
Trecho da avenida 1) de julho, eqüina com Inde_ 
pendencia, quando chove um ooaco. A situação 
repete.se há anos sem nenhuma providencia Os 
pedestres, quando passam por ali, costumeira, 
mente são ''banhados" pelos automovéis. E quan 
do chove muito, a agua costuma inclusive invadir 
o interior dos carros. 

UM ANO SEM ANISTIA FISCAL ANUNCIADO 
Este ano segundo o secretario Adaberto Teixeira 
de Andrade, não haverá anistia fiscal. Como se sa-
be a anistia tem sido uma das maiores responsá-
veis pelo aumento d a div.da ativa. Na esperança 

; de anistia milhares de municipes deixam de pa-
I gar duas dividas a Prefeitura. Como tem aconte-
j ciclo bá muitos anos, os prefeitos costumam espe-
; cialmente nos anos chamados politicos perdoar 
| as dividas. Este ano é um "ano político" e coroe-
i ça a ser implantada uma medida rigorosa para os 
,; devedores, que deverá perdurar. Segundo o se-
i crctano Adalberto Teixeira de Andrade quem não 

pagar vai ter acresciada à sua divida as despesas 
i judiciais e juros. - p 

| TIMIDEZ EMPRESARIAL E DESCONHECIMENTO 
i Fár.o ressaltado pelo Secretário do Planejamento 

do Estado de São Paulo: os pequenos e médios em-
presários não conhecem as formas de obter finan- í 
ciamentos ou são muito tímidos. Disse êle: "As I 
linhas de crédito existentes em geral são muito 
pouco conhecida pelos industriais pequenos e mé-

, dios. De outro lado, se estes industriais conhecem 
bem a mecânica de crédito enfrentam dificulda-
des em tirar proveito dela, talvez até que se pode-
ria chamar d e timidez empresarial". Declarou is-
so ao instalar o Seminário de Gestões Empresariais. 
A TOXICOMANIA ENTRE FUNCIONÁRIOS 
A confirmação pelo Secretário. do Trabalho, Ciro i 
de Albuquerque, de que a toxicomania é séria en- j 
tre os funcionários públicos estaduais, com ênfase 
especial para o alcoolismo é das mais graves. 
Está .confirmação o Secretário do Trabalho fez em 
Ribeirão Prêto onde disse que a frustração do fun-
cionalismo é quase s«mprP afogada em álcool, ''bo-
linhas" e maconhas. Segundo ele o governo do 
Estado está elaborando um trabalho preventivo e 
repressivo para acabar com o fáto deprimente. 
Poderia ainda o Secretário do Trabalho juntar às 
toxicomanias que ele denuncia, as neuroses que 
grande número de funcionários núblicos também 

apresentam . -
O "MEA CULPA ' DE WELSON GASPARINI 
Penitenciando-se e fazendo penitência pelos Je-
los demais prefeitos, Welson Gasparini disse que 
pouco o quase nada se fez e se faz pela Cultura em 
Ribeirão Prêto. Afirmou que é preciso modificar 
este aspecto, dando um novo impulso às artes. Ele 
já tem uma oportunidade de demonstrar pratica-
mente o que falou na exposição das obras de um 
nintor, quando além de denunciar a "me a culpa'', 
total das administrações ainda pediu que Cultura 
não foss^ apenas um ''slogan". Poderia por exem-
plo verificar o que há de verdade na instalação do 
Museu particular do Mário Moreira Chaves' e da 
Odila Mestriner, em Sertãozinho. porque aqui não 
há condições dignas. E quando se fala "museu par 
tisular" do Mário o Morelra Chaves e d a OdÜa ; 
Mestriner, isto é um e log ;o para os dois e muito 

deprimente para uma cidade que, pode ter talvez | 
a mais rica coleção de artes plásticas do interior 
do Brasil e nem ao menos, oficialmente, sabe ou 
importa-se com Isso. Portanto, desde que conti-
nua não sabendo disso e nem dando importân-
cia prática ao fato as palavras do prefeito n&o 

,sipmfiram nana 
SECRETÁRIOS NAO ACERTAM UMA.. . 
Os secretários do governo Laudo Natel nRo conse-
guem acertar uma quando se trata de chegar na < 
hora, no dia. Sempre estão atrazados. atrapalham j 
programa e no geral acabam não comparecendo ! 
às reuniões programadas. A única excessão tem ' 
sido o senhor Salim Maluf, dos Transportes, mas 
para compensar, ele que chega no dia e hora certa 
quando fala troca todas as datas.. .O último que 
marcou uma nora velo em outra, disse que vinha 
d e avião, chegou de carro, foi o Ho Planejamento 
Vários "bolos" foram dados pelo da Promoção So-
cial Para um governo tão sintonizado é estranho. 
DIFÍCIL O TRANSPORTE DE DOENTES 
A falta de ambulancia está dificultando o trans-
porte de doentes entre as cidades da região, e al-
guns de outros estados, e Ribeirão Preto. Parece 
que há uma falta de entrosamento entre as buro-
cracias existentes, pois enquanto o INPS tem suas 
ambulancias e as deixa sem uso, falta transporte 
em outros setores. Os burocratas precisam se en-
tender com o Tribunal de Contas, acertar os pro-
blemas das alíneas, parágrafos e estatutos, para 
que os doentes possam, ser removidos com rapidez 
para onde devem e precisam ir . Os conflitos bu-
rocráticos não podem ser motivo para prejudicar 
os doentes, que, ao que parece, devem ter prio-
ridade . 


