, 100 - FIOKCS

tt 654-5QOO / 651-1158
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ROTAS
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
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DEFESA SANITÁRIA

Crea faz curso na área agrícola
O Conselho Regional de

Engenharia do Amazonas
(Crea-AM) vai realizar no
perjodo de 3 de julho a 2 de
agosto o Primeiro Curso de
Atualização em Defesa Fitos-
sanitária. Ele faz parte do pro-
cesso de implantação do
Receituário Agronômico/Fio-
restai no Estado - exigência
prevista na Lei 7.802, de 11 de
julho de 1989, que regula a
comercialização e defensivos
agrícolas no Brasil e define
que os produtos agrotóxicos
sejam prescritos por engenhei-
ros agrônomos ou flores-
tais e comercializados
somente mediante a apre-
sentação do receituário.

O Amazonas é um dos últi-
mos estados brasileiros a
implantar o receituário, critica
o engenheiro agrônomo Carlos
Alonso Queiroz, coordenador
do curso. "A medida visa evi-
tar a manipulação inadequada
dos defensivos agrícolas, que
podem causar sérios riscos à
saúde quando usados indevi-
damente", afirma.

O presidente do regional do
Conselho, Marco Aurélio de
Mendonça, disse que, ativida-
des como esta vão habilitar
profissionais para atuarem na
área. "Assim, o Crea vai res-
gatar uma dívida muito grande
com a sociedade amazo-
nense", reconhece.

A Atualização em Defesa
Fitossanitária será dividida em
sete módulos e vai ser minis-
trada por pesquisadores da
Embrapa e professores da
Universidade do Amazonas.
O primeiro módulo, que ocor-
rerá de 3 a 7 de julho, terá
como tema "Doença/Fungici-

das e manejo integrado", que
será desenvolvido pelo enge-
nheiro agrônomo Luadir
Gasparotto, pesquisador
da Embrapa.

As aulas serão ministradas
no auditório do Crea-AM, no
horário das I.h às 22h; o
número de vagas é limitado e
as inscrições podem ser feitas
na sede do Conselho, à rua

Costa Azevedo, 174 - Centro -
telefone 622 4714. O
investimento é de R$ 100 e
pode ser parcelado em
duas vezes de R$ 50.

O curso conta com o apoio
do Conselho Federal de Enge-
nharia, Arquitetura e Agrono-
mia (Confea) e está sendo
organizado pela Comissão de
Implantação do Receituário
Agronômico/Florestal no
Amazonas; tem ainda o apoio
da Faculdade de Ciência
Agrárias da Universidade do
Amazonas, Embrapa, Crea do
Rio Grande do Sul (Crea-
RS) e Associação Brasilei-
ra de Ensino Agrícola
Superior (Abeas).
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MB
A MB Consultoria e Treinamento

promoverá dias 28 e 29 o curso Ação
corretiva/preventiva: o treinamento

prevê l descrição, investigação da
cansa do problema c sua abrangência na
empresa, desenvolver solução efetiva e
estabelecer um plano de ação.

***() investimento é de R$ 150.
Carga horária: oito horas.

**'Informações e inscrições 656
2452e 656 5184.

Fucapi
(> Instituto de Ensino Superior

I ucapi (CESF) está inscrevendo os
candidatos ao vestibular dos cursos
de Administração com habilitação em
(iestão da Inovação e Engenharia de
Comunicações. O prazo termina dia
14 dr junho.

***,\lém da Fucapi, as inscrições
poderão ser feitas também no Objeti-
vo Vestibulares e no estande da Fuça-
pi, no Amazonas Shopping.

*»?.. taxa é de R$40.

Qualynorte
Keali/a de 19 a 20 o curso As

mudanças da ISO 9(KK) - R$55.
'*"A 

Qualynorte está formando
duas turmas para o treinamento Forma-
çao e desenvolvimento de chefias inter-
medianas: uma será à tarde e a outra à
noite ( o investimento é de R$ 100.

' ** Neste mesmo período vai acon-
tecer o curso Confirmação metodológi-
ca aplicada a ISO 9000

* **()utras informações pelos telefo-
nes 234 4846 e 622 8724.

Dampi

Paru mostrar que cada um i res-

ponsávelpelo sucesso da empresa em

que atua, o Dampi realizará no perto-
do de 26 a 30 ie junho o curto Rela-

ções interpessoais no trabalho, que
está custando R$ 100.

•••Por esse mesmo valor, sendo

que de 26 a 29, o Departamento pro-
moverá o curso Administração do
tempo (r turma). A finalidade é trans-
mitir conhecimentos teóricos e prátà-
cos que permitam melhorar a qualida-
de profissional e da vida das pessoas.

•••Auditoria interna do sistema
da qualidade é outro curso do Dampi
marcado para o período de 26 a 30
de junho; o objetivo 4 capacitar os

participantes quanto aos princí-
pios e a prática de avaliação do
Sistema da Qualidade.

•••Tbdos eles tão ocorrer no

período de 12 a 16, pela parte da noite.
•••Informações e reservas pelos

telefones 233 5395, 234 6113 e 233
1013.

PEDAGOGIA
A Empresa Psicopedagogia em

Ação, que atua em consultoria pedagógi-
ca clínica, está realizando um trabalho

voltado para as dificuldades de aprendi-

zagem. A empresa oferece cursos de

capacitação e assessoria para professo-
res. Outras informações pela telefone

221 5918.

Ulbra
O Instituto Luterano de Ensino

Superior de Manaus (Ulbra) está

fazendo inscrição para os cursos de
Pós-Graduação Lato Sensu em Geren-
ciumento Urbano e Paisagismo e Meio

* 
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Ambiente. A especialização começa no
dia 14 de julho.

***0 investimento pode ser feito
em pagamento à vista ou em 20 parce-
Ias. Outras informações pelo telefone
6151365, rumai 1351.

_______
Inscreve para os cursos Educação

ambiental como ferramenta para ISO
14.000; Introdução a ISO 14.000; ISO
9000 - fator de competitividade; e
Implantação de coleta seletiva.

??•Educação Ambiental como Fer-
ramenta para ISO 14000 (20h) visa esti-
mular nas empresas a consciência
ambiental como parte de um programa
de gestão desenvolvendo temas concei-
tuais, meio ambiente, biodiversidade,
recursos naturais, problemas ambientais

globais, moradia e saneamento básico,
desenvolvimento sustentável, aspectos

gerais da legislação ambiental, normas
ISO 14000, gestão ambiental, e certifi-
cação ambiental.

???Introdução a ISO 14000 (20h)
objetiva preparar as pessoas envolvidas
com o processo de implantação do Siste-
ma de Gerenciamento Ambiental na
empresa. O programa proposto abrange
a série 14000; verificação e ação correti-
va; análise crítica; e relação ISO 9000
versus 14000.

???ISO 9000 como Fator de Compe-
titividade (20h), visa o conhecimento de
estrutura e implicações no sistema
da qualidade, passando pelos requi-
sitos da norma ISO 9000, e nivela-
mento de conceitos.

???O curso Implantação de Coleta
Seletiva (20h), pretende incentivar e orien-
tar empresas, escolas e comunidade sobre

a importância do programa de coleta sele-
tiva de lixo, utilizando para isso os 3 Rs:
Reduzir, Reutilizar, Reciclar. O programa
envolve conceituação e classificação do
lixo e implicações diretas no meio ambien-
te.

?•?As inscrições podem ser feitas no
Centro de Educação e Tecnologia "Antô-

nio Simões" - bola da Suframa.
???Informações e reservas 613 3434,

ramais 200,222 e 251.

ICHLÍUA)
O Instituto de Ciências Humanas e

Letras (ICHL) da Universidade do
Amazonas está realizando inscrição

para o curso de Pós-Graduação lato
Sensu em Turismo e Gestão Territorial.
Ele i dirigido á professores da Màèi
turismo, geogmfia e públicos qflMb-O
curso começa no próximo dia 20 éter-
mina em 19 de maio de 2001. A especia-
lização será ministrada por PHDs, mes-
três e doutores que virão de outros esto-
dos eda própria Universidade do Ama-

zonas. Investimento: taxa de inscrição
R$ 100 mais 12 parcelas de R$ 305.

•••Mas informações pelos telefones
644 1322, 644 2244 (ramal 2145),
celular 9981 8486 (falar com a pro-
fessora Marta Monteiro).

•••A UA continua inscrevendo para
a especialização em História e Crítica
da Arte - curso voltado para professores
de artes, artistas, educadores e áreas
afins. A taxa de inscrição ide R$ 100
mais 12 parcelas de 200. Informações

pelos telefones 6441322 ou 644 2244

(ramal 2145).

n^—~ ^~

o Departamento de Assistência à Média e Pequena
Indústria (Dampi) promove dia 20, às 18h30, no auditório da
Fieam, a palestra Educação Ambiental como Componente
de Implementação da ISO 14000. Ela será proferida pela
geógrafa Edüene da Süva Maduro, especializada em Educa-
ção Ambiental pela Saitama University - Uarawa/Japão. O
objetivo o oferecer meios que assegurem a manutenção e ele-
vação da qualidade da experiência humana, como parte de
um programa eficiente de Gestão Ambiental. O investimento
é de R$20. Informações e reservas 233 1013/5395.

Alimento»
O Serviço Nacional de Apren-

dizagem Industrial (Senai) e o
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas do
Amazonas (Sebrae) promovem
no próximo dia 20 de junho o
Seminário de Sensibilização
sobre o Sistema APPCC - Aná-
lise de Perigos e Pontos Críticos
de Controle. A participação é
gratuita. O evento é dirigido a
empresas alimentícias nos seg-
mentos de pescados e derivados,
carnes e derivados, frutas, horta-
liças, laticínios e sorvetes.

Falmlcro
O Sebrae vai realizar no perío-
do de 26 a 30 de julho a 14* Fei-
micro, no Centro de Negócios
José Carlos Reston, no Aleixo.
Neste evento, pequenos e médios
empresários terão a oportunida-
de de divulgar seus produtos.
São aguardados representantes
da indústria de calçados,
móveis, alimentos, decoração,

vestuário, jóias, bijuterias, pro-
dutos regionais e artesanato.
Informações 234 3342 e 635
1083.

***Em 
julho também vão

ocorrer os seguintes eventos: dia
9, Feira de Artesanato e Produ-
tos do Amazonas; de 13 a 16,
Estética e Moda Manaus; de 12
a 14, Feira de Acesso ao Ensino
Superior; e de 19 a 22, Feira de
Negócios e Marcas de Produtos
na Fidelidade.

***Os três últimos eventos
vão ocorrer no Centro de Nego-
cios do Sebrae.

*"A Ulbra estará realizando
em Manaus nos próximos dias
16 e 17 de junho o curso Vivên-
cia psicomotora. O curso será
ministrado pela psicóloga Suza-
na Veloso Cabral. As inscrições
poderão ser feitas até o próximo
dia 9. O investimento é de R$
90.

"'Informações e reservas

pelo telefone 615 4500.

' 
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O curao vai tratar do uao de defensivo nos alimentoa
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Município
Dia 5/6

Vencimento do Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza

(ISSQN(/Normal, referente à compe-
tência Maio/2000.

Vencimento ISSQN/Fonte. referen-
te à 2" quinzena do mês de maio/2000.

Vencimento do ISSÇN/Estimativa.
referente à competência Maio/2000.

Vencimento do ISSQN)/ das
Microempresas, referente à compe-
tência maio/2000.

______
Dia 05/06

Recolhimento do ICMS pelos esta-

belecimentos comerciais e industriais,

em relação à parcela devida por subs-

tituição tributária, nó caso de merca-

dorias para qualquer contribuinte
localizado neste Estado, sujeitas à

retenção do ICMS/Fonte, na forma

estabelecida no RICMS.

Dia 07/06
Apresentar DAM referente a

maio/2000, de estabelecimentos
industriais.
Dia 09/06

Recolher o ICMS devido por substi-
tuição tributária para outro Estado em

que o remetente seja inscrito no
cadastro de contribuintes da unidade
da Federação do destinatário.

Recolhimento do ICMS, referente a

abril/2000, pelos estabelecimentos

inscritos na categoria especial da Lei

n° 2.084/91 (corredor de importação).
Recolhimento do ICMS pelo contri-

buinte relativamente ao imposto dite-

rido antes da entrada do produto in

natura em seu estabelecimento no mês

de abril/2000.
Recolhimento do ICMS pelos con-

tribuintes que se encontrarem em

situação regular para com suas obriga-

ções junto ao Fisco (ver § 2o do art.

107 do RICMS, Decreto n"

20.686/99) quando se tratar de entrada

de produtos in natura entregues por

produtores rurais não inscritos no

CCA, no mês de abril/2000.
Recolhimento 

parcial do ICMS, em

percentual não inferior a 70% do valor

devido no mês anterior (maio/2000),

pelos prestadores de serviços de trans-

porte aéreo (exceto prestações de ser-

viços de transporte efetuadas por taxi

aéreo ou congêneres).
Recolher o ICMS referente ao mês

de maio/2000, de estabelecimentos de

comércio ambulante (Regatão).
Apresentar DAM referente a

maio/2000, pelo comércio, est. agro-

pecuário e prest. de serviço.
Dia 15/06

Recolhimento do ICMS pelos con-
tribuintes em relação a estornos de
créditos indevidos, no mês de
maio/2000, ainda que tenha ocorrido
saldo credor.

Recolhimento do ICMS pelos esta-

belecimentos inscritos na categoria

estimativa, em relação à parcela men-

sal fixa.
Recolhimento do ICMS pelas indús-

trias de refinamento de petróleo e dis-

tribuidores de combustíveis, lubrifi-

cantes e álcool carburante.
Recolhimento do ICMS pelos con-

tribuintes inscritos na categoria

microempresa, que ultrapassaram o

limite previsto no art. 50 deste Regu-

lamento, no mês de abril/2000.
Recolhimento do ICMS pelos con-

tribuintes que se encontrarem em

situação regular para com suas obriga-

ções junto ao Fisco (ver § 2° art. 107

do RICMS, Decreto n° 20.686/99) nas

operações de importação de insumos

industriais realizadas com mercado-

rias provenientes de outras unidades

da Federação ou do exterior, em rela-

ção ao imposto cobrado por notifica-

ção e nos casos em que não ocorreu a

cobrança do imposto por substituição

tributária, no mês de maio/2000.
Recolhimento do ICMS pelos con-

tribuintes que se encontrarem em

situação regular para com suas obriga-

ções junto ao Fisco (ver § 2° do art.

107 do RICMS. Decreto n°

20.686/99) quando se tratar de opera-

ções de entrada de mercadorias desti-

nadas a comercialização, uso e consu-

mo ou ativo permanente provenientes
de outras unidades da Federação ou

do exterior, em relação ao imposto

cobrado por notificação e nos casos

em que não ocorreu a cobrança do
imposto por substituição tributária, no

mês de abril/2(XK).
Pagar contribuição ao ITI pelos

importadores de mercadorias destina-

das a comercialização ocorrido no

mês de maio/2(MM).
Pagar contribuição ao FTI pelos

estabelecimentos industriais de bens
finais exceto de informática, pelo
desembaraço de insumos ocorridos no
mês de maio/2(XX).

Unlio
Dia 01/06

Ultimo dia para o recolhimento das
contribuições previdenciárias referen-
tes à competência maio/2(MH), devidas

pelo adquirente. pelo consignatário,
ou pela cooperativa e da contribuição
descontada dos empregados e traba-
lhadores avulsos de Kntidades bene-
Inata.
Dia 02/06

Último dia para o recolhimento das
contribuições previdenciárias referen-
tes a competência maio/2(XX). descon-
tadas dos empregados e as devidas

pelas empresas, sobre as remunera-

ções pagas ou creditadas, a qualquer
título, a empregados _ trabalhadores
avulsos a seu serviço
Dia 05/06

Último dia para o recolhimento do
IPI referente aos latos geradores
ocorridos no terceiro decêndio de
maio/2(XX). incidentes sobre os produ-
tos classificados no Capítulo 22, e
sobre os fumos classificados nos
Códigos 2402.209900 e
2402.90.0399.
Dia 06/06

Último dia para o pagamento dos

salários de maio/2(XX).

D ia 07/06
Ultimo dia para o recolhimento do

FGTS referente I remuneração de

majo/20(M).
Último dia para o recolhimento do

Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) referente aos fatos geradores
ocorridos no período de 28/05 a
03/06/2000
Dia 09/06

Enviar ao Sindicato da Classe cópia

da GPS relativa a maio/2000.
Último dia para o recolhimento do

IPI referente aos fatores geradores
ocorridos no 3o decêndio de
maio/2(XX), incidente sobre "demais

produtos" e "automóveis".

Último dia para recolhimento, pelas
microempresas e empresas de peque-
no porte (optantes pelo Simples) do
valor devido sobre a receita bruta do
mês dc maio/2000.
Dia 14/06

Último dia para o recolhimento do
Imposto de Renda Relido na Fonte
(IRRF) referente aos fatos geradyes
ocorridos no período de 04 a
10/06/2000.

Último dia para o recolhimento do
IPI referente aos fatores geradores
ocorridos no Io decêndio de

junho/2000, incidente sobre os produ-
tores classificados no Capítulo 22 e
sobre os fumos classificados nos
Códigos 2402.20 9900 e
2402.90.0399.
Dia 15/06

Último dia para o recolhimento, na
GPS, das contribuições previdência-
rias referentes a maio/2(XX). devidas

pelos contribuintes individuais.
Enviar, pelo correio, ao MTb o

CAGED de maio/2000.
Último dia para recolher o

PIS/Pasep cujos fatos geradores ocor-

reram em maio/2(XX).
Ultimo dia para recolher o Cofins

cujos fatos geradores ocorreram em
maio/2000.

Atualização quinzenal
Fonte: Revista Editor Fiscal
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TV POR ASSINATURA

Economia
Manaus, sagunda-falra, 12 da Junho da 2000

O Amazonas, que já conta
com duas concessões de TV por
assinatura para Manaus (uma de
MMDS para a Acom Teleco-
municações e outra de TV a
cabo para a Horizon Cablevi-
sion do Brasil), poderá contar
com mais seis outorgas para a

prestação de serviço. Desta vez

para as* áreas de Itacoatiara,
Maués, Tabatinga, Coari, Eiru-
nepé e Humaitá.

Essas áreas constam dos edi-
tais de licitação MMDS-
001/20Ô0 e 002/2000, aprova-
dos pelo Conselho Diretor da
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel), para a
prestação do serviço de TV por
assinatura por meio de
microondas (MMDS) em I40
áreas de 19 estados brasileiros,
beneficiando mais de 11,2
milhões de pessoas distribuídas
em cerca de 2,2 milhões de
domicílios de 194 municípios.

A Anatel receberá os docu-
mentos de habilitação e as pro-
postas técnica e de preços dos
interessados às áreas da licita-
ção MMDS-001/2000 no dia
26, às 9h30, no mini-auditório
do 2o andar do bloco "E", 

Edifí-
cio Deputado Luis Eduardo
Magalhães, na sede da agência,
em Brasflia. Os documentos
dos proponentes para a licitação
MMDS - 002/2000 deverão ser
entregues no dia 3 de julho, nos
mesmos horário e local.

As 140 áreas incluem, ao
todo, 192 municípios com
população até 300 mil habitan-
tes dos estados da Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul.
Minas Gerais. Pará, Paraná,

J% 
Anatel publicou edital para a outorga de prestação de serviços de TV porr\\ assinatura para Itacoatiara, Maués, Tabatinga, Coari, Eirunepé e Humaitá.

Outro edital prevê ainda a criação das empresas "espelhinhos" de telefonia fixa

ganha mais seis concessões
Pernambuco, Piauí, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul,
Rondônia e Santa Catarina,
além do Estado do Amazonas.
Também constam da licitação
dois municípios com população
entre 300 mil e 700 mil habitan-
tes, um do Mato Grosso e outro
do Mato Grosso do Sul.

Editais e exlgênciass - Os
exemplares dos Editais MMDS
001/2000 e MMDS 002/2000
de Tv por assinatura estão à dis-
posição dos interessados, de
segunda a sexta-feira, das 9 às
12 horas e das 14 às 17 horas,
na secretaria da Comissão
Especial de Licitação da Ana-
tel, que fica no 5o andar do
Bloco "E", 

Edifício Deputado
Luis Eduardo Magalhães,
Quadra 6, setor de Autar-
quias Sul em Brasília.

O exemplar de cada Edital
custa R$ 150. Para obtê-lo, é
exigida a apresentação do docu-
mento de identidade do interes-
sado ou cartão de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ), original ou
cópia autenticada, além do
comprovante de pagamento do
depósito bancário (de R$ 150
por cada Edital), que deve ser
feito no Banco do Brasil, agên-
cia 3.602-1, conta corrente n°
170.500-8 em nome da Anatel.

Os interessados não podem
se esquecer de mencionar na
guia de depósito o código da
receita n° UG 413001 002-7. A
Comissão Especial de Licitação
da Anatel não aceitará solicita-
ções do Edital nem fará
remessa por via postal ou
qualquer outra forma não
prevista no próprio Edital.
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A concessão para a operação de TV a cabo pode chegar para seis municípios do Estado

'ESPELHINHOS'

A escolha das 140 áreas

que concentram 192 muni-
cípios nos editais de licita-

ção atendeu a diversos cri-
térios. Um dos principais
critérios foi a inclusão de
áreas que não estão nos

planos das empresas espe-
lho para atendimento de
telefonia fixa e, por isso,
os cidadãos não têm a
oportunidade de escolha de
operadora para a realização
de ligações, ficando atendi-
dos apenas pela concessio-
nária local (a operadora
de telefonia fixa que foi

privatizada).
Ao tomar esta medida, a

Anatel abre a oportunidade

para a prestação do serviço
telefônico fixo e o estabele-
cimento da competição nes-
sas áreas, denominadas
"espelhinhos". 

Poderão
concorrer empresa ou con-
sórcios que tenham expe-
rioencia comprovada na
operação e manutenção do
serviço ou que possua
outorga de qualquer serviço
de telecomunicações, inclu- m
sive as empresas de telefo- mj
nia celular.

Também poderão se can-
didatar às 

"espelhinhos" 
as

atuais operadoras de TV

por assinatura ou um con-
corrente pela outorga de TV

por assinatura que tenha
interesse em também

prestar serviço telefônico
nessas localidades - em
uma ou mais.

Dos 194 municípios que
constam nas 140 áreas das
duas licitações de Tv por
MMDS (001 e 002/2000),
169 fazem parte também
dos Editais das "espelhi-

nhos" que foram publicados
no Diário Oficial da União
e estão a partir dc hoje, à
disposição dos interessados
na secretaria da Comissão
Especial de Licitação.

Isso é que é
Publicação Legal

Balanços, atas e editais
com 30% de desconto.

O 3)omal òo (Commrrriu entende tanto de economia que ele

próprio é administrado por uma cooperativa de profissionais de
imprensa, o que representa redução no custo operacional do
jornal e conseqüente redução no valor de suas publicações.
Por isso só o 3Joninl bo (Eommerrio pode oferecer 30% de

desconto sobre o menor valor cobrado pelos outros jornais.
Assim, quando você precisar publicar balanços, atas, editais,

avisos, etc, faça economia, anuncie noíjnnutl òa Qlnmmrrrin.

Ou você vai pagar mais caro pelo mesmo serviço em outro jornal?
ÍJurnal òo (Cnmnirrrin - Feito para quem decide.
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A volta dos dinossauros
Ainda sem data definida para

estrear no Brasil, o novo lança-
mento da Disney nos EUA,
"Dinossauros", é um show de
tecnologia e uma amostra do
que vem por aí na nova era digi-
tal do cinema. O filme foi idea-
lizado em meados dos anos 80,
mas só agora houve suporte tec-
nológico para sua finalização.
Para fazê-lo, a Disney montou
um enorme estúdio digital, com
550 computadores, em Bur-
bank, Los Angeles.

Os números dessa produção
pós-moderna são realmente
impressionantes. Para levar
as centenas de dinossau-
ros para tela, foram
necessárias 3,2
milhões de
horas de pro-
cessa-

mento de informação e a quan-
tidade de elementos do filme
ocupou 45 milhões de megaby-
tes. Além de utilizar a mais
avançada tecnologia disponível,
os técnicos da Disney chegaram
a criar novos softwares para
executar o projeto.

Mas se deixarmos os nume-
ros de lado, que de tão volumo-
sos chegam a ser difíceis de
visualizar, é simples entender a
concepção básica do projeto,
que não deixou outra
alternativa à Disney a
não ser investir

pesado

num projeto high tech. A idéia
foi criar um filme sobre dinos-
sauros, que pensassem, falas-
sem, tivessem expressões
humanas e que parecessem
reais.

Como não há dinossauros
andando pelas florestas para fil-
magens ao vivo, os personagens
precisavam ser criados em com-
putador, com toda a minúcia
necessária para que eles pare-

cessem reais. E para dar
mais credibilidade à

cena, decidiu-se

que as paisa-
gens em

que
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i tecnologia digital produz personagens pré- cos em novo filme da Disney

os dinossauros estariam inseri-
dos seriam captadas do mundo
real, através de avançadas
câmeras digitais. No final, seria
feita uma composição, em com-
putador, das imagens captadas
digita] mente em vários lugares
do mundo com os dinossauros
desenvolvidos em 3D (três
diminsões).

Passados seis anos, desde

que o projeto começou literal-
mente a ser tirado do papel, o
filme está finalmente pronto e
os resultados são fantásticos.
Meses e meses de trabalho
foram gastos para criar cada um
dos dinossauros. Foram feitas

pesquisas com todo o
arsenal disponível

sobre a estrutura
esquelética de cada
criatura. Os técnicos
da Disney também
observaram bastante

a textura da pele dos
elefantes, assim como
sua musculatura em
movimento, já que
são a maior criatura
viva disponível nos
dias de hoje para
observação.

A preocupação
com os detalhes
durante a execu-

ção do projeto
era total. Mos-
tra disso: quan-
do os técnicos
do estúdio
estavam em
fase final de
elaboração dos

personagens no
computador, per-

ceberam que a

pele do dinossauro
estava enrugando

demais com os° movi-
mentos. Aí, para resol-

ver o problema, eles cria-
ram no computador uma

textura que se comportasse de
forma semelhante à lycra. Ou
seja, a pele teria elasticidade

para o movimento, sem enrugar
demais nas articulações; mila-

gres da tecnologia...
Mas a realidade dos persona-

gens saídos do computador não
é a única coisa que impressiona
em "Dinossauros". Eles abusa-

ram dos efeitos especiais. Uma
das câmeras utilizadas, por
exemplo, tinha a capacidade de
se movimentar lateralmente a
145 km por hora. Como resulta-
do, as imagens desse equipa-
mento dão ao público a sensa-

ção de estar participando da
cena. Entre outras passagens,
esse equipamento foi usado

para registrar o oceano sobre o

qual aves pré-históricas voam
em alta velocidade no início do
filme. Ao assistir à cena, parece
que você está dentro dela,
voado com as criaturas.

Uma das passagens mais
comentadas é a da explosão de
um meteoro na Terra que,
segundo estudos, teria sido um
dos fatores responsáveis pelo
processo de extinção dos dinos-
sauros. É neste momento, em
meio a diversas tempestades
catastróficas, com explosões e
efeitos especiais por todos os
lados, que se intensifica a aven-
tura do filme da Disney.

Depois de Time Code" e
"Dinossauros", só falta agora
esperar pelas próximas surpre-
sas digitais do cinema. Talvez, a

próxima delas seja seres huma-
nos animados, saídos da tela do
computador, substituindo atores
de carne e osso. E, oficiosamen-
te, já há gente fazendo isso no
mercado hollywoodiano. Mas
como disseram os cabeças dos
efeitos especiais do filme da
Disney, esse tipo de projeto não
tem muito sentido. Afinal, nesse
filme, utiliza-se a computação

gráfica para recriação de criatu-
ras ou locações que não estão
mais disponíveis para registro.

Es^re^p^p^p^am-
bém ser utilizados para evitar as

produções de cenários gigantes-
cos e milionários, especialmen-
te em filmes históricos. Em
relação aos atores, a utilização
de personagens animados não
faz muito sentido. Afinal, eles
estão por aí, à disposição. Não

precisam sair da tela dos
computadores. Mas que, só

por curiosidade, seria inte-
ressante ver o resultado
desse projeto, isso seria.

Fortuna
debaixo
de poeira

Roma, Itália • Um qua-
dro antigo e sujo, esquecido
em uma pequena igreja perto
de Roma, revelou-se como
obra valiosoa e original do
célebre pintor italiano Cara-
vaggio. Trata-se do 'São Fran-
cisco Penitente', quadro que
retrata o santo orando em uma
caverna. Acreditava-se que a
pintura original era a que está
na Igreja dos Capuchinos, no
centro de Roma. Segundo a
especialista em arte Rossela
Vodret. porém, o quadro dos
capuchinos é de Bartolomeo
Manfredi, discípulo de Cara-
vaggio. (NET)

Banda
anuncia
próprio fim

De acordo com notícia
divulgada no site doünu-
sic.com, o The Cure, que con-
tinua a promover o seu último
trabalho. "Bloodflowers", deve
anunciar o fim da banda. O
vocalista e fundador do grupo,
Robert Smith. seguirá carreira
solo. O músico já começou
trabalhar em seu primeiro
álbum, que deve ser lançado
em 2001.

"Não é o tipo de álbum que
vai tocar muito no rádio. As
canções não têm verso-refrão-
verso-refrão. E nem sequer
vou me preocupar em fazer
shows. Já passei quase 25 anos
na estrada. E agora o que
quero é ficar em casa". (NET)

Macacos
invadem
-vídeo clipe

São Paulo • "Ex-qua-

drilha da Fumaça", pri-
meiro single do Planet
Hamp. já tem clipe que
logo estará nas TVs.

Misturando elementos de
desenho animado, o clipe
conta com a participação
especial dos chimpanzés
Pedrinho e Zezinho, que
interpretam os membros do
Planet Hamp e alguns poli-
ciais. (NET)

Filme
Cmllral Hayek £Filmes

O fenômeno bilionario chamado 'Guerra nas Estrelas'
O ano de 1977, para mui-

tos teóricos do cinema, é um
divisor de águas. Foi quando

Guerra nas Estrelas estreou
provocando uma verdadeira
reforma no cinema america-
no. Star Wars deu início aos

chamados filmes-eventos,
aquele tipo de filme que

mesmo antes de chegar às
telas já provoca comentários

irados ou apaixonados de fãs
e especialistas.

Guerra nas Estrelas ate hoje é motivo
de calorosas discussões entre os críticos e
estudiosos de cinema. Para muitos ele
ressuscitou milhares de salas de cinema à
beira da falência (fenômeno semelhante
alcançado por Titanic, recentemente).
Outros acreditam que o filme iniciou a
fase decadente do cinema atual, onde
orçamentos milionários escondem a fra-

gilidade de roteiros medíocres. Outros

procuram temporizar dizendo que o filme
foi' um mal necessário ao estabelecer o
cinema como divertimento de massas,
coisa que há muito tempo não se via.

Tudo começou quando George Lucas
rompeu com seu pai. o qual queria que
filho o sucedesse nos negócios da família.
Lucas era apaixonado por corridas de car-

' %ros. Após sofrer um acidente de automo-
vel, abandonou o lar e foi exercitar sua

paixão por velocidade em outra freguesia:

o cinema, prometendo a si mesmo ficar
rico antes dos 30. Ao propor sua idéia ao
estúdio "20" Century-Fox", aceitou o
cachê de 500 000 dólares e uma partici-
pação nos lucros provenientes do mer-
chandising. Muitos de seus amigos de
faculdade o acharam louco, mesmo
assim, ele insistiu.

A primeira versão de Star Wars foi
escrita com lápis n° 2, num caderno
comum de estudante, repleto de erros de
ortografia. Mais tarde Lucas contratou
um roteirista para polir o texto e o subme-
teu a vários estúdios: Universal e United
Artists recusaram. A coisa começou a
mudar quando a Fox resolveu arriscar (às
custas de um empurrão de Francis Ford
Coppola) e destinou ao filme uma verba 9
milhões de dólares. Chiaram ainda mais

quando o diretor pediu mais de 1 milhão

para finalizar o filme. Numa exibição-
teste, onde estavam estrelas do porte de

Brian De Palma e Steven Spielberg, mui-
tos acharam o filme fraco e ingênuo. Só
Spielberg achou que essa ingenuidade
faria a glória do filme e ainda previu que
ele faria mais dc 100 milhões na bilhete-
ria. Estava certo. Guerra nas Estrelas fez
um sucesso avassalador e iniciou a onda
dos orçamentos milionários.

Hoje, filmes norte-americanos são ver-
dadeiras máquinas de faturamento que
não admitem concorrência estrangeira,
custam cada vez mais para poder permitir
receitas mais altas ainda. O investimento
nem sempre é seguro. Pode-se ver na
Estrela da Morte, a nave mais impressio-
nante do Filme, uma gigante metáfora

para o cinema norte-americano que com
seu monopolismo desenfreado des-
trói implacavelmente as cinemato-

grafias dos outros países.
Star Wars também deu início a mania,

hoje banal, de copiar/reciclar grandes

AgênciaNet
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'Em uma Galáxia multo distante...". Desta forma começa a guerra estelar

'Star War»' tomou-ss fcone de filme»

cenas/detalhes do cinema mundial. Geor-

ge Lucas se inspirou em Metrópolis

(Fritz Lang), Laurence da Arábia

(David Lean), Butch Cassidy e Sundan-
ce Kld (George Roy Hill) entre outros

para criar seqüências, figurinos e trejeitos
de alguns personagens. Dos personagens
de Star Wars, sem dúvida, o mais ines-

quecível é o maravilhoso, perverso e
charmoso Darth Vader, com seu figurino
negro e sua capa esvoaçante, impossível
não admirá-lo em sua potente voz, a
cargo do veterano ator James Earl Jones.
O figurino do filme, aliás, segue a tradi-
cional metodologia: cores claras para os

mocinhos e os vilões usam roupas com

predomínio de cores escuras.
O filme começa com um letreiro

(muito imitado/satirizado posteriormen-
te): "Há muito tempo, numa galáxia dis-

de ficção científica em todo mundo

tante...", um dos grandes 
"achados" do

roteiro é informar ao espectador que a
história se desenrola no passado e não no
futuro. Para o presidente da Lucas Arts

(holding de George Lucas), Jack Soren-
sen, "No mundo atual, onde todos estão
céticos, principalmente com relação à

política, os jovens gostam de acreditar em
algo puro e nobre". E, é claro, que no
filme o bem triunfa sobre o mal. E para
felicidade do bolso de George Lucas que,
aos 33 anos, viu Star Wars faturar
seu primeiro BILHÃO, cumprindo
fartamente sua promessa.

U®tè) News
Video
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Cartório do Registro ds Protesto ds Letras

Mansus - Amazonas
Prlmslro Oficio

Edital

Em meu cartório na rua Joaquim Sarmento, 418, acham-

se para ser protestados por falta de aceite, devolução e

pagamento, os títulos dos sacados abaixo discriminados,

com seus respectivos débitos, e como os devedores não

foram encontrados nesta cidade, pelo presente e de direito,

de acordo com o parágrafo único do art. 883 do código civil

e o (tem IV do decreto 2044 de 31 de dezembro de 1908

ficam intimados a virem pagar-nos ou nos dar as razões por-

que não o fazem, ficando desde já notificados de seus pro-
testos, caso assim nfio procedam dentro do prazo legal.

Noms do Dsvsdor Protocolo Valor RS

AWenor Pereira de Assis 507.952/7 303,00
Amazonas Móveis Modular Ltda. 508.901/8 151,54
Apuí Taxi Aéreo Ltda. 508.140/8 880,00
Aranel Comércio Ltda. 507.959/4 187,22
Aranel Comércio Ltda. 507.998/5 914,01
Caram Empreendimentos Ltda. 507.949/0 251,00
ContínentalCalcados Ltda. 508.227/7 717,84
Continental Calcados Ltda. 508.297/8 401,885
D. S. Oliveira SAva 508.831/3 101,00
D. V. SHva 508.280/3 588,16
DarKeNe Ferreira da Câmara 508.838/5 70,25
Empresa Brasileira de Correios Tele. Ltda. 508.255/2 660,00
Eudson Marques de Alcântara 507.957/8 120,00
Mundial Manufaturing Ltda. 508.043/6 531,19
Pop Pastel Üda. 508.207/2 248,40
Pop Pastel Ltda. 508.208/0 249,18
Reco Representação e Comércio Ltda. 508.648/5 1.530,00
Sebastião Monteiro Maia 508.026/6 460,00
Usembc Engenharia de Concreto Ltda. 508.332/0 195,781
Vasp Viaçfio Aérea S. Paulo S/A 508.181/5 207,41
Vitrine Comercial Calçados Ltda. 508.907/7 701,28

Manaus, 09 de junho de 2000.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO AMAZONAS

CARTÓRIO DO 6» OFICIO DE REGISTRO CIVIL

SELMA MARIA URA BARROS - OFICIAL

EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem casar-se: EMISAEL

DA SILVA PRADO, bras., solt., mecânico, filho de Clovis

de Souza Prado e Maria dos Milagres da Silva Prado.

RUBENILDA DA CONCEIÇÃO COSTA, bras., solt., do

lar, filha de Pedro Gonçalves da Costa e Maria da Concei-

çfio Costa. FLORIANO JANUÁRIO DE SOUZA FILHO,

bras., solt., industriário, filho de Floriano Januário de

Souza e Maria Nancy Monteiro Menezes. ELISÂNGELA

SANTOS DE PAULO, bras., solt., estudante, filha de Rai-

mundo-Mota de Paulo e Coracy Santos de Paulo. WAL-

DIRLEJ SAMPAIO RQCHA, bra*. solt., motorista, filho de

Waldir da Silva Rocha e Maria Sampaio Rocha. LINDAL-

VA NEVES DE MELO, bras., sott., filha de Agamenon

Alves de Melo e Maria de Nazaré Neves. WALTER VITAL

DA SILVA, bras., solt., industriário, filho de Manoel Rodri-

gues da Silva e Tereza Vidal da Silva. MARIA ROSANA

DA SILVA ALENCAR, bras., sott., caixa, filha de Joaquim

Barroso de Alencar e Sebastiana da Silva Alencar. JOSÉ

WANDERLEY CAETANO DA SILVA, bras., solt., marce-

neiro, filho de José Francisco Santos da Silva e Luzia

Caetano da Silva. WILLIANE MIRANDA DE SOUZA,

bras., solt., comerciaria, filha de Dirce Miranda de Sousa.

CLAUDIOLENO BERNARDES BATISTA, bras., solt.,

autônomo, filho de Luís Anselmo Batista e Iraci da Silva

Bernardes. MÁRCIA BELTRÃO SOARES, bras., solt., do

lar, filha de Francisco Lopes Soares e Ondina da Silva

Beltrão. FRANCISCO CHARLES MOREIRA LOPES,

bras., solt., marinheiro, filho de José Gomes de Souza e

Altina Moreira Lopes. ELIZANGELA MARTINS AD

GAMA, bras., solt. do lar, filha de Isaias Teles da Gama e

Zilda Martins da Gama. DERMOGENES TAVARES MARI-

NHO, bras., solt., pintor, filho de Deuzinho Marinho da

Silva e Raimunda Tavares Craveiras. ROSEANE SOA-

RES MOREIRA, bras., solt., estudante, filha de Raimundo

Sancho Moreira e Tereza Soares Tourinho. ISAIAS ANTE-

NOR DE SÁ, bras., solt., bombeiro hidráulico, filho de

Antenor Otalicio de Sá e Maria Hilda de Sá. ANETE

MARIA MATTOS DE VASCONCELOS, bras., solt., aux.

de escritório, filha de Antônio Pinto de Vasconcelos e

Sebastiana Mattos de Vasconcelos. MARCELO DE

ALMEIDA FERREIRA, bras., solt., vendedor, filho de

Mário Ferreira e Maria Ivone de Almeida Ferreira. REJA-

NE PINTO GOMES, bras., solt., estudante, filha de Napo-

leão Balbino Gomes e Aldeneide Pinto Gomes. EDNAL-

DO DA SILVA, bras., solt., agricultor, filho de Maria Bor-

ges da Silva. JOSEANA VASCONCELOS COSTA, bras.,

solt., estudante, filha de Josias da Silva Costa e Luziana

Pinto Vasconcelos. DUCIVAL RODRIGUES DO NASCI-

MENTO, bras., solt., programador, filho de Agostinho Soa-

res do Nascimento e Maria Rodrigues do Nasciemnto.

ELCILANE SOARES OUVEIRA, bras., solt., téc. em

administração, filha de Adalberto Oliveira Sobrinho e Elei-

mar Soares Oliveira. AUGUSTO DA SILVA NETO, bras.,

solt., autônomo, filho de Maria Imaculada Marinho da

Silva. MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES, bras.,

solt., do lar, filha de Francisco Soares Lopes e Adriana

Nogueira de Souza. WILLACE MARÇAL DE SOUZA,

bras., solt., autônomo, filho de ValdMno Ferreira de Souza

e Maria Marcai de Souza. MARLENE FERREIRA VIEIRA,

bras., solt., do lar, filha de Teófilo Vieira de Souza e Judi-

te Ferreira Vieira. REUBEN DA SILVA FREITAS, bras.,

solt., autônomo, füho de Rubem Alves de Freitas e Sebas-

tiana da Silva Freitas. ROSEANE ASSUNÇÃO DE

SOUSA, bras., solt., do lar, filha de Raimundo Ramos de

Sousa e Raimunda Assunção de Sousa. Se alguém sou-

ber de algum impedimento que os declare na forma da

Lei.

Manaus, 10 de maio de 2000

Selma Maria Lira Barros

Oficial

Cartório do Registro da protaato da Latraa
Manaus - Amazonas

Terceiro Ofício

Edital

Em meu cartório na rua Joaquim Sarmento, 418, acham-se

para ser protestados por falta de aceite, devolução e pagamen-
to, os títulos dos sacados abaixo discriminados, com seus res-

pectivos débitos, e como os devedores não foram encontrados
nesta cidade, pelo presente e de direito, de acordo com o para-

grafo único do art. 883 do código civil e o (tem IV do decreto

2044 de 31 de dezembro de 1908 ficam intimados a virem

pagar-nos ou nos dar as razões porque não o fazem, ficando

desde já notificados de seus protestos, caso assim não proce-
dam dentro do prazo legal.

Nome do Dsvsdor Protocolo Vslor R$

Airton Douglas Moreira da Silva
Aranel Comércio Ltda
Auto Posto Osival Ltda.
C L Ayoub
Cositel Representação e Comércio Ltda.
D S de Oliveira Silva
Danielle Ferreira da Câmara
Flávio Procópio de Azevedo
Gilberto Afonso Lima de Morais
Huoston da Conceição Borges
Jad Importadora Comercial Ltda.
Jorpam Mudanças e Transportes Ltda.
José Aroaldo Santana
Lira e Derzi Cia Ltda.
Maria do P S F Façanha
Nelmo Valdir Scherer Neiland
P N Materiais de Construções Ltda.
Raimundo Moreira Pimentel
Sebastiana Andrade Barbosa
Varejão da Construção Ltda.
Vitrine Comercial Calçados Ltda.

Manaus, 09 de junho de 2000.

1.267.194/6 700,00
1.266.578/4 250,85
1.266.629/2 1.172,52
1.266.480/0 403,73
1.266.340/4 251,44
1.267.240/3 182,00
1.266.257/2 70,25
1.266.659/4 132,53
1.266.397/8 2.014,00
1.267.051/6 40,00
1.266.433/8 422.84
1.267.161/0 700,00
1.266.507/5 40,97
1.267.069/9 384,62
1.266.266/1 274,08
1.267.152/0 738,14
1.266.700/0 10.798,00
1.266.709/4 1.629,55
1.266.846/5 235,44
1.267.274/8 1.620,00
1.267.311/6 733,64

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11* REGIÃO
ÓRGÃO: 3* VARA DO TRABALHO - MANAUS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO AO RECLAMADO

O(a) Juiz(a) Titular da 3« VARA DO TRABALHO DE
MANAUS.

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou
dele notícias tiverem que, no dia 07/07/2000, ás 09:33 horas no
Depósito Judiciário NA SECRETARIA DA 3* VARA DO TRABA-
LHO DE MANAUS, serão levados a público pregão de venda e
arrematação, a quem oferecer o maior lance do(s) bem(ns) penho-
rado(s) na execução movida por LUIS CARLOS AZEVEDO MATOS
contra H M ENGENHARUA E CONSTRUÇÕES LTDA., N/P RIO-
«•AR ARAÚJO DOS SANTOS, bem encontrado a NA SECRETA-

RIA PA 3* VARA DO TRABALHO DE MANAUS. Uma mápylija tipo
ctuí, completa em todos os seus itens e equipamentos, nova,
móvel, sober trilhos/reta c/ cabine paronâmica rotante, composto de
diversas estruturas metálicas, pintadas na cor amarela, modelo da
cabine de comando acondicionado e fechado em caixa de madeira.
O referido bem é aquele constante na Nota Fiscal 0436, emitida em
25.05.99 pela executada, avaliada em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil
reais), conforme Auto de Penhora de fls. 55 dos autos, referente ao
Processo 03312/2000-03, em que é reclamante-Exequente LUIZ
CARLOS AZEVEDO MATOS

Quem pretender arrematar os ditos bens deverá compare-
cer no dia, hora e local acima mencionados, ficando ciente de que
deverá garantir o lance com sinal correspondente a 20% (vinte por
cento) do seu valor. E, para que chegue ao conhecimento dos inte-
ressados é passado o presente, que será publicado no Diário da
Justiça e afixado no lugar de costume, na sede dosla Vara

O CUMPRA, NA FORMA DA LEI
DADO E PASSADO na Secretaria da 3** VARA DO TRABA-

LHO DE MANAUS, aos 07 dia(s) do més do |unho do ano de 2000.
Eu, IRANY DE OLIVEIRA CAVALCANTE, TÉCNICO JUDICIA-
RIO, digitei E eu, MARIA ARMINDA FONSECA BASTOS, Dire-
tor(a) da Secretaria, subscrevo.

MARIA D AGfcÓÉlJrBÉ AÍ5f*ADE LOBO
Juiz Substituío(a) no Exercício da Titularidade

<Z&nit
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ATENÇÃO
Empresas de Construção,

Empresários, Prestadores de Serviços, Profissionais Liberais e

Fornecedores em Geral

Manaus já conta com uma Empresa que pode solucionar as

suas necessidades ou problemas.

NOSSAS ESPECIALIDADES:

OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVAS IUNTO A:
RECEITA FEDERAL

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INSS
FGTS

SEFAZ
PREFEITURA

SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIDORES DO FÓRUM

Somente com essas Certidões sua empresa poderá se cadastrar nos orgíos

Federais. Estaduais e Municipais,

para participar da maioria dos negócios através das

Licitações dos tipos:

CARTA CONVITE, TOMADA DE PREÇOS E CONCORRÊNCIAS

PÚBLICAS EM GERAL

PROCUKEMNOS

ÁGIL - AGÊNCIA DE SERVIÇOS E LICITAÇÕES

CONSUTE-NOS Fone/Fax: (0"*92) 234-919VM1W714

Rua Monsenhor Coutinho, 477 Sobreloja 2 - Centro

Manaus/AM E-mail: agillic@bol.com.br

Cartório do Raglatro da Protaato da Latraa

Manaua - Amazonaa

Quarto Ofício

Edital

Em meu cartório na rua Henrique Martins, 446, acham-se

para ser protestados por falta de aceite, devolução e paga-
mento, os títulos dos sacados abaixo discriminados, com

seus respectivos débitos, e como os devedores nfto foram

encontrados nesta cidade, pelo presente e de direito, de

acordo com o parágrafo único do art. 883 do código civil e o

item IV do decreto 2044 de 31 de dezembro de 1908 ficam

intimados a virem pagar-nos ou nos dar as razões porque
nao o fazem, ficando desde já notificados de seus protestos,
caso assim náo procedam dentro do prazo legal.

Nome do Devedor Protocolo Valor R$

D. S. Oliveira Silva 1.172.245/8 205,00
Francisco Arimilson da Costa Roberto 1.172.068/4 490,00
José Maria Afonso Baeta Teixeira 1.172.110/9 206,00
M. A. da Silva Mercadáo Ltda. 1.172.220/2 90,00
Maria Francisca Gomes da Silva 1.172.080/3 168,03
Olímpio da Costa Gadelha 1.172.113/3 943,65
Retipar Retifica de Motores Paraná Ltda. 1.171.965/1 434,00
Rita de Cássia F. de Oliveira 1.172.041/2 150,00
Vitrine Comercial Calçados Ltda. 1.171.833/7 817,88
Vitrine Comercial Calçados Ltda. 1.172.265/2 721,69

Manaus, 09 de junho de 2000.

ESTADO DO AMAZONAS

Gabinete do Governador

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DO

ESTADO DO AMAZONAS

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

A Comissão Geral de Licitação do Estado do Ama-

zonas, toma público para conhecimento dos interessados,

o CANCELAMENTO da licitação na modalidade de Toma-

da de Preço nB 150/00 - Reforma do terminal de passagei-
ro do aeroporto Júlio Belém • Parintins-AM.

Manaus, 12 de Junho de 2000.

IOMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Presidente da C.G.L.

SHARP DO BRASIL S.A.
INDÚSTRIA Dl BQUIMMBNTOS ¦LITftóNICOS

CNPJ N*. 04.171.667/0001-81 - NIRE N° 13300001445

SUMAMO da ata de assembléia geral EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2000

DATA, HORA E LOCAL: 03 de maio de 2000. às 16:00 horas, na sede social, à

Rua Acarà, 200/203 - Distrito Industriai Marechal Castelo Branco, na cidade de

Manaus-Estado do Amazonas CONVOCAÇÃO: Editais publicados nos jornais
' 
Jornal do Comrtérõo", nos dias 24.25e 26 de abrindo dorrervl» ano. às páginas

02. 03 e 02, respectivamente. «. *DWrto OfldM tio EstacW «e> Amazonas", ries

dias 24, 25 e 26 de abril passado, às páginas 02, 02 a 01, respectivamente

PRESENÇA: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social, conforme

assinaturas lançadas no 
"Livro 

de Presença" MESA DIRETORA: Presidente

Sr. Luis Roberto Pogetti Secretária Sra Lucila A. Lo Ré Stefano ORDEM DO

DIA: I. Ratificar o pedido de Concordata Preventiva requerido pela Empresa; e,

II. Outros assuntos de interesse da Sociedade DELIBERAÇÃO: Por

unanimidade, nos termos do parágrafo único do artigo 122 da Lei n" 6404/76. foi

decidido ratificar o pedido de Concordata Preventiva impetrada pela Empresa,

em 24 03 2000. visando o pagamento integral aos credores qurográficos em

duas prestações anuais, sendo a primeira de dois quintos ENCERRAMENTO:

Leitura, aprovação e assinatura da presente ata LUIS ROBERTO POGETTI -

Presidente, LUCILA APARECIDA LO RÉ STEFANO - Secretária.

ACIONISTAS: p/SHARP S.A. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - Luis

Roberto Pogetti. p/SID INFORMÁTICA S.A. - Luis Roberto Pogetti. Cópia

autêntica da ata lavrada no livro própno

4**CJlB, ib *& S*\°-'5>-

LUCILA APARECIDA LO RÉ STEFANO - Secretária.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS/
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/05/00

SOB O NUMERO:

211861

Protocolo 000102679 ãwjESF^"

íl PODER JUDICIÁRIO §

JUSTIÇA DO TRABALHO §
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11* REGIÃO I

11 ÓRGÃO: 3* VARA DO TRABALHO • MANAUS Êl

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO AO RECLAMADO |

II O(a) Juiz(a) Titular da 3» VARA DO TRABALHO DE |O(a) Juiz(a) Titular da 3» VARA DO TRABALHO DE
MANAUS.

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL
virem, ou dele notícias tiverem que, fica NOTIFICADO(A)
o(a) RECLAMADO SSP SEGURANÇA E TRANSPORTE

DE VALORES S/C LTDA, atualmente em lugar incerto e nfio

sabido de que deverá comparecer nesta Vara do Trabalho,

sito à RUA DR. MACHADO, 930 - 19 ANDAR, no dia

26/06/2000 às 08:50 horas, onde se realizará a próxima ses-

sáo de audiência, relativa ao Processo n.«R-14126/2000-03-

MAO, no qual litiga contra RAIMUNDO IRINEU DA SILVA
NUNES

Nessa audiência o (a) reclamado(a) poderá fazer-se

representar por preposto autorizado devendo apresentar

provas que julgar necessárias, constantes de documentos

e/ou testemunhas, estas no máximo de 3 (três).
O não comparecimento à audiência importará em

revelia e confissão quanto a matéria de fato alegada.

O CUMPRA, NA FORMA DA LEI
DADO E PASSADO na Secretaria da 3a VARA DO

TRABALHO DE MANAUS, aos 07 dia(s) do mês de junho do

ano de 2000. Eu,... IRANY DE OLIVEIRA CAVALCANTE,

TÉCNICO JUDICIÁRIO, digitei. E eu, MARIA ARMINDA

FONSECA BASTOS, Diretor(a) da Secretaria, subscrevo.

MARIA DAOtt^OT^OTRADE LOBO
Juiz Substituída) no Exercício duTHulwii
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
CARTÓRIO DA 8" VARA «VELE ACIDENTES DO TRABALHO

Eacrivfi: RUTH HELENA MENDES MONTEIRO
Rua: Alexandra Amorim, n» 285 - Aparecida

Fone: (092) 233 4106

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

O DR. ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA, MM Juiz da
Direito Plantonista das Varas Cíveis da Comarca de Manaus, Capi-
tal do Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, etc...

FAZ SABER a quantos o presente virem ou dele conheci-
mento tiverem que, através do mesmo, CITA, com o prazo acima, a
contar da primeira publicação, o Executado MARCOS ANTÔNIO
DE OUVEIRA CAVALCANTE, que se encontra em lugar Incerto e
nio sabido, para, no prazo de 24 horas, pagar a importância de R$
8.887,80 (OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E
OITENTA CENTAVOS), acrescida das cominaçôes legais, ou
nomear bens à penhora, sob pena de náo o fazendo, nem pagando
o débito, seja convertido em penhora, o arresto de fls. 44, que recaiu
sobre 01 (UM) APARTAMENTO N» 402, localizado no 5* andar do
Condomínio Residencial "Jardim Bougainville", Bloco Orquídea,
situada em uma servidão de uso, caminho e passagem, localizada
na Estrada doa Japoneses, sem número, no Bairro do Parque Dez
de Novembro, Distrito, Município e Comarca de Manaus, Estado do
Amazonas, com área total construída de 97,95 rr. com as demais
características descritas no auto de arresto e depósito de fls. 44/45,
devidamente registrado, sob matricula r. 38.097, desmembrada
para a matrícula n» 45.576, Livro 2 - Registro Geral do Cartório do
Registro de Imóveis do 1» flcio da Capital, ficando ainda o Executa-
do MARCOS ANTÔNIO DE OUVEIRA CAVALCANTE, devkJamen-
te intimado para, no prazo de dez (10) dias, embargar a execuçáp,
querendo, assim como, citado e intimado, para todos os demais atos
do feito, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO (processo n«
0121005771-6/99), que lhe é movida pelo BANCO DO ESTADO DE
SAO PAULO S/A. E, para conhecimento dos interessados e nfio
possam no futuro alegar quaisquer igorfincias, é passado o presen-
te edital, que será afixado e publicado na forma da Lei. Dado e pas-
sado nesta cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, aos
07 (sete) dias do mès de junho do ano de 2.000. EU, RUTH HELE-
NA MENDES MONTEIRO, Escrivã, subscrevo, conferi.

ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA
Juiz de Direito

M*
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO AMAZONAS

CARTÓRIO DO 6» OFICIO DE REGISTRO CIVIL
SELMA MARIA LIRA BARROS - OFICIAL

EDITAL DE PROCLAMAS

FAÇO SABER que pretendem casar-se: CLOVES
DE ALENCAR DOS SANTOS, bras., solt., autônomo, filho de
Fâustino Nilo Segundo dos Santos e Maria Auxiliadora Nilo

de Alencar. CRISTIANE FARIAS DA SILVA, bras., solt., do
lar, filha de Raimundo Pereira da Silva e Maria das Graças

Farias da Silva. CELSO SENA DO NASCIMENTO, bras.,

solt., estoquista, filho de Neres Agripino do Nascimento e

Maria de Nazaré Sena do Nascimento. MARIA DINAZA

BATISTA DA CUNHA, bras., solt., do lar, filha de José Lima

da Cunha e Julieta Batista da Cunha. CLEUDESON PRAIA

DA SILVA, bras., solt., eletricista, filho de Antônio Lisboa da

Silva e Marina Praia da Silva. MIRYA CLEYDE DOS ANJOS

SANTOS, bras., solt., conferente, filha de Pedro Chaves dos

Santos e Mira dos Anjos Santos . CARLOS ALBERTO DE

MATOS ALMEIDA, bras., solt., autônomo, filho de Firmino

Alves de Almeida e Tereza Cristina de Matos Almeida. FRAN-

CISCA FERREIRA CABRAL, bras., solt., do lar, filha de Izau-

ra Ferreira Cabral. CLODOALDO BARRETO COSTA, bras.,

solt., pintor, filho de Antônio Cavalcante da Costa e Cleonice

Barreto Costa. MARIA GRACINETE BARBOSA PIMENTA,

bras., solt., aux. escritório, filha de Pedro Leal Pimenta e
Maria Graciete Barbosa Pimenta. DAVID MESSIAS ARAÚJO

DA SILVA, bras., solt., lanterneiro, filho de Domingos Rodri-

gues da Silva e Ana Araújo da Silva. AMAZONIVIA COELHO
DA SILVA, bras., solt., do lar, filha de Nonato Gomes da Silva

e Sebastiana Coelho da Silva. DENES ROGÉRIO SANTOS
DA SILVA, bras., solt., soldador, filho de Olivia Santos da

Silva e José Marques da Silva. SELMA FARIAS DA SILVA,

bras., solt., do lar, filha de Raimundo Pereira da Silva e Maria

das Graças Farias da Silva. CRISTIAN ANDRADE DOS

SANTOS LOPES, bras., solt., filho de Amadeu Andrade de

Lopes Filho e Maria dos Santos Lopes. MÔNICA BRANDÃO

DA SILVA, bras., solt., estudante, filha de Eunice Brandão da

Silva. CLEBER SILVA ROMAINA, bras., solt., pedreiro, filho

de Tito Costa Romaina e Irande Silva Romaine. MARILENE
DE BRITO FURTADO, bras., solt., do lar, filha de Lafaiete da

Silva Furtado e Maria de Brito Furtado. CLAUDEMIR NUNES

CAMPOS, bras., solt., autônomo, filho de Valdomiro Batista

Campos e Iracema de Oliveira Nunes. ANA MARIA DA

SILVA MORAES, bras., solt., filha de Marciano Arcangeio

Moraes e Robernita Belo da Silva. CLÁUDIO COELHO DE

MENEZES, bras., solt., vigilante, filho de Raimundo Barros de

Menezes e Maria Fernanda Coelho. MARIA DA CONCEI-

ÇÁO DOS SANTOS, bras., solt., do lar, filha de Francisco

Carneiro da Silva e Ercilia dos Santos Silva. CLEMILTON
FERREIRA CABRAL, bras., solt., industriário, filho de Cleo-

mar da Silva Cabral e Maria da Glória Ferreira Cabral. ANGE-

LA MARIA BARROS DE ARAÚJO, bras., solt., filha de

Anselmo Bento Araújo e Maria Antonia Barros de Araújo.

CLÁUDIO ELEANDRO AZEVEDO DE JESUS, bras.. solt.,

montador, filho de Raimundo Elson Soares de Jesus. KÁTIA

REGINA DOS SANTOS BATISTA, bras., solt., do lar, filha de

Maria de Lourdes dos Santos Batista. CRISTIANO DA SILVA

TRINDADE, bras., solt., montador, filho de Joâo de Nazaré

Trindade e Maria da Silva Trindade. MARIA ELIETE DA

SILVA COSTA, bras., solt., do lar, filha de Sebastião da Silva

Costa e Lucila da Silva Costa. CLEITON DIAS DE MELO,

bras., solt., estudante, füho de Caludenir Lima de Melo e

Dalva Dias de Melo. SUSY ELLEN MELO DE OUVEIRA

bras., solt., secretária, filha de José Moreira de Oliveira e

Qaudenira Melo de Oliveira. Se alguém souber de algum

impedimento que os declare na forma da lei.

Manaus, 10 de maio de 2000

Selma Maria Ura Barros

Oficial

COMUNICADO

ESSILOR DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,

firma industrial, estabelecida a Av. Cupiúba, 753 - Distrito

Industrial Marechal Castelo Branco, Inscrita no OCA. n°

04.185.528-0 e no CNPJ (MF) 54.612.650/0001 -17, vem atra-

vés desta comunicar o extravio da 1* via da NF n° 093732 -

Série - 1, emissão em 05.02.00 da empresa SERVIOTICA

LTDA/SP

csxss
COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA QERAL EXTRAORDINÁRIA

O Vice-Presidente do Conselho de Administração da

COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM, no

uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca com

base no art. 124, parágrafo primeiro da Lei n.° 6.404/76, os

Senhores Acionistas para participarem da Reunião da

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada

no dia 15/06/2000, às 14:00 horas, na sede Social da Compa-

nhia, sito à Av. Sete de Setembro, 50, Centro, Manaus/AM,

para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
- Reforma do Estatuto; e

II - Remuneração da Diretoria.

(^ SILAS WQNDEAU AvAL__>_qE__M-V_.

ESTADO DO AMAZONAS
CARTÓRIO DO 1» OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL

Elcy Alves Mendonça • Oficial do Reg. Civil

EDITAL DE PROCLAMAS

FAÇO SABER QUE pretendem casar-se: LANY SANTANA QUI-

MARÀES • VALÉRIA BENTES LIMA, ele bras., solt,ajudante de manuten-

ção, nasc. em 04.09.79, filho de Luiz do Espirito Santo e Raimunda Tereza

Quimarae^(nflLdo PA. e res.nesta cidade. Ela. solt. nasc. 11.08.85 Jllhs <ft_

Èsmeraldò de souzà Lima e ínesita Bentes Lima, nat. do AM. e res. nesla

cidade; ELEX FERREIRA DOS SANTOS • IVANE MORAES DE SALES.

Ele, solteiro, industriário.nasc. 21.1077, filho de Deucimar dos Santos e Mar-

lúcla Ferreira dos Santos, nat. de GO.e res. nesta cidade. Ela solt., estudan-

te, nasc. em 07.08.82, filha de Altaib Bernardo de Sales e Ivete Moraes de

Sales, Nat. do amazonas e resid., nesta cidade. FERNANDO PESSOA REIS

• MARQARETH DO SOCORRO OLIVEIRA E SILVA. Ele solt., Empresário

nasc. em 07.09.60, filho de Deudimo da Silcva Reis e Julieta Pessoa Reis,

nat. do Amazonas e resid. nesta cidade. Ela solt., Arquiteta, nasc. em

08.03.66, (ilha de Lourival da Costa e Silva e Zeneide Oliveira da Silva, nat

do PA. e res nesta cidade; RAIMUNDO GONÇALVES NOGUEIRA NETO •

JURACY DOS SANTOS PEREIRA NONATES Ele., solt., func, público,
nasc. em 26.12.71, filho de João Uma de Oliveira e Benvinda Nogueira de

Oliveira, nat. de AM. e resid. nesta cidade. Ela solt., estudante nasc. em

04.01.79, filha de Robéryo Wagner Portilho e Margareth dos Santos Pereira

Bonates, nat. de AM. e resid. nesta cidade. Apresentaram os documentos exi-

gidos pelo art. 180 do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum

impedimento, que oponha-o na forma da Lei. Eu Oriêta Dantas Hauradou,

Sub-oficial de Registro Civil, o subscrevo e assino.

Manaus, 29 de Maio d* 2000

ORIÊTA DANTAS HAURADOU

SUB OFICIAL b

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11* REGIÃO
ÓRGÃO: 3* VARA DO TRABALHO - MANAUS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO AO RECLAMANTE

O (a) Juiz (a) Titular da 3« VARA DO TRABALHO

DE MANAUS.

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL

virem ou dele notícia tiverem que fica NOTIFICADO(A),

o(a) RECLAMANTE MANOEL DE SOUZA CASTRO,

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que deverá

comparecer nesta Vara do Trabalho, sito á RUA DR.

MACHADO, 930-1° ANDAR, no prazo de dez dias para

informar os bancos onde a executada possua contas cor-

rentes, ou as empresas para as quais presta serviços, ou

ainda, outros bens suscetíveis de penhora, relativa ao

Processo n° R-02491/2000-03-MAO, no qual litiga contra

LABOR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

O QUE CUMPRA, NA FORMA DA LEI.

DADO E PASSADO na Secretaria da 3a VARA DO

TRABALHO DE MANAUS, ao(s) 05 dia(s) do mês de

junho do ano de 2000. Eu, ERLICE RAMOS NOBRE,

TÉCNICO JUDICIÁRIO, digitei, E eu, MARIA ARMINDA

FONSECA BASTOS, Diretor(a) da Secretaria, subscrevo.

MARIA DAa£óMD_-1_TO£ADE LOBO
Juiz Si__st_t_2o(a) uo Exercício da Titularidade

ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO

CARTÓRIO OA 6> VARA CÍVEL E DE ACIDENTES DO TRABALHO

Escrivã Titular: TERESA NUNES RODRIGUES

Tsi: (092) 234-8067

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 30 DIAS.

JIMZ DE DIREITO
Autos
ra ___________ ¦¦_#_____,uinnDU-çao
Requerente
Advogado

Requeridos

: Lafayette C. Vieira Júnior
: Usucapião, Proc. n* 80/99
: 01210024504
: UDA UMA UGUEZ
: JoeA Lourenço Gadelha

OAB/AM 2.220
: MARCÍUO XAVIER HORTÊNCIO,

seus herdeiros e/ou sucessores

Pelo presente, FICAM CITADOS: o Requerido MARCÍUO
XAVIER HORTÊNCIO, seus herdeiros e/ou suceesoree; os even-
tuale Interessados ausentes incertos e desconhecidos; e oe
confinentee MARIA DAS GRAÇAS e ANTÔNIO MAIA DOS SAN-
TOS, todoe de qualificação e residência ignoradas, para contes-
tarem e Ação de Usucapião movida por UDA UMA UGUEZ,
bras., divorciada, do lar, portadora do RQ n» 0369531-0 SSP/AM
e do CIC/MF n« 335.571.792-49, domiciliada o reeidente nesta
cidade, na Rua Belo Horizonte, n» 438, bairro da Compensa II; e
não o fazendo, presumir-se-áo como verdadeiros, os fatos articula-
dos pela Autora. OBJETO DA AÇÃO: TERRENO localizado nesta
cidade na Rua Belo Horizonte, ng 438, bairro da Compensa II, regis-
trado no IFAM - Instituto de Terras do Amazonas, às fls. 304, Livro
85, Registro de Titulo Definitivo em nome de Marcílio Xavier Hortên-
cio, Lei 89, de 31/12/59. Tudo de acordo com o despacho: "Cite-se

na forma da lei. Mao, 17/03/99. (a) Lafayette Carneiro Vieira Júnior
- Juiz de Direito". - Em virtude do que expedi o presente que será

publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade
de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, aos vinte e cinco dias
do mês de marco do ano de mil novecentos e noventa e nove. Eu,
TERESA NUNES RODRIGUES, Escrivã titular, o escrevi.

Manaus, 25 de março de 1999.

Lafayette Carneiro Vieira Júnior
Juiz de Direito.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA

INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E

MONTAGEM CONSULTIVA DE MANAUS

SINTRACOMEC

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias das Categorias
Econômicas e o Profissional da Construção Civil, Montagem
e Manutenção Industrial,.Construção ¦? MQptaMi-ifajftw-p-
dutos e Oleodutos e Engenharia Consultiva, Trabalhadores

em Olaria, Cerâmicas, dê Ctriiôritô, CW.Geàso.CiEtr.ftrilca

para Construção, de Mármores e Granitos, Decorações e

Ornamentos, Indústria da Construção Leve e Pesada, Cons-
trução e Montagens de Cimento Armado, Oficiais Eletricistas

e Trabalhadores nas Indústrias de Instalação Elétrica, Gás,
Hidráulica e Sanitária, Empresas de Construção Contratadas

das Empresas de Saneamento (Água e Esgoto) e Engenharia

Elétrica, Indústria de Amianto, Profissionais Autônomos, inclu-

sive os contratados no Setor, Via Cooperativa Pertencentes

ao Grupo III, do anexo do art. 577, da CLT, dos trabalhadores

na indústria de Madeira, de Serrarias, Carpintarias, Tanoarias,

Extração de Madeira, de Móveis de Junco e Vime, de Vassou-

ras, de Escovas e Pincéis, Compensados e Laminados, Aglo-

merados, Chapas de Fibras de Madeira dos Municípios de

Manaus, Coari, Manaquirí, Careiro da Várzea, Careiro, Auta-

zes, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Novo Airão,

Nova Olinda do Norte, Caapiranga, Borba, Novo Aripuaná,

Tefé, Alvarães, Codajás, Anori, Beruri, Anamã, Itapiranga, Sil-

ves, São Sebastião do Uatumã, Barreirinha, Urucará, Boa

Vista do Ramos, Nhamundá, Urucurituba, Humaitá, Manicoré,

Apuí, Tapauá, Canutama, Lábrea, Eirunepé, Carauari, Pauini,

Boca do Acre, Itamarati, Envira, Guajará, Ipixuna, Benjamin

Constant, Atalaia do Norte, São Gabriel da Cachoeira, Barce-

los, Santa Izabel do Rio Negro, Japurá, Jutaí, Fonte Boa,

Maraã, Tonantins, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do

Iça, Amaturá, Juruá, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Taba-

tinga, Parintins e Uarini e do Estado do Amazonas, na forma

Estatutária CONVOCA a todos os associados e demais traba-

lhadores da catergoria acima mencionada, com exclusão dos

Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem

e Manutenção Industrial, Construção e Montagem de Gaso-

dutos e Oleodutos e Engenharia Consultiva de Manaus e do

Estado do Amazonas, e dos Trabalhadores da Construção

Civil de Itacoatiara, dos Oficiais de Marceneiros e Trabalhado-

res nas Industrias de Serrarias e Móveis de Madeira de Ita-

coatiara, dos Trabalhadores nas Industrias de Construção e

do Mobiliário de Manacapuru, dos Trabalhadores nas Indús-

trias de Cimento, Cal, Gesso e Trabalhadores nas Indústrias

de Ladrilhos Hidráulicos, Produtos de Cimento de Manaus,

dos Trabalhadores da Construção de Estradas, Pavimentação

e Obras de Terraplanagem em Geral do Estado do Amazo-
nas, dos Trabalhadores nas Indústrias de Olaria de Manaus,

dos Trabalhadores na Construção e do Mobiliário de Maués,

dos Trabalhadores da Construção e do Mobiliário de Parin-

tins, dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção e do
Mobiliário de Tabatinga e dos Oficiais Eletricistas de Manaus,

para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-

RIA, a se realizar no dia 15 do mês de Junho, do corrente ano

em sua Sede na Rua São Raimundo, Ng 203 - Santo Antônio

e na Sub-Sede, sito à Rua Marechal Deodoro, N8 584 - Coari,
no Estado do Amazonas, em primeira convocação às 17:30

(dezessete horas e trinta minutos) e em segunda convocação

às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), para deliberarem

sobre os seguintes pontos de pauta:

a) Escolha dos Delegados para o Congresso Estadual da

CUT-AM, sendo para a Sede-Manaus 16 Delegados e na

Sub-Sede-Coari 09 Delegados, totalizando 25 Delegados;

b) Escolha dos Delegados para o Congresso Nacional da

CUT, sendo para a Sede - Manaus - 03 Delegados e na Sub-

Sede - Coari 01 Delegado;

c) O que houver;

Manaus, 10 de Junho de 2000

Berenício da Souza Lima
Presidente
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cal: Centro de Artes da Universidade do Amazonas,

ho, 724, Centro
Horário: a partir das 9h

Entrada Franca

Atraçoaa: Bandas de Forró

Local: Coração Blue - Estrada da Ponta Negra, 3701, Km 6.

Horário: 20*30

Ingressos: R$ 5,00 homens. Mulheres após às 23h têm entrada franca

FESTIVAL FOLCLÓRICO DO AMAZONAS

Atraçêaa de hoja: Dança Folclórica Impérios da Amazônia, Quadrilha

Chamego na Roça do Alvorada, Ciranda do aleixo, Dança Internacional Beirute,

Quadrilja Funk na Roça

Local: Bola da Suframa. Bairro do Crespo
Horário: a partir das 20h

Entrada Franca

DA CIÊNCIA
Passeios entre a mata localizada no meio da cidade de Manaus. Animais sil-

vestres criados livremente. Trilhas repletas de espécies da fauna e flora regional.

Local: Bosque da Ciência, localizado ao lado do INPA.

¦jjl DO HOSPITAL BENEFICENTE PQfíTUQUESA
Conheça o museu Fernando Ferreira da Cruz, que possui mais de 3 mil peças

que retratam um pouco da história do Amazonas

Local: Hosp. Beneficente Portuguesa. Av. Joaquim Nabuco - s/n»

Horário: 8:00 às 11:30 e 14:00 às 17:00 horas

Entrada franca

BARQUE DO MINDU
E um dos últimos refúgios naturais do Sauim-de-Coleira (primata amazônico

ameaçado de extinção). O parque é localizado em pleno meio urbano de Manaus.

Local: Av. Perimetral • Parque 10

Horário: das 8h às 18h

Aberto para visitaçfto pública. Inaugurado em 1896, em estilo neo-clássico, total-

mente importado da Europa. Possui capacidade para 700 pessoas
Local: Praça S. Sebastião - Centro

Telefone: 234 OS08 • 2321768

Teia de vlsltaçio: R$ 5,00 - Acesso gratuito a estudantes da rede pública de

ensino

i barzinhos e lanchonetes na orla do Rio Negro. Ótimo local para apreciar

o pôr-do-sol.
Local: Calçadáo da Praia do Amarelinho • Av. Rio Negro. Educandos

Horário: Lanchonetes e barzinhos começam a funcionar a parir das 14h

mmim
Ambiente confortável. Shows diários com belas garotas
Local: Boate Rêmulos. Rua Lobo D'Almada - Centro
Horário: a partir das 18h

Ingressos: R$ 3,00

DQ HOMEM DQNQfíTEMUSEU.
Eoprinci principal museu antropológico e didático sobre o homem da região norte

Local: Av. 7 de setembro, 1385, Centro
Horário: A partir das 8h
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CINEMAS DO AMAZONAS SHOPPING

CINE AMAZONAS 1: -Gladiador

Gênero: Épico Classificação: 14 anos

14:00,17:00 e 20:00 horas

CINE AMAZONAS 2: • ÜMOBOllM
Gênero: Drama Classificação: 14 anos
16:30 e 20:00 horas.

CINE AMAZONAS 3: - Vová.Iona

Gênero: Comédia Classificação: 12 anos
15:20,17:20, 19:20 e 21:20 horas

CINE AMAZONAS 4: • ImnhmJEA
Gênero: Drama Classificação: 14 anos
15:45,18:15 e 20:45 horas

CINE AMAZONAS 5: - Gladiador

Gênero: Épico Classificaçio: 14 anos
14:30, 17:30 e 20:30 horas

CINE AMAZONAS 6: • A RÊOQIlQUliti
Gênero: Ficção Classificação: 12 anos.
14*00,1620,1ft40 021-00 horas

Cinemas do Shopping Grande Circular

CINEMA 1: • MêU Vlilnh* MêllQÊQ
Gênero: Comédia Classificaçio: 12 anos

14:45,16:30,18:15 e 20:00 horas

CINEMA 2: - Par Uma maa tripa

Gênero: Açáo Classificaçio: 14 anos
15:15,17:30 e 20:00 horas

Cinemas do Centro

qibêu tmm au» Morrer
( 12 anos

e 20:30 horas

CINE CHAPLIN:
Gênero: Açáo
12:30,14:30,16:30,18::

CINE GRANDE OTELO: • Morcaçoa
Gênero: Ficçio Classificaçio: 12 anos
13:00,14:45,16:30,18:15 e 20:00 horas

CM! RENATO ARAGÂO: - Aatmrlx a Oballi Contra Cmmmr

Gênero: Comédia Classificação: 12 anos.
14:00, 16:00, 18:00 e 20:00 horas

®
ÁRIES É bem melhor fazer

direitinho porque voei
tenha vontade de que as

coisas dêem certo, do que
ficar fazendo manobras para

mostrar isso ou àquilo a quem quer
que seja. Faça com que os motivos de
sua vida provenham do coração.

TOURO Tantas coisas para
r, tantas decisões, situ-

_ 
'ações 

tão complexas, t tanto

jogo de poder em desenvolvi-
mento. voei, de alguma maneira,
tomou-se o epicentro de vários aem-
tecimentos, e terá de dar respostas à
altura do que tenha colocado em movi-
mento.

GÊMEOS O süincio cobriu
voei com seu manto protetor.
Não tente debater-se, não

tente mudar o estado amai de
coisas, faça do silêncio seu aliado e
melhor companheiro de caminho.
Perceberá o que ainda não seja dam

por meio do silêncio.

CÂNCER O poder se
muito mais pelas

obras consumadas, do que
pelo alarde que muitas pes-

soas façam de conseguir atrapalhar o
andamento disso ou daquilo. O ver-
dadeiro poder i uma chama de

coração.

Acabou o tempo dos

$Fprojetos, pois todo ele haverá
dt ter dedicado á realização.

Por isso, quanto menos palavras sejam
alias, lodo mamão irá perder menos
tempo e ganhará em obras con-

©

fíSkmostrará

®-
VIRGEM Mbct jogou esper-

ao futuro, e o fumo é

jaeui e agora. Tora de se
'tomar 

o trabalho de juntar
essas esperanças, umaporuma

até encontrar as que sejam realmente
dignas de tornar-se obras con-
somadas. O resto melhor será deixar

de lado.

JJBRA Muitas coisas pare-
loucura, produto do

Jdesvario que o momento

passional tenha causado. No
entanto serão reais, e de alguma forma
voei terá de lidar com elas da melhor
maneira possível. O pensamento equi-
librado é seu verdadeiro projeto.

kESCORPIÃO Apartemais

/difícil do caminho radica em
saber que poderia fazer

muitas coisas mas ao mesmo tempo
não ter condições de satisfazer sua
vontade de fiai-las. Para que serve
isso? Para entrar na fase madura de

r a satisfação.

LGITÁRIO Voei oculta
.um plano, e e bom que con-

'tinue 
assim, porque dessa

forma continuará nutrtndo-o até que
esteja pronto para ser realizado. No
caminho encontrará ajuda e tombem
obstáculos. Mas a esperança brilhará
sempre mais forte.

^CAPRICÓRNIO 
A impe-

friosa necessidade de

__ 
'empreender 

algo novo não'haverá 
de ficar na mera teoria,

pois isso não seria digno de sua
natureza. Porém, algumas coisas terão
de ser deixadas de lado para abrir

i para novos empreendimentos.

UQUARIO Fim e novo
.1 começo, eis o resumo da

fc^^- épOCO QtmàL 0 fim 3€fÚ IHCT*

hor vivido quando te tome possível
praticar o desapego. E o novo começo
será melhor aproveitado na medida

que mantiver sua mente aberta.

•\PEKES Muitas são as
1 coisas que precisam ser

' 
feitas, e não ha como esperar

que elas aconteçam de forma
organizada. O equilíbrio não é
aparente, está oculto por trás do
dramático caos que acontece por todos
lados. No entanto, há equilíbrio.

¦nr nmymm mhummt

07:00 -Barraco MTV

08:00 • Vídeos
09:00-Lado B
10:00 -DiskMTV

11:00-Resposta
MTV
12:00-Central MTV
14:30-Na Real
15:00 -Supernova

18:00 -Disk MTV

19:00 • Resposta
MTV
20:00 - Na Real
20:30 - Contato
MTV
21:30-TEMPO
MTV
22:00 - Quiz MTV
23:00 - Beavi» &&
Butt-Head

Festival 10
MTV

- Yo! MTV

01:00-Os Piores
Clipes do Mundo
01:30-Demo
01:45-CentralMTV
04:15-Vídeos

TVNVUMMSm
04:45 - PrograiM EcumCni-

04:30 - Telecuno 2000

0S:IO-Telecuno 2000-2*

Grau
03:25-Telecurso 2000-1-

Onu
03:43 - Bom Dia Amazônia

06:13-Bom Dia Brasil

07:03 - Angel Míx

10:43-AMTV-1* Ediçio

11:10-AmazAnia em Notí-

cia
11:35- Globo Esporte
12:00-Jornal Hoje

12:23 - Perfil Olímpico

12:25-Vfdeo Sho»

12:50 -Mais Você

13:50 -Vale a Pena Verde

Novo - Tropicaliente

14:35 - Sessio da Tarde -
"Zona 

Mortal"

16:25 - Malhaçio

16:55 - Novela - Esplendor

17:45-AMTV-2* Ediçio

18:00 - Novela II - Uga-

Uga!
19:00 - Jomal Nacional

19:30 - Horário Político -

PPB

19:50 - Novela III - Laços

de Família

20:55 - Ttta quente 
- Romeu

e Juliêta

23:15-Jornal da Globo

23:45 -Programa do JÔ
0| r» P«ríl Olímpico

02:12- Intercine

03:15 -Corujão -A Teoria

do Amor

TWACünea_a
A EMISSORA NÂO

FORNECEU A

PIOGRAMAÇÀO

05:55-Padrto Técnico

06:00 -Igreja da Graça

08:00- Informe Brasil

09:00-Programa da Lili

11:00-PGM Tl-to Queiroz

Repórter

12:00- Cadeia com

Aiborghetti

1300- Mie de Gravata

16:30-Sessio Super

Herti»

18K)0-Cadeia,com

Alborçhetti

18:45-RRSoares

19:30-PGM Político PTB

19:50 - R R Som» (cont..)

20:45-CNT Jomal

21 _00-Sema Máxima-

Obsessio sem limite

22:45 -Direto de Brasflia

23:15 -Magnativas

0O00 - Encerramento

TI Ml KHI

30- Diário Rural

06:00 - Café com Leite

06:30 -Cadeia da Prece

07:00 - Dia Dia News

07:30 - Dia Dia Revista

09:00 - Programa Olga Bon-

giovamú
10.55 -Vamos Falar com

Deus

IIO0- Esporte Total

11:30-Esporte Total (local)

lt_S0 - Acontece

12:10-Canal Uvre

1305 - A Vn do Povo

14:00 - Dragon Bali?

14:28 - Mundialilo Sub 16

16:15- Silvia POppovic

17:30 - Realidade

18:00 - linemews

18:30 - Jornal da Band

19:00 - Esporte Agora

19:30- Programa O*

21:00-Cine Band Premium-

Matadouros

23:00 - Jornal da Noite

23:45 - Manaus Inter Zoom

00:45 • Flash

01:45-Vamos Falar com

Deus

TvewnMm
03:10 Abertura da ErtaçJc

03:13-Telecuno 2000

06:00 - Energia

06:30-Saúde Brasil

0700-TblsTV

07:30-Cocoricó

08:00-O farol de Sahy

08:30 - Rá Tim Bum
09:00 - Castelo Rá Tim Bum

09:30 - X-TVido

10:00 -Mundo da Lua

10:30 - Wishbone

ll.00-Vest_bu.ando

12:00 - Painel Cultural

12:55 -Entre em forma com

oBoi-Bumbá
1300-Programa Nonato Oli-

veira

I4O0-Programa da Norma

I5O0-Pequeno Uno

15:30-Castelo Ri Tim Bum

I6O0-Quebra Cabeça

16:30-O farol de Sahy

1700-TotsTV

17:30-X-TWo

I8O0-Salto pan o Futuro

19O0 - Sky Trackercs

19:30-MetiopoHs

2000 -Opinião Brasil
20:30-JNda Cultura Regio-

nal

2100-JNda Cultura-

Nacional

21:30- Carrossel f 
'nidade

2300- Roda v
00:30 - Conversa Fiada

0050 - Hino Nacional

Encerramento

O4O0 - Abertura "Pedrio

Musical"
04:40 - OraçiodaPamOia

04:45 - lato é Igreja

03:45- Bom Dia

Amazônia

06:15-A Palavra de Deva

06:20- Jomal do Senado
06:30 - Canal Saáde

07:30 • Bom Dia Amazônia

08:00 - Canal Verde

08:40 - Jomal Amazônia
News
09:00- Literatura em Foco
09:40-Sat Pesquisa
10:30 - Jomal Amazônia

11:03 -Jomal Amazônia em

Notícias

11:35- Esporte Local

12O0 • Amazônia Venlade

12:30 - Jomal Amazônia

News

12:53 - Sabor do Norte
13:00 - Acre em Revista

13:30 - Amapá em Revista

14O0 - Roraima em Revista

14:30 - Documentário
ISOO-DwumantárioUin-

13:30 mm do Sat

16:00 - Rondônia m Revista

16:30 - Ervas e Plantas

Matirinsii
16:50 - Jornal Amazônia

Nnrs
17:15 - Zappeando
17:30 - Jomal AMTV
18O0 - Jomal da Amazônia

19:30 - Amazônia Verdade

20:15 - Amazônia em

Debate
22O0 -Amazônia Rural

22:30 - Jomal Amazônia

News

23:00 - Documentário
23:30 - Jomal do Senado

23:45 - A Palavra de Deu»

I 00O0 - Eaueriamento

Mlm
05:00 - Csds Dis
05:30 - Tenda da Famfli.
05:33 - Redeulo
06:00. Café com Leite
06:30 - Leitura Bíblica
07:00 - Momento Infantil

07:05 • Rompendo em fé
08:00 - Somos Crianças

09:00 -Abrindo a Bíblia
10:00-Cada dia
10:30 - VM Show
11:30-Tenda da Família
11:35-Momento infantil
12:00-Grilode Vitória

13:00 -Sociedade em Questão
14.00-Ser Criança
14:30 - Kid'5 Club
15:00-Somos Crianças
16:00- Açáo Social
17:00-VM Show
18:00 - __el.ej.io
18:05 - RBN Noticias
18:30 -Tenda da Família
19:00 - Viste 2000
20:00 - Momento Infantil

20O5 - Gente como a rente
21:00-Celebração
22:00 - Visio 2000 (reprise)

ij.iir - ueuic tunio a gcuic
00:00 Cada Dia

00:30 - Club 700

0IO0-Celebração
02:00 - Doai Novas ao Lar
03:00 - Boas Nova» Brasil
04:00 - Celebraçto

nr MANAISm
«00 -O Despeitar da FÉ

OSflO-PomodeFÍ
06:45- Fala Brasil

OBOO-Etana* Alegria

IlOO-Nomo limpo

12.00 - Mb >*n*ri com Estilo

1300- SemmMtéaon
l3J0-Nsle*Anoia

16*5-Odnde Ala» I

17 JO-Cmd 10 Notícias

18:25 -Jornal da Recnd*

19:10 - Novela 
"Marcas 

da

Maio"
20.15 - Novela -*Oft__r de Mui-

mt
21:15-Eacolmhe do Ban*»

22:15-Super Tela

2300-Jomal d» Reconl -?Ed

23:45-Plranottr

00:15 - Fab que eu le escuto

tEffl)-Mimo Tempo Reprise

Rflfljft
Rádio C idade FM ¦ 99.3

06:00 - Saudade Cidade - Flasback

07:00 - Triplicidade - Popular

08:00 - Alô Cidade - Participação

dos Ouvintes

09:00 - Triplicidade - Popular

10:00 - Swing da Cidade - Popular

12:00 - Vale a Pena - Hash Back

13:00 • Triplicidade - Popular

15:00 - Swing da Cidade - Popular

17:00 - Sucesso da Cidade - Popular

19:00 - AIÔ Cidade - Participação

dos Ouvintes

20:00 - Triplicidade - Popular

22:00 • Love Song's - Romântico

Novidade FM - 100,7

07:00 - Programa 
"Sucesso 

Danado"
- Locutor: Delson Reis t Walzemir

Freitas
10:00 - Babado - Locutor - Fernando

Araújo

13:00 - Zona Franca - Locutor: Joa-

quim Marinho

14:00 - Playlist - Locutor: Júlio

Roberto

17:00 - A Voz do Brasil

18:00 - La Parada - Ai 10 Mais Pedi-

das pelos Ouvintes
21:00 - Speedback • Locutor: Fer-

nando Araújo
23:00 - HI-FI - Locutor: Joio Curv

00:00 - Playlist • Sem locutor

FM do Povo

05:00 - Evangelho Quadrangular

06:00 - União Pela Vida - Religioso
07:00 - Plínio Valério no Coração do

Povo - Popular
10:00 - Feslão do Povo - Popular
11:00 -50" Graus -Popular

12:00 - Almoce c/ Cristina Araújo
13:00 - Forrozio do Compadre Zé
Milton - Forró
15:00 - Garantido 2000 - Regional
16:00 - Toca Tudo - popular
17:00 - Ao Cair da Tarde
18:00 - Voz do Brasil
19:00 - Clube do Amor - Romântico
20:00 - Toque de Bar - Popular
21:00 - Conexão Sucesso - Popular
22:00 • Tempo de Saudade • Musical

23:00 - Amigos para Sempre - Reli-

gloso

A Crítica FM -

06:00
09:00
fins
12:00
14:00

pelo
16:00
19:00
bosa

21:00

00:00

Apresentador Bob Lesler

Apresentador Gilberto Mar-

Apresentador Costinha
Apresentador Geraldo Cam-

Apresentador Walter Yalas

Apresentador Ormando Bar-

Apresentador Luiz Fernando

Satélite

Amazonas FM - 101,5

05:00 - Programa 
"Relax 

101 - 1'

Ediçio" Loculor: Automático

06:00 - Programa 
"Arquivo 

101"

Loculor: Benna Lago

07:00 - Programa 
"Em 

Cima da

Noticia" Locutores: Patrick Moita e

Mário Célio e Rosaly Pinheiro
08:00 - Programa Clube do Kei
Locutor: Ronaldo Tíradentes
09:00 - Programa 

"101 
Toca Todas"

Loculor: Arlindo Júnior
10:00 - Programa 

"Top 
Sucesso"

Locutor: Mário Célio

12:00 - Programa 
"Relax 

101 2a

Ediçio" Locutor: Automático

14:00 • Programa 
"Manaus 

40

Graus" Loculor: Jueem Rodrigues
17:00 - Programa 

"Happy 
Hour"

Locutor: Cleuma Lima
19:00 • Programa 

"Mesa 
de Bar"

Locutor: Sky Rodrigues
21:00 - Programa 

"Love 
Music"

Locutor: Sky Rodrigues

Kádio Difusora FM

05:40 • Abertura da Estaçio
05:45 - O Grande Jornal da Manhi
- apresentação: Paulo Guerra.

Eduardo Silva e Vanderlev Fortaleza

07:00 - Programa Josué Filho/ Vai-

dir Correia - apresentaçio: is

segundas, quartas e sextas-feiras,
apresentado por Valdir Correia; is

terças e quintas-feiras, apresentado

por Josué Filho

09:30 • Programa Álvaro Campeio

11:30 - Programa Daniel Anzoategui

13:00 - Programa Cid Soares

15:00 - Programa Josué Neto

17:00 - Programa Dance Music -

apresentaçio: Jurandir Vieira

18:00 - A Voz do Brasil

19:00 - Pagode do Jura • apresenta-

çio: Juarandir Vieira

21:00 - Programa Noisos Momentos

• apresentaçio: Fezinha
00:00 - Programa For Making Love

- apresentaçio: F. Cavalcante

Kádiu Koas Novas AM

01:00 - Realidade Viva - Locutor:

Ivo

02:00 - Ponto Final - Edson Bruno

04:00 - Novo Dia - Locutor: Franklin

Costa

07:00 - Em Contato - Locutor - Vag-

ner Vailatli

08:00 - Programa A Voz da Assem-

bléia - Locutor: Pr. Jônatas Câmara

09:00 - A Voz da Assembléia de

Deus - Belém - Locutor: Samuel

Câmara

10:00 - Programa Momento do Dis-

cipulado - Locutor: Pr. Jory Gracia-

no

11:00 - Ponto Final - Locutor: Pr.

Edson Bruno
12:00 - O Rei Esti Voltando - Locu-

lor: W. Dallas

13:00 - Repartindo o Pio - Locutor:

Raimundo Sabino

14:00 - Vitória Fernandes e Você -

Locu tora: Vitória Fernandes

15:00 - Fé em Açio - Locutor: Pr.

Raimundo Chagas

16:00 - Programa Linha Direta -

Locutor: Amaury Colores
16:30 - Liberdade Atras das Grades
- Locutor: Pr. Paulo Farias

18:00 - A Voz do Brasil
19:00 • Louvor para Cristo • Locu-

tor: Antônio Rodrigues

19:30 - Transmissão do Culto de

Canai- Apresentaçio: Pr. Jônatas

Câmara

21:30 - Vida In Concert - Locutor:

Ivo
22:00 - Mais que Vencedor • Equipe

Templo Central

23:00 - W. Dallas e seus amigos -

Locutor: Wanderley Dallas

Kádio Difusora AM

04:00 - Abertura da Estaçio

04:03 - Programa Rádio Caminho-

neiro - apresentaçio: Sérgio Reis

04:30 - Madrugada 1.180 - apresen-

tação: Edson Melo

05:45 • O Grande Jornal da Manhã
• apresentaçio: Paulo Guerra,

Eduardo Silva e Vanderley Fortaleza

07:00 - Programa Josué Filho/ Vai-
dir Correia - apresentaçio: is
segundas, quartas e sextas-feiras,
apresentado por Valdir Correia; ás
terças e quintas-feiras, apresentado

por Josué Filho
09:30 • Programa Paulo Gilberto

11:00 - Programa Gerson Guerra

12:00 • Resenha Esportiva - apre-

sentaçio: Roberto Cuesta e Orlando

Rebelo

13:00 - Forrozio do Paulio - apre-

sentação: Paulo Gilberto

15:30 - Programa Elieide Menezes

18:00 - A Voz do Brasil 1

19:00 - Avisos para o interior do

Estado - apresentaçio: J. Nunes

20:00 - Pagode do Jura

21:00 • Programa Juão Neves

24:00 - Encerramento da Estaçio

ta

06:00 - Abertura da Estaçio

06:05 - Proj. Vitória Regia

06:30 - Louvaçio ao Senhor

07:00 - Avisos para o Interior

07:30 - Programa 
"Canta 

Amazô-

nia" - Locutor: Sávio Santos

11:00 - Programa Cultura nos

Esportes - Locutor: Edson Santos

12:00 - Painel Cultural - Cadeia </

TV

13:00 - Programa 
"Comunicação" -

Locutor: Jerusa Santos
14:00 - Noticias de Brasília

15:30 - Programa 
"Sua 

Tarde Prefe-

rida" - Locutor: Paulo Roberto

18:00 • A Voz do Brasil

19:00 - Proj. Vitória Regia

19:30 - Jornal da Cultura Ed.

Regional - Cadeia tf TV
20:00 - Programa Correio Musical -

Locutor: Costinha

21:00 - Jornal da Cultura Ed.

Nacional - Cadeia té TV

21:30 - Continuação Programa
"Correio 

Musical" - Locutor: Coiri-

nha

22:00 - Encerramento 4
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A
construção

do
samento

Sociologia e
Filosofia come-
çam a virar
disciplinas obri-
gatórias no novo
currículo do
Ensino Médio,
conforme altera-
ções na Nova
LDB. Saiba qual
a importância
do ensino destas
duas disciplinas
no aprendizado
escolar

O dZ»** W&publica também reportagem
sobre o os museus da cidade
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Sociologia no Ensino Médio

Projetos de lei propõeminclusão da disciplina
Evandro Seixas

Rivelino Soares de

O movimento de inclu-
são da disciplina no ensino
médio é muito antigo, remonta
desde o século passado. A pri-
meira tentativa foi feita por
Benjamim Constant. que seria
ministra da educação em 1891.
se não tivesse falecido antes de
sua posse. Sua proposta de
reformulação de ensino (repúbli-
cana e positivista) previa a
inclusão da sociologia em todas
as escolas públicas do país.
Em conseqüências do golpe m/7/-
tar de 1964. foram suprimidas as
liberdades democráticas e as ins-
tituições escolares, em todos os
níveis, viram-se amordaçadas
com a nova legislação educacio-
nal (Lei n° 5.540/68 e n°
5.692/71), que retirou dos curti-
culos escolares o ensino das dis-
ciplinas filosofia e sociologia,
substituindo-as pela inclusão de
Educação Moral e Cívica, n Io
Grau e Organização Social e
Política do Brasil, no 2° Grau, e
Estudos de Problemas
Brasileiros, no ensino superior,
hoje extintas. Foi instituído tam-
bém o ensino de Estudos Sociais,
que substituiu as disciplinas
História e Geografia e criaram-
se cursos superiores de licencia-
tura curta.
O objetivo da alteração na legis-
lação educacional proposto pelo
regime militar era impedir o
desenvolvimento de uma cons-
ciência crítica e reflexiva por
parte dos alunos e silenciar os
professores, cientistas sociais e
filósofos, com a finalidade de se
garantir a obediência passiva dos
cidadãos diante do novo regime
ditador.
Após o processo de redemocrati-
zação do país em 1985, vários
profissionais da educação e inte-
lectuais posicionaram favorável-
mente ao retorno das disciplinas
de ciências humanas (História,
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Estudantes do ensino médio de Manaus: nova legislação inclui Sociologia e Filosofia para secundarístas
Geografia, Filosofia e
Sociologia) ao currículo escolar
e foi o que ocorreu. Entretanto, o
retorno destas disciplinas, parti-
cularmente a Sociologia e a
Filosofia, não ficou bem definido,
pois a Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) n' 9394/96 não deixou
Explícito no retorno das discipli
nas Sociologia e Filosofia, comi ¦
componentes curriculares
obrigatórios no ensino médio,
conforme previsto no Projeto
de Ui n' 1.258-C/88. O atual
texto da LDB é insatisfatório,
pois fala vagamente em "domí
nio dos conhecimentos de
Filosofia e Sociologia..."
<art. 36. 1°, inciso III).
Visando corrigir esta distorção, ?
deputado federal Padre Roque
(PT/PR) criou o Projeto de Ui
(PL 3.178-A. de 1997), que altera
os dispositivos do artigo 36 da
Ui n" 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as dire-
trizes e bases da educação nacio-
nal. Esta alteração torna obriga-

tória as disciplinas Filosofia e
Sociologia no currículo do ensino
médio.
Após uma incessante batalha na
Câmara dos Deputados, em
Brasília, o PL do Padre Roque
foi aprovado, indo agora travar
uma outra batalha no Senado.
Mas antes de ir ao Senado, o
Projeto de Ui irá ganhar uma
redação final na CCJ (Comissão
de Constituição e Justiça). Como
geralmente o Senado é mais
receptivo a este tipo de projetos,
espera-se que a sua aprovação
final não tardará.
A luta de nossa categoria em
todo o país, além do apoio das
diversas entidades dos profissio-
nais da área, ganha sustentação
em quase todo o país. No Senado
temos o apoio dos senadores
Lauro Campos (PT) e Jefferson
Peres (PDT). No Maranhão, a
governadora e também socióloga
Roseane Sarney adota a sociolo-
gia na maioria das escolas esta-
duais. Em São Paulo, há um

Projeto de Ui apresentado na
Assembléia Ugislativa que prevê
a obrigatoriedade da Sociologia.
Em Manaus, o deputado Mário
Frota (PDT) também apresentou
um Projeto de Ui à Assembléia
Ugislativa tornando a sociologia
obrigatória no Estado do
Amazonas. Algumas universida-
des. como a Federal de
Uberlândia, vão adotar a
Sociologia em seus vestibulares.
Outras universidades já estão
pensando esta proposta.
Desta forma, evidencia-se o inte-
resse não somente pela
Sociologia, mas principalmente
nas contribuições que ela trará a
reflexão da sociedade.
A necessidade da inclusão as
Sociologia no currículo do ensino
médio significa uma medida
visando fortalecer o desenvolvi-
mento de uma consciência cidadã
crítica e a consolidação da base
humanística no que se refere aos
conhecimentos adquiridos pelo
educando.

ivelino Soares de Freitas é professor de
Sociologia das Faculdades Objetivo e Diretor
Social da Associação dos Cientistas Sociais do
Amazonas (Acisam) 
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Sociologia no Ensino

As fases da
sociologia
no Brasil

NA W o Brasil, o que parece
ler determinado a produção do
conhecimento sobre o social i o
contexto político de cada momen-
to histórico em que esse conheci-
mento é elaborado. O que esta
tese nos permite concluir diz res-
peito aos dilemas dos caminhos
temáticos das ciências sociais ao
longo do seu surgimento, forma-
ção e institucionalização. A
Sociologia, no Brasil, não se
transformou historicamente numa
"Social Engineering" que predo-
minava na Sociologia Americana
e nem tampouco exclusivamente
numa sociologia de contestação
do statuos quo. Tudo nos levas a
crer que os problemas que afetam
a Sociologia no Brasil estejam ao
largo do campo cientifico-institu-
cional e digam respeito à própria
estruturação econômica, social e
política do país que condiciona
as demandas por parte da socie-
dade e do Estado das ciências
Sociais.
É possível examinarmos essas
implicações em alguns momentos
da Sociologia brasileira já a par-
tir das primeiras décadas do
século 20. O primeiro grande
momento pode ser chamado da
fase do autodidatismo e do
ensaísmo. Neste período, os gran-
des ensaístas produziam uma
ciência social ou sociologia "de
autor". A preocupação temática
girava em torno da identidade
nacional abordada do ponto de
vista histórico, econômico, cultu-
ral, social e político. Autores
como, Oliveira Viana, Sérgio
Buarque de Holanda e Gilberto
Freyre marcaram profundamente
a Sociologia no Brasil apesar de
serem pouco lidos nofxtfrsos de

graduação atualmente. Apesar da
forte influência dos autores euro-
peus e norte-americanos, o gran-
de mérito da "ciência social de
autor" foi reinterpretá-los a par-
tir de questões próprias da reali-
dade brasileira na busca da iden-
tidade nacional, o que propiciou
a construção de arcabouços teó-
ricos e metodológicos que ainda
hoje estimulam pesquisas relê-
vantes.
Na década de 30, quando das pri-
meiras escolas de sociologia, o
objetivo era formar 

"profissio-
nais" capazes de propiciar a"solução racional, queria se dizer
solução baseada na ciência.
Nesta época, dever-se-ia formar
os cientistas da nova ciência,
capazes de produzir o novo saber.
Com a fundação da Universidade
de São Paulo IUSP). em 1934. e
da Escola de Sociologia e
Política, em 1933. podemos iden-
tificar um outro momento da pro-
dução sociológica, em que se
desenvolve o esforço para dentar-
car fronteiras com disciplinas
afins. Construção de uma cariei-
ra de professor de sociologia,
divulgação dos padrões conside-
rados científicos e a dissemina-
ção da necessidade do trabalho
de campo. Merece destaque o
papel desempenhado por
Florestan Fernandes na
Universidade de São Paulo e
Donal Pierson, na Escola de
Sociologia e Política.
Desenvolvem-se, nessa época,
grandes temas de pesquisa visan-
do a macroteorização e aos pro-
cedimentos metodológicos a ela
adequados. Investigam-se etnias,
raças, desenvolvimento e as pos-
sibilidades de autonomia nacio-
nal. O ponto culminante dessa
tendência são as chamadas análi-
ses da dependência que domina-
ram nos anos 60.
Os cientistas sociais, nos anos 60
e início dos 70, mergulharam na

OLMo" (111),atmdopkmtu m|»nhol JuiGri»(HP1-19B7)
análise do Estado, do regime, do
modelo econômico e político e na
interpretação dos equívocos ema-
líticos do período anterior. Eram
esses os grandes temas que repre-
sentavam a prioridade e a expec-
tativa dos profissionais do pensa-
mento social.
Na Segunda metade da década de
70, já está efetuada a passagem
dos grandes temas (como depen-
dência, modo de produção e
reprodução) aos estudos específi-
cos dos problemas concretos e
imediatos que desafiavam a
sociedade brasileira e o pensa-
mento social. Constatava-se a
ineficácia das análises globali-
zantes e os analistas sociais se
voltavam para pesquisas localiza-
das, concentradas em grande
parte na organização incipiente
da sociedade civil.
Com a ampliação do público

devido à reforma Universitária e
a repressão política e econômica
manifesta uma demanda por aná-
Uses aplicáveis à realidade Une-
diata. Os meios de comunicação
social respondem a essas novas
tendências e, no final da década
de 70, os profissionais das ciên-
cias sociais surgem nas telas de
televisão e nas páginas da grande
imprensa. Este público ampliado
nas décadas de 80 e 90, a forma-
ção de grupos de participação no
nascimento de novas formas de
organização da sociedade civil.
Estas tendências, alimentadas
também pela orientação do finan-
ciamento à pesquisa, desembo-
cam na atenção centrada em
temas como movimentos sociais,
sociedade civil, globalização e
reestruturação produtiva.

bnir Menezes é professor do Departamento de
Ciências Sociais da Universidade do Amazonas
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Sociologia no Ensino

O exercício do pensarcrítico e criativo
Reprodução

F.alar da volta da sociolo-
gia no Ensino Médio é pensar na
sua função, na sua finalidade
enquanto disciplina Por que a
sociologia volta ao currículo do
Ensino Médio ? Será uma exigência
da sociedade? Será a preocupação
com este homem, esta mulher, que o
Novo Milênio está a exigir ?
A nova LDB (Ui de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional), na
seção IV do Ensino Médio, nos diz:"O educando deve ter o domínio dos
conhecimentos de Filosofia e de
Sociologia necessários ao exercício
da cidadania".
Com uma aula semanal é possível
alcançarmos este objetivo ?
Aumentar o número de aulas é
uma conquista a ser alcançada.
Não sejamos presunçosos em acre-
ditar que a sociologia venha a dar
respostas as inquietações pelo que
passa a Escola e a sua relação
com a sociedade . Mas também
não podemos deixar de ser ousa-
dos em crer que a volta da sócio-
logia no currículo do Ensino
Médio, é uma oportunidade valio-
sa para o exercício do pensar
reflexivo, crítico e criativo.
A sociologia nos propõe uma rela-
ção rica as demais disciplinas. Sua
metodologia tem como proposta a
interdisciplinariedade, possibilitem-
do uma ação ativa e contestadora
da prática e do discurso.
Sabemos que a Escola deve se cons-
tituir em instância social da valori-
zação e promoção da cidadania de
nossos adolescentes e jovens. Por
outro, percebemos o quanto a
Escola anda "perdida" , como se
tivesse perdido esse elo de valoriza-
ção e promoção da cidadania.
A sociedade passa por uma crise de
valores morais, éticos, religiosos e a
Escola sofre reflexos dessa crise,
tomando-se "impotente" diante dos
fatos e sem respostas.
Os educadores "ainda" acreditam
nos jovens como construtores de um
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mundo melhor. A nova LDB nos
deixa frestas, as quais são denomi-
nadas de Temas Transversais.
Através destes temas, é possível edu-
cador e educando fazerem o resgate
da Cultura da Sensibilidade, da
Ética Solidária do Compromisso
consigo próprio e com o mundo no
qual estão inseridos, com a Estética,
com o Belo da Vida e das Pessoas,
do Respeito com o Meio Ambiente.
O educador da disciplina Sociologia
não pode perder a dimensão das
teorias clássicas, oportunizando um

encontro entre os teóricos ( Auguste
Comte, Émile Durkheim. Max
Weber e Karl Marx) e os educandos,
pois é fundamental para que estes
possam entender a racionalidade
que tomou conta do conhecimento
humano. Ter noções básicas dos teó-
ricos clássicos e demais pensadores
modernos como Gilberto Freyre,
Florestem Fernandes, Alain
Touraine e outros, é acreditar que a
Sociologia pode contribuir e quem
sabe dar respostas aos desafios da
sociedade contemporânea.

Não podemos esquecer que nossos
educandos estão embutidos de valo-
res capitalistas, onde o indhiduaUs-
mo, a competitividade excludente e a
lógica do mercado falam mais alto.
Somos desafiados a pensar que a
Sociologia pode contribuir na rees-
truturação da Sociedade, a partir da
compreensão que esta ciência pode
fornecer suportes necessários para
desenvolver a capacidade de enten-
der e projetar o rumo dos aconteci-
mentos.
O mundo contemporâneo ou pós-
clássico como o chamam alguns
pensadores como George Steiner,
exige a retomada e a análise de con-
certos consagrados, como divisão
social do trabalho. Estado Nacional
e democracia e tantos outros para-
dignas que tomam conta do cotidia-
no de nossos educandos. E ao se
trabalhar os conceitos, estes devem
vir de encontro as necessidades dos
educandos. Esta é uma experiência
gratificante, valiosa, a qual nos faz
acreditar que estamos caminhando
com destino certo.
A sociologia não pode perder este
espaço conquistado, não pode calar,
omitir pensamentos que faça valera
verdadeira Educação neste país.
Deve priorizar uma Educação onde
ação e reflexão da prática de\e
fazer a diferença e assim romper
com modelos tradicionais que expul-
sam nossos educandos <la
Instituição Escola
A Escola por sua vez não pode
esquecer da sua função social. Esta
deve fazer parte do processo educa-
cional na formação do cidadão, da
cidadã por inteiro. A sociedade por
sua vez deve trazer a Escola para
dentro dela, porém, sem ser alienada.
Nossos educandos mais que nunca
precisam aprender a aprender,
não precisamos mais de meros
repetidores, de acumuladores de
informações. A Escola mais do
que nunca nos dias de hoje. deve
estabelecer relações significativas
e assim educar para a Vida. A
sociologia pode contribuir nesta
função social da Escola, que por
sua Essência pode ser mais signi-
ficativa no currículo do estudante
do Ensino Médio.

era Lúcia Lourido Barreto é bacharel e licenciada em Ciências Sociais, professora
do Colégio Auxiliadora e Escola Estadual Sai tona. membro do grupo temático Educação
da Associação dos Cientistas Sociais do Amazonas (Acisam) e coordenadora do Setor de
Educação Popular (AEC) da Associação de Educação Católica do Amazonas
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Pintura de 1502, na Catedral de Le Puy, que retrata a lógica de Aristóteles, a retórica de Cícero e a música de Tubal

Filosofia no Ensino

O pensamento a serviço da ação
Artur ii liíiiBftnWBW

____¦__.

xiando lançou na década'de 90 o livro'O Declínio
da Cultura Ocidental", o filósofo
norte-americano Allan Bloom prtten-
dia responder a questões tão inquie-
tantes quanto urgentes: o que levou à
decadência moral do Ocidente? Por
que chegamos ao final do século 20
com uma ajuda crise de valores? Onde
esquecemos nossos critérios valoruti-
vos e nossos pontos de referência?
Quais as causas de tanta barbárie,
alienação generalizada e do completo
desinteresse juvenil pelas artes, pela
literatura, pelas ciências? Enfim, quais
as causas ultimas do crescente mal-
estar do nosso século? A tudo isso o
pensador respondeu de uma forma
que, embora não devesse, soou como
surpresa: o Ocidente decaiu porque
perdeu o contato com os grandes pen-
sadores do passado. .Esquecemos as
lições dos grandes filósofos como
Sócrates, Platão. Epicuro, Kant.
Assim, se quisermos resgatar a digni-
dade humana, reeguer o edifício da
cultura ocidental, devemos trazer de

volta para as salas de aulas das uni-
versidades a filosofia como disciplina
obrigatória
A nosso ver o professor Bloom estava
correto. Apenas acrescentamos que a
filosofia não deve restringir-se aos
cursos universitários. Nesse sentido,
foi com satisfação que saudámos a
nova LDB que, embora não tenha cor-
respondido plenamente aos nossos
anseios, teve o mérito de devolver a
filosofia ao currículo médio. Mas o
público estudantil, justamente o maior
interessado, deve estar questionando o
porquê desta disciplina, qual a sua"utilidade", quais as vantagens que
advêm de seu estudo. A isso, nós, os
professores, temos a obrigação de res-
ponder a contento. Devemos, por
exemplo, lembrar-lhes que, se hoje a
política tornou-se o lodaçal de corrup-
ção que testemunhamos entre cons-
{rangidos e indignados, há 2500 anos
um homem tomou de bom grado a
cicuta, preferindo a morte à desonra.
Num mundo que é marcado pelafrag-
mentação e distanciamento nas rela-
ções humanas, como esquecer aquele
pensador alemão que nos ensinou a
tratar os outros como fim e não como
meio? Ou então, como duvidar da
grandeza moral do epicurismo, que
ainda hoje, em plena sociedade de

consumo, nos aconselha a fugir das
paixões do corpo, fonte de ansiedade e
sofrimento, e buscar a imperturbabili-
dade da alma na moderação dos pra-
zeres? Por outro lado, se uma das
características mais marcantes da
juventude é a busca de novos valores,
éde suma importância levar aos nos-
sos alunos a proposta nietzcheana de
que é o próprio homem que cria os
valores nos quais acredita. Assim
como também não podemos deixar de
mencionar a liberdade com responsa-
bilidade de Jean Paul Sartre para ado-
lescentes que ainda estão projetando
seu futuro.
Mas é necessário conduzir nossos alu-
nos até o mundo mágico da Filosofia.
Infelizmente é muito comum ouvir nos-
sos jovens dizerem que acham essa
disciplina "muito chata", demonstran-
do completa aversão por ela. Isso
ocorre não por um desinteresse natu-
ral aos estudantes, pois que o'homem
é um animal que por natureza deseja o
conhecimento". O problema reside na
forma como a transmitimos. Dever ter
a preocupação de 'usar palavras sim-
pies para dizer coisas que não são
simples". Temos que desfazer a ima-
gem falsa que se criou da Filosofia
como sendo algo impenetrável
Precisamos demonstrar que da não

trabalha com complexas teorias abs-
tratas, estéreis, frias e distantes, mas
que, pelo contrário, está presente
como nunca em nossa existência con-
creta, em nosso cotidiano. A Filosofia
pode e deve ser utilizada como instru-
mento de auxílio no nosso dia a dia.
Assim, a Filosofia precisa descer do
pedestal inalcançável em que feri
colocada, para estar a serviço do
homem. Ba que é, ao lado da
Religião e da Ciência, uma das gran-
des criações do espírito humano para
tentar explicar-se asiea seu mundo,
mais que nunca sefaz necessária com
uma urgência que não permite adia-
mentos. Nossos estudantes certamente
ficarão mais preparados para enfren-
tar os percalços da vida e as grandes
dúvidas que os assaltam com a con-
tribuição inestimável dos grandes
pensadores da História. Os proble-
mas e questionamentos que preocupa-
vam Sócrates, Platão, Hobbes,
Descartes, Kant, Hegel Marx e
todos os grandes pensadores ainda
persistem, estão latentes em nosso
tempo. Portanto, mais que nunca é
necessário voltarmos a nos debru-
çar sobre eles, pois que todos esses
filósofos são, para usar as palavras
inesquecíveis de Sartre, "mortos
sem sepultura".

. rtur Freitas Hidalgo é professor de
Filosofia e membro da Associação
Amazonense de Filosofia
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Filosofia no Ensino

A pedagogia do i
Evandro Ga_d_n*

^ _ escolas hoje que, não
raro, vêm "colocando a tônica de
sua eficácia no índice de aprova-
ção em exames vestibulares às
universidades, acabam também
como sobreviventes de sua pró-
pria falta de ideais" de modo que
a formação de uma consciência
crítica, ética e comprometida
com a transformação da socieda-
de fica relegada a segundo plano.

A atividade filosófica não con-
siste em justificar e legitimar o já
sabido, mas em elaborar cons-
tantemente uma crítica do pensa-
mento sobre ele mesmo. No mini-
mo, para buscarmos saber como
e até onde poderíamos pensar de
outra forma.

O ensino da Filosofia é hoje
vítima de uma partilha brutal e
desastrosa que se impôs entre
estudos científicos e literários e,
por conta disto, tornou-se impo-
tente para diagnosticar e anali-
sar os verdadeiros problemas,
para dialogar com o mundo con-
temporâneo e responder a seus
desafios.

A Filosofia no ensino se dá
num contexto difícil, pois muitos,
ao longo do período de domina-
ção militar, aproveitaram-se para
invadir vidas, extirpando seus
valores mais caros, através de
uma ingestão de imagens e
sonho, promovendo a substitui-
ção do pensar pela imagem, peloimagético, conduzindo-nos à
simulação, e não a uma visão
totalizante da realidade, pois"imagens são muito mais rápida-
mente digeríveis" do que idéias,
pensamentos, análises, reflexão,
abstração do concreto e concreti-
zação do abstraído. De outro
lado, o capitalismo acumulativo
foi vencido pelo capitalismo de
especulação, gerando crise nos
valores e desencanto para a

juventude, criando ,tm vazio exis-
tencial e uma falta ie sentido; a
ausência da pergunta gerou a
angústia da não resposta a impe-
dir novos questionamentos.

Por causa disto a Filosofia
precisa, urgentemente, assumir a
preocupação fundamental de
mostrar que todo conhecimento
nada mais é que intervalo de cia-
reza. Nenhum saber pode consi-
derar-se completo, definitivo, ou
absoluto. "Não resta dúvida que
as ciências revelaram as insufi-
ciências do discurse filosófico.
Contudo, quando esse discurso
abaixa sua voz ou ...' cala,
amplia-se o barulhei de outro dis-
curso: o da açãei direta, o da vio-
lência. Donde a necessidade do
discurso filosófico: ajuda-nos a
prevenir e a suspender esse tipo
de crise. Ademais, instaura um
diálogo no qual toda razão preci-
sa ser ouvida. E as ,'tnicas armas
a serem empregadas são as da
argumentação, ningiém jamais
tendo o direito à última palavra,
porque não existe palavra final".

Para que a Filose fia resgate e
realimente seu proje to de racio-
nalidade autofundao'ora. precisa
assumir plenamente uma reflexi-
vidade capaz de situar socioeul-
tural e temporalmente sua pro-
blemática, suas que toes, suas
categetrias e suas práticas. Sem
ignorar que as "leis sociais" tam-
bém regem o seu próprio funda-
mento interno, os processos poli-
ticos de sua comunicação e peda-
gógicos de seu ensino. Por isso,"enquanto a Filosetfia não voltar
a se interessar pela política, não
voltar a pensar a Cidade, não
conseguiremos nos libertar do
fascínio do cientificismo tecno-
crático nem tampouco enfrentar,
com chances de êxito, as sereias
irracionais que nos espreitam e
tentam seduzir-nos"'.

A Filosofia há de, acima de
tudo no ensino, ajudar o jovem a
pensar a realidade e re-pensá-la
a partir do próprio t ontexto
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"Um Filósofo U_*ckxiando" (1766), do pintor Wright de Durtoy
social no qual está inserido,
interpretando o mundo, não como
acabado, pronto, finito, mas
como processo em construção de
si e da realidade; somente assim
poderá sair de uma possível
consciência alienada para uma
consciência crítica e criticante
de si mesma.

Há de se buscar, através da

Filosofia e de seu ensino, a cons-
trução de uma leitura crítica que
transforme o modo de ver do"serso comum", do "bom senso",
em compreensão crítica da reali-
dade social, política, econômica,
religiosa e cultural. Sair do senso
comum para a consciência crítica
significa perceber que essas
dimensões da existência humana
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estão intimamente relacionadas,
e que a possibilidade de transfor-
mação do mundo está condido-
nada ao modo de conceber a
nossa inserção na realidade.

O ensino da Filosofia tem que
assumir uma dinâmica própriana velha e antiga questão da
ligação entre teoria e prática.
Mais que isso: há de contextuali-

zar as reflexões do ser humano
do passado, interpretando-as à
luz dos acontecimentos presentes.
Não para que se torne apenas
mais um tema interessante, mas
para que desperte no jovem o
interesse pelo pensar, e que este
pensar lhe ajude a apreender a
realidade que o circunda, não só
a realidade mais imediata, mas

aquela que mais intimamente ô
faz sentir-se ser-no-mundo.

Nesse sentido, há que se ter
uma abertura para as indagações
do "cotidiano", não para que a
Filosofia se torne corriqueira,
mas para que. através do cotidia-
no, desempenhe o seu papel de
crítica diante da realidade sócio-
histórica produzida pelo próprio
ser humano.

O conteúdo tradicional, produ-
zido pela cultura humana ao
longo da história, há que ser
passado aos jovens a partir de
temas de nosset tempo e que este-
jam- mais diretamente ligados às
inquietações que são próprias
desse tempo. Dessa forma, a
Filosofia pe)de mostrar-se inte-
ressante e ao mesmo tempo
desempenhar o seu papel de
conscientização do ser humano
contemporâneo.

Devemos trabalhar com uma
visão crítica e num permanente
estado de reflexão para que seja-
mos, de fato, protagonistas des-
ses acontecimentos e não meros
espectadores. Do contrário, é
possível que a história passe e
nós não a percebamos. Filosofar,
no momento contemporâneo, sig-
nifica buscar no passado o lega-
do histórico-cultural produzido
pelo ser humano, na tentativa de
lançar um olhar sobre o futuro,
que é sempre horizonte aberto à
liberdade humana.

A Filosofia terá de ser uma
ligação entre o passado e o pre-
sente. Passado que nos mostra
como foi que o ser humano resol-
veu ou buscou soluções para os
problemas ainda hoje em voga.
Presente que nos lança rumo às
buscas que ainda nos inquietam e
interpelam uma resposta. Esse
deverá ser o papel a ser desem-
penhado tanto por quem ensina
quanto por quem investiga a
Filosofia.

A Filosofia, a partir desse con-
texto, entende-se como uma tare-
fa permanente, porque o ser

humano também o é: sabe-se ina-
cabada, porque ser humano é
estar sempre a caminho; e se
constrói num "estado invariável
de revolução" porque, afinal, o
ser humano é uma perene "revo-
lução filosófica"7 A Filosofia é
potencialidade capaz de propor
uma reflexão crítica na tentativa
de superar os velhos moldes e
modelos de ensino massificador,
para a busca de um novo projeto
político-pedagógico favorecedor
não só da construção de uma
consciência filosófica, um pensa-
mentet critico, mas de um pensar
que, pensando-se a si mesmo,
seja capaz de transformar a rea-
lidade. o mundo, a sociedade, a
economia, a política e a cultura
na qual estamos inseridos. Pois
se a Filosofia não se tornar a
construtora de uma outra huma-
nidade estará negando a sua
vocação original e impossibili-
tando a manifestação do ser em
nós. Isset é uma tarefa cemstante
e permanente da nossa responsa-
bilidade ético-social.

Isto se torna realidade na
medida em que os professores de
filosofia e as Secretarias de
Educação assumam o seu com-
promisso com a educação de
modo geral e o ensino da filoso-
fia de modo particular. O modo
de ser do ensino da filosofia há
de se constituir numa constante
busca de uma pedagogia que
proponha um pensar e um agir
revolucionário. Talvez muitos
pensem que transformar radi-
calmente a sociedade seja algo
do passado, mas nunca foi tão
urgente a luta revolucionária
organizada quanto o é neste
momento de extremo abandono e
miséria humana, num país que
relega ao relento uma faixa sig-
nificante de seu povo. Não é o
número que importa, pois por
mais que fosse um único ser
humano, abandonado na misé-
ria, isto já feriria a dignidade
de toda humanidade.

Filosofia no Centro Universitário
Educação na Universidade do

losofia e o Filosofar" (no prelo), pela
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A Segregação Psiquiátrica
Manoel Dias Galvão*

A
__/ _ B História da
Psiquiatria é inseparável dos
movimentos de exclusão
social.
Movimentos que servem para
demonstrar a extrapolação do
poder judiciário sobre o poder
médico. Apesar dessas práticas
de exclusão, sempre houve
outras práticas que conviveram
lado a lado com elas. Sempre
houve outras formas menos
artificiais de se lidar com os
loucos. Assim como já se sabia
há séculos dos efeitos da hospi-
talização sobre os assim cha-
mados "doentes mentais''."A hospitalização cria uma
situação particular, tem por
efeito oferecer à doença asilar
uma figura diferente da que se
reveste a doença mental fora
do âmbito do asilo. Dupont de
Nemours, no século 18, já
havia chamado a atenção para
o fato de que nenhuma doença
de hospital poderia permane-
cer pura: 'Seria necessário,
dizia ele, um médico de hospi-
tal bastante hábil para escapar
ao perigo da falsa experiência
que parece resultar das moles-
tias artificiais às quais deve
oferecer os seus cuidados nas
salas dos hospitais". Esta
observação do século 18, que
não tem mais validez para as
doenças somáticas, tem- no
ainda nos nossos dias para as
moléstias psiquiátricas" {Mauá
Mannoni).

Como os psiquiatras podem
ignorar uma observação desse
porte? Isso só vem demonstrar
o pouco interesse ou nenhum
pela subjetividade do paciente.
E o pouco respeito pelas quês-
toes éticas levantadas pelas
psicoses. Pois não há como
ignorar que: "O meio fechado
do hospital psiquiátrico cria,
sabe-se, uma doença "institu-
cional" que se superpõe à
doença inicial, deformando-a
oufixando-a de maneira anor-
mal. O meio hospitalar se
cerca das estruturas de uma
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"Cavalo Atacado por um Leão" (1769). de Georges Stubtos
vida familiar coercitiva c favo-
rece o desenvolvimento de uma
nova doença, que é específica
em relação à própria institui-
ção. O elemento subtraído
(transferência) que a psicanáli-
se descobriu na relação medi-
co-paciente também existe na
relação do doente com a insti-
tuição. A palavra levada ao
médico sofre os efeitos de uma
outra palavra veiculada no
seio da instituição. O 'doente' é
conduzido por uma certa Un-
guagem institucional, ele fala
de um lugar onde se desenro-
Iam, em graus diversos, confli-
tos persecutórios próprios à
vida em meio fechado (confli-
tos entre os responsáveis
encarregados, conflitos entre
atendentes e atendidos, confli-

tos dos doentes entre si). Um
jogo inteiro de identificações
projetivas se opera entre as
diferentes pessoas da institui-
ção, sem que os efeitos desta
situação possam ser retomados
pelo indivíduo numa palavra
pessoal" (Maud Mannoni).

É possível que a atividade
delirante persecutória tenha
sido reforçada pelos manicô-
mios, dificultando assim a evo-
lução do delírio para formas
mais apaziguadoras. Pois, fora
do manicômio as evoluções são
facilitadas pelo processo trans-
ferencial, que permite soluções
mais compatíveis com o laço
social. Da mesma forma a hos-
pitalização psiquiátrica contri-
bui para a reprodução das
estereotipias: "As estruturas da

instituição, do momento em que
não permitem às emoções se tra-
duzirem numa espécie de mani-
pulação dialética, fixam o sujeito
em suas defesas de aspectos este-
reotipados. Este se mostra com
as vestimentas da loucura quelhe fornece a psiquiatria clássica.
A falta de ter podido determinar-
se com precisão na angústia queo conduz, o 'doente mental pro-
cura os sinais de sua identidade
nos critérios de objetivação diag-
nóstica. Permanece como o'maníaco', o 'esquizofrênico',
pura verdade do saber psiquiátri-co" (Maud Mannoni). Um saber
a serviço das normas sociais quedevem ser salvas a qualquer
custo, mesmo quando se vive em
franco nazismo.
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Um acordo
com a realidade

Reprodução

9___* os psiquiatras
não se dão conta é que o
diagnóstico acaba por imobi-
lizar o terapeuta e o pacien-
te: "É verdade, rotula então
o psiquiatra, X é um mania-
co. Esquece-se de que i a
partir dessa constatação que
ele cancela X como indivíduo
que fala, e é a falta de ser
ouvido que X vai, desde esse

i momento, fixar-se nos limites
¦Hosográficos, limites que se
transformam nas fronteiras
de sua identidade' (Maud
Mannoni)

A falta de ser escutado é o
que constatamos em nossa
prática psiquiátrica diária,
onde a maioria dos psiquia-
trás do serviço público medi-
calizam os seus clientes e
ainda querem posar de revo-
lucionários ao levantarem
bandeira antimanicomial.
Como podem se colocar con-
tra o manicômio, profissio-
nais sem nenhum domínio
teórico para se contrapor a
uma prática asilar?
Profissionais que não sabem
sequer o que significa escu-
tar e muito menos a relação
entre desejo e demanda.
Pois, submeter-se à classifi-
cação psiquiátrica, não faz
diferença com relação à prá-
tica asilar."Na relação médico-doente
(atendente-atendido), o outro
é dado como sabedor do que
se passa com a doença. O
êxito da 'doença mental'
depende da possibilidade
dada ou não ao indivíduo de
traduzir em palavras seu dis-
túrbio {ao médico cabendo
fornecer, em certas circuns-
tâncias, numa palavra sua o
significante que falta ao dis-
curso do paciente). Se o
paciente recebe como respos-
ta única à sua angústia, o
silêncio de um médico que
sabe o que se passa com ele
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Ilustração alemã que retrata a dominação dos sistemas de valores
e não tem mais necessidade
de escutar o que lhe é dito, o
paciente não terá outro
remédio senão desaparecer
como indivíduo que fala no
seio de uma classificação
nosográfica. E nesta relação,
médico-paciente, paciente
instituição, que se atualiza
no indivíduo (mas também no
atendente) alguma coisa de

obscuro em relação com o
desejo do inconsciente.
Sucede muito mais freqüente-
mente do que se deseja admi-
tir que é o atendente, o medi-
co, quem inconscientemente
bloqueia o movimento dialé-
tico que se esboça no pacien-
te" (Maud Mannoni).

A luta antimanicomial por
si só, não basta para mudar

esse tipo de prática. Pois,
acima de tudo faz-se indis-
pensável reconter a transfe-
rência e saber manejar com
ela. Saber colaborar para
que o psicótico possa chegar
a última fase do delírio e
possa assim entrar em açor-
do com a realidade que aca-
bou por reconstruir. Mais do
que por fim ao asilo, é neces-
sário limitar o poder psiquiá-
tricô e abrir-lhe alternativas.
Pois, não i possível entregar
as questões ligadas à cidadã-
nia nas mãos de especialista.
Principalmente, quando se
sabe que esses especialistas
estão todos submetidos às
classificações que levam as
últimas conseqüências a feri-
chi zação das diferenças:"Ora, aquilo a que estamos
assistindo, com a fetichiza-
ção atual de todas as dife-
renças - DSMIV, inconscien-
tes dissociados, personalida-
des múltiplas, polanização a
respeito do trauma sexual,
política sexual baseada em
categorias simplistas, sujeito
psíquico reduzido a um neu-
rônio ou à dependência de
um vício etc - ,' é uma ofensi-
va que visa a substituir o
duplo ideal do universal e do
diferente por uma diferencia-
ção em cadeia na qual todos
se transformam em vítima
expiatória de um erro sempre
impatível a um outro".
(Elisabeth Roudinesco).

Mais do que nunca é pre-
ciso levar em conta que o
fenômeno da loucura não
pode ser separado do pro-
blema da linguagem.
Ignorar isto é contribuir
para a cristalização da lou-
cura: "Não é o psiquiatra
ou a sociedade que criam a
loucura, mas eles são res-
ponsáveis pela maneira
com que a loucura se cris-
taliza nos asilos". Maud
Mannoni. Mas, não é só no
asilo que ela se cristaliza.

anoel Dias Galvão é psiquiatra
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Exposição de fotografias em cartaz no Museu do Homem do Morte, uma das atividades promovidas pelo espaço

Museu do Homem do Norte

Artefatos indígena e
caboclo são preservados

y?_-________a_iu
— m museu voltado para

o cotidiano dos habitantes da
Região Norte. É para isso que o
Museu do Homem do Norte exis-
te. Artefatos, cerâmicas, utensf-
lios e instrumentos que denun-
ciam o contato íntimo e a integra-
ção da população mais próxima
da fauna e flora do planeta estão
guardados à espera de uma refor-
ma que começou há dois anos e
só deve terminar no final de
2000.
Subordinado à Fundação
Joaquim Nabuco, com sede em
Recrfe, o Museu do Homem do
Norte parou parcialmente paravoltar novo. Mas o que virá como
beneficio, emperrou nos recursos

financeiros. Realizada pelo
Ministério da Educação e
Cultura (MEC), a reforma cami-
nha a passos lentos e ainda
depende de financiamento para
ser concluída. " Passamos pelo
mesmo problema de todos as ins-
tituições federais", explica a dire-
tora do Museu, Regina
Vasconcelos.
Pintura, climatização, ampliação
das instalações e até a recupera-
ção da fachada do prédio, preten-
dem receber com mais conforto o
público do Museu, formado por
50% de estudantes de M.maus e
30% de turistas estrangeiros.
Hoje o projeto de reconstrução e
readaptação das instalações está
orçado em R$500 mil "Estamos
à procura de recursos.
Normalmente temos encontrado
apoio fora do Estado", nssalta
Regina.
A demora na conclusão tias obras

interrompe a maior exposição do
Museu. São 3 mil peças que não
estão à disposição dos visitantes.
Elas ficam guardadas no 2o
andar do prédio e quando estão
abertas às visitas, revezam-se o
ano inteiro.
Porém nem tudo está parado. O
Museu continua aberto e receben-
do visitantes. A biblioteca espe-
cializada em cultiva indígena e
demogrqfia guarda cerca de 2 mil
títulos. O Museu do Homem do
Norte é Antropológico e atende
de pesquisadores a estudantes de
Ensino Médio.
Outra atividade que se mantém
são as exposições temporárias.
Atualmente os fotógrafos Alberto
César Araújo e Sérgio Figueiredo
apresentam a mostra "Manaus
luzes finisseculares", com 36 fotosem preto e branco, traduzindo em
imagens os aspectos humanos, do
meio ambiente e da arquitetura

de palafitas que tomou conta
de Manaus. "Aproveitamos
sempre as datas comemorati-
vas. Já estamos finalizando a
próxima exposição, que deve
resgatar a tradição do Boi", diz
a diretora.
O Projeto "Debatendo no
Museu", que traz especialistas
em assuntos da Região para o
debate com estudantes de
escolas públicas e partícula-res, sessões de vídeo e proje-tos artísticos de gruposlocais, completam a rotina do
Museu.
Ainda este mês o Grupo
Mamulengo deve encenar uma
peça com os bonecos da
Companhia. "Emprestamos o
espaço para oficinas e artis-
tas locais, sem buscar com
isso retorno financeiro. É a
nossa forma de contribuir",
Vasconcelos.
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Fachada do Museu Amazônico: trabaiho de pesquisa e extensão é «US55?5S!5HSB^^
Museu Amazônico

Espaçoo
Museu Amazônico é o

local criado pela Universidade do
Amazonas (UA) para abrigar o seu
acervo mais importante e relevante
sobre a história, o modo de vida e
as descobertas de pesquisadores
contemporâneos, a respeito da
população que fez efaz a história
da Região Amazônica.
Criado em 1989, o Museu
Amazônico está fechado. A
Associação dos Servidores da
Universidade(ASSUA), paralisousuas atividades e conseqüentemen-
te impediu a viabilização do fim-cionamento do Museu."Continuamos com as nossas ativi-
dades internas. Mas nosso quadrode funcionários técnicos é funda-mental para mantermos abertos ao
público", explica o diretor
Francisco Jorge dos Santos.
Dividido em três setores, o Museu
Amazônico funciona em trêsfren-
tes de pesquisa A Divisão de
Pesquisa História, de Antropologia
e a recém criada. Divisão de
Arqueologia, têm em comum o tra-
balho de pesquisa e extensão reali-

zado com a comunidade de
Manaus e do interior do listado,
além de serem as responsáveis portoda a orientação na composição
do acervo permanente do Museu.
Duas coleções são destaques no
conteúdo histórico do Museu. O
acervo do Arquivo Histórico
Ultramarino de Lisboa, órgão
onde se guardou toda a documen-
tação portuguesa do Período
Colonial, resguarda registros quevão do Século 17 ao Século 20. No
total são 200 rolos de microfilmes,
que no mês de julho devem estar à
disposição em CD ROM.
O material é composto por Cartas-
Regia, portarias e diários de via-
gem: como os diários do navegan-
te Alexandre Rodrigues Ferreira,
que esteve na Capitania do Rio
Negro de 1784 a 1788. "Somos um
museu puramente histórico, que
presta um serviço para a memória
da sociedade", analisou Santos.
A outra coleção chama-se Acervo
J.GAraújo. Lá estão 100 anos de
existência de uma das maiores
empresas do Ciclo da Borracha.
Documentos em papel registram a
contabilidade, as correspondências
e a vida da empresa que se apagou
no tempo e no fim de um período

próspero do Amazonas.
Na Divisão de Antropologia há
uma grande quantidade de acervo
etnográfico da cultura material
amazônica, indígena e cabocla. O
artesanato indígena, os artefatos
de cerâmicas, as esculturas em
madeira, representam os traços
nativos de populações Ttlama.
lanomâmi, Tukanos e Déssemos.
Classificação, preparação, manu-
tenção e desenvolvimento de novas
informações, também estão no
conjunto das atividades do Museu.
Projetos de atividades indígenas e
sobre terras que pertencem aos
povos do Estado Amazonas tam-
bém levam a assinatura da Divisão
de Antropologia.
Divisão de Arqueologia - No proje-to original de 1989, uma Divisão
de Arqueologia já havia sido cria-
da, junto com os outros dois
departamentos do Museu
Amazônico. Mas afoita de um
curso de graduação na UA impe-
diu a efetivação do projeto, que
começou a ser implantado há
pouco mais de dois anos.
O professor Carlos Augusto da
Silva especializou-se em
Arqueologia no Museu Goeldi, em

pesquisa
Belém (PA) e, de volta a Manaus,
assumiu a nova Divisão do Museu."Estamos descobrindo o quanto a
nossa população era avançada"
diz.
Esta descoberta teve até agora o
seu ponto máximo em 1999. Os
moradores do Sítio do
Puraquequara, mais precisamente
no Ramal do Ipiranga, deram a
pista, e a Divisão realizou a pes-
quisa, que resultou numa das gran-
des descobertas arqueológicas do
Amazonas.
Abrindo duas urnas funerárias,
com o acompanhamento do
Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacioanal (IPHAN), o
pesquisador descobriu ossos, den-
tes e colores, do que provavelmen-
te era, há cerca de 2 mil vestígios
de vida de índio que viveram pró-ximos ao que viria a ser Manaus.
Os índios BarésJarumãs e Motnaós
tem registros comprovados de vida
nesta região, e agora a descoberta
está a espera de recursos paru que
possa ser avaliada por professores da
Universidade de São Paulo (USP)"Cerkmrente ainda teremos mais a
descobrir', diz o pesquisador.

. -'-.
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Museu do índio

Arte
indígena é

reconstituída
oMuseu do índio foiconstruído a partir do contato
entre o povo europeu e o habi-
tante da Região Amazônica
Criado em 1952 pela Irmã ita-
liana Modelaria Mazzemi, é o
mais antigo do Amazonas e
hoje faz parte do complexo queinclui a residência das evemge-
lizadoras. o Colégio Santa
Terezinha e a Igreja Santuário
Sagrado Coração de Jesus.
As seguidoras da Igreja
Católica chegaram em
Amazonas e subiram em dire-
ção ao Alto Rio Negro. Entre as
tribos que habitavam às mar-
gens da águas da Amazônia,
construíram raízes e ganharama confiança Jus indie>s. Mazzoni
construiu o Museu no pequeno
prédio da Escola Santa
Terezinha e para lá levou as
primeiras peças construídas
pelos índios.
Dez unos se passaram e com a
ajuda do D. Pedm Massa,
Bispo da cidade iui época, as
irmãs construíram o localdefi-
nitivo do Museu. Um espaço
mais amplo, que possibilitem a
vinda de um número maior de
objetos que representassem a
cultura indígena.
Hoje o prédio e os objetivos do
Museu permanecem o mesmos.
Fiéis a tradição, ar irmãs
Saleziemas continuam atutuulo
na mesma região de 60 anos
atrás e realizando as Missões,
que em seis décadas renderam
escolas de 2o Grau, Igrejas e
irmeís índias, mantetuio a treidi-
ção feminina na Congregação,
que em Manaus também é diri-
gente do Colégio Nossa

Senhora Auxiliadora.
Dividido em seis salas, o Museu
do índio funciona hoje de 8/üO
às llh30, ede 14hàs I6h30.
Os Tukanos e os lanomâmi são
os peivos privilegiados nas salas
de exposição permanente.
Na primeira sala a casa do
índio, ou Maloca como os pró-
prios donos a chamam. São
duas miniatureis diferentes. Os
lanomâmi moram em uma
maloca arredondada, enquanto
os Tukano tem um desenho
mais parecido com as moradias
típicas do homem "branco". Em
comum a divisão do espaço,
onde normalmente habitam
várias famílias.
As próximas quatro salas são
dedicadas a arte utilitária des
índios do Alto Rio Negm. O
trabalhe) de artesanato, o mate-
rial utilizado, as zarabatanas e
flechas das cacas aos alimen
tos, os balaios e redes. Tudo ,-m
vitrines com texto explicativo e
identificação de origem. São m
mesmos objetos coletados peiaIrmã Mazzonni.
A última sala é a que mais tem
atraído a atenção de turistas. A
morte, rui visão de>s lanomâmi e
dos Tukanos, estão lá represen-
tadas. Para os lanomâmi a
perda é suprida por um ritual
que consiste em tomar um min-
gau de banana misturada com
as cinzas dos ossos queimado*
dos mortos. É a crença na prt -
sença constante e definitiva dc
quem se foi.
Já peira os Tukanos. o Museu
apresenta uma redoma de _______
com um índio de gesso em uma
canoa. Com o índio, uma rede
unut ano eflecha e uma cuia
de farinha. Os Tukano acredi-
tam na vida após a morte e dc-

Tambor indígena que faz parte do Museu do índio
JM com seus mortos os utensí-
lios que acreditam ser necessá-
rios.
Uma pequena biblioteca espe-
cializada em literatura dedica-
da aos índios do Alto Rio Negn>
e um auditório completam o
espaço, que recebe cena de
400 visitantes todos os meses.
Sem orçamento ou ajuda de
custo de outras fontes, o Museu
cobra R$4.00 de turistas e
R$1.00 de estudantes amazo-

nenses.
Na tentativa de cobrir os eus-
tos, o Museu comenializa
peças de artesanato e vende
refrigerante e água. As eigên-
cias de viagem também repre-
sentam um lucro a mais.
Grupos de turistas vindos dos
Estados Unidos. Europa e
Japão, visitam constantemente
0 Museu, que chega abrir aos
sábeulos e domingos só pararecebê-los. (EC)


