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Tempo
Brasília—Foto de Luciano de Andrade

Claro a ocasional-
mente nublado, com
névoa úmida e ne-
voeiros esparsos ao
amanhecer. Visibili-
dade boa. Tempo no
mundo e foto do sa-
télite na página 22.

Negócios
O Banco Central pre-
vê que o Brasil al-
cance este ano o
mesmo nível de in-
vestimentos estran-
geiros de há 10 anos,
o que eqüivale à
metade do capital
investido em 1981.
(Página 30)
Atrizes de sucesso,
como Renata Sorrah
e Marieta Severo, es-
tão ocupando cada
vez mais o espaço
dos empresários na
produção de peças
teatrais. (Página 34)
Fabricantes de ali-
mentos estão dispu-
tando um novo ti-
po de consumidor,
o de baixa renda.
(Página 31)

Política
Há 10 dias no cargo,
o novo prefeito de
Aracaju, José Carlos
Teixeira (PMDB),
leiloou todos os car-
ros de representa-
ção e mandou sustar
3 mil nomeações.
(Página 4)
Um pacto de saú-
de leva todos os,dias
ao Parque da Água
Mineral, em Brasí-
lia, senadores de di-
ferentes partidos.
Cooper e política fa-
zem parte do trato.
(Página 8)
Os governadores
do Nordeste estão
divididos nas ques-
tões dos dois turnos
e reforma agrária.
(Página 8)

Cidade
Clemir Ramos des-
pediu-se sem lágri-
mas do PDT: jogou
na rua a bandeira do"partido que tem do-
no" e duas fotos do
Governador Brizola.
(Página 23)
Alexandre Baum-
garten e sua mulher,
Jeanette, foram se-
qüestrados da casa
onde moravam em
Ipanema, assegurou
a avó dela, Andrée
Devais Mankelkern,
em depoimento ao
delegado Ivan Vas-
ques. (Página 22)
Quase 5 milhões de
hectares de terra
produtiva estão nas
mãos de 63 depu-
tados e 12 senadores
que ameaçam for-
mar um grande lobby
contra a reforma
agrária. (Página 5)

Nacional
Brasília descobre
que Niemeyer es-
queceu hidrantes e
saídas de emergên-
cia: nada menos,
que 11 prédios de
Ministérios são um
convite ao incêndio.
(Página 13)
Presos de Belo Hori-
zonte dormem por
turnos com medo da
morte. (Página 14)
Um detector de men-
tiras e quatro poli-
ciais paulistas refor-
çarào as investiga-
ções sobre o assassi-
nato do jornalista
Mário Eugênio, em
Brasília. (Página 19)

Mundo
Raul Alfonsín pas-
sou suas ultimas ho-
ras no Peru protegi-
do por 15 mil poli-
ciais, após os auda-
ciosos atos de sabo-
tagem do Sendero
Luminoso em Lima.
(Página 27)
Fidel Castro propôs
uma "greve geral"
dos países devedo-
res para forçar os
credores a renego-
ciarem a dívida.
(Página 27)

Granja do Torto, símbolo de uma época: tapetes persas, teto em lã de vidro, um alqueire de luxo

Figueiredo dava -«ir i 
i • • o

a seus cavalos 
Mengele administrou 3

ovos com aveia 
fazendas em São Paulo

Em seis anos de Governo Figueiredo a
vida sorriu para uns poucos na Granja do
Torto: no casarão de duas suítes, três quar-
tos. teto de lã de vidro, oito tapetes persas,
cozinha de 30 metros quadrados com dois
fornos industriais e um de microondas; no
canil com 20 exemplares de boa linhagem e
nas 36 baias do Pavilhão Zamy, onde hóspe-
des ilustres eram tratados como gourmets. à
base de ovos, aveia, cenoura ralada, ração
balanceada, chicória e até alfafa.

Só de empregados havia mais de
50 — 20 lotados oficialmente no Palácio do
Planalto — fora o ferreiro Gauchão, seus
quatro auxiliares e 10 cavalariços e aju-
dantes, que se encarregavam das mordomias
cavalares. Em 82 a Granja passou por re-
forma que custou Cr$ 100 milhões a preços
da época (Cr$ 1 bilhão 600 milhões hoje),
não incluídos os 60 m2 de vidro-cristal
que rodeiam a churrascaria. (Página 12)

Seleção se vale

do talento para

derrotar Chile

A Seleção Brasileira venceu o último
amistoso antes de jogar a segunda partida
pelas eliminatórias da Copa do Mundo do
México, domingo, dia 16, em Assunção,
contra o Paraguai: derrotou o Chile por 3 a
1, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre,
gols de Zico, dois, e Leandro. Nunez fez o
gol chileno, numa falha de Paulo Vítor,
que substituiu Carlos.

Apesar da vitória, a equipe brasilei-
ra não chegou a exibir o futebol de conjun-
to que toda a torcida deseja, a não ser em
raros momentos, quando conseguiu tocar a
bola com acerto. Valeu-se mais da catego-
ria de Zico, Leandro, Cerezo, Júnior,
Edinho e Sócrates para impor-se ao adver-
sário, que chegou a ameaçar o gol brasil-
eiro em contra-ataques. (Páginas 38 a 40)

Josef Mengele não era Wolfgang nem
Peter Gerhard, mas uma terceira pessoa,
Peter Hochbichlet, segundo a húngara Gitta
Stammer, que o manteve como administra-
dor de suas propriedades rurais de 1961 a
1974, em Araraquara, Serra Negra, e Fran-
co da Rocha, no interior paulista, porque
sua família vivia sob constantes ameaças.

O delegado federal Romeu Tuma sus-
peita que os Stammer e os Bossert — que
teriam abrigado Mengele no Brasil — inte-
gram um esquema de proteção a refugiados
nazistas, e disse que, pelo depoimento de
Gitta, Peter Hochbichlet foi apresentado
aos Stammer pelo austríaco. Wolfgang Ge-
rhard, cujos documentos passaram a ser
usados pelo médico nazista.

A dentista Maria Helena Bueno Vieira
de Castro identificou como um de seus
clientes o homem que vem aparecendo nas
fotografias dos jornais como Josef Mengele.
Disse que ele não pode ter sido enterrado a
7 de fevereiro de 1979, porque tratou dos
seus dentes em março ou abril daquele ano.

O cirurgião plástico paulista Roberto
Farina apontou muitas diferenças entre
as fotografias do verdadeiro Josef Mengele
e as do homem enterrado no cemitério do
Embu com o nome de Wolfgang Gerhard e
que se supõe seja Mengele. A agência
de notícias soviética Tass, acusou os Es-
tados Unidos de estarem distraindo a aten-
ção mundial com um cadáver para justi-
ficar sua doutrina agressiva. (Página 20)

Paraná empobrece e até

sua 
população 

diminuiu

O Paraná foi a única unidade da Fede-
ração a apresentar, na década de 70, uma
taxa de crescimento demográfico (1%) infe-
rior à registrada no total do país (2,4%).
Nos últimos 15 anos, saíram do Estado cerca
de 1 milhão 500 mil pessoas, e a população,
que deveria, segundo projeção do IBGE,
chegar aos 10 milhões de habitantes em
1980, não passa hoje dos 8 milhões 300 mil.

Esse esvaziamento atingiu, na verdade,
as pequenas cidades e o campo, onde as
culturas mecanizadas, como as da soja e do
trigo, e a criação de gado substituíram
cultivos que absorviam muita mão-de-obra,
em especial o café. Em compensação, Curi-
tiba e os centros de médio porte, como
Londrina e Maringá, cresceram muito acima
do que tolerava sua infra-estrutura urbana,
com as favelas tomando conta dos espaços.

Em 1970, Curitiba e arredores abri-
gavam 11,85% da população do Estado,
proporção que já chegava a 18,88% em 1980
e deve passar dos 25% em menos de cin-
co anos. Milhares de habitantes das fave-
Ias da capital e das cidades médias são
de ex-proprietários agrícolas, que hoje
buscam São Paulo e Minas Gerais, como
bóias-frias, nas épocas de colheita de
café e cana.

A mudança do perfil agrícola do Para-
ná produziu não apenas a concentração
fundiária — o número de propriedades
rurais caiu de 536 mil em 1970 para 430 mil,
hoje — como também sucessivas quedas do
PIB estadual (em 83 foi de 8,45%). Isto
porque, entre outras causas, o café gc-
ra muito mais riqueza por unidade de ter-
ra do que, por exemplo, a soja. (Página 18)
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Lepra aumenta e

há leishmaniose

e malária no Rio

Casos de febre amarela ainda não fo-
ram constatados no Rio de Janeiro, apesar
da presença do mosquito transmissor, mas
há focos de malária em Barra de Guaratiba
e de leishmaniose na Barra da Tijuca e em
Jacarepaguá, além de um aumento da inci-
dência de lepra, que já atinge 1,55 em cada
mil habitantes da cidade.

O Secretário municipal de Saúde,
Hugo Tomassini, diz que todas essas doen-
ças têm um vetor social comum: as corren-
tes migratórias num quadro de subdesen-
volvimento. Mas o comércio ilegal de
sangue é apontado pelo diretor do Depar-
tamento de Epidemiologia do Estado, me-
dico Cláudio Amaral, como responsável
pela transmissão de inúmeras moléstias,
entre elas a AIDS. (Páginas 16 e 23)

DOMINGO' JOHN ALUO HHASIl.

Gal canta amanhã

no Carnegie Hall
Gal Costa, 39, começa amanhã, com o

primeiro de dois espetáculos no Carnegie Hall
de Nova Iorque, uma temporada no exterior.
Embora sem nenhuma apresentação prevista
para ate o fim do ano no Brasil, Gal já tem
contratos assinados pa-
ra cantar na Suíça,
França, Itália e Pana-
má. Seu repertório pa-
ra estes shows está in-
cluindo clássicos da
bossa nova em inglês e
um velho sucesso de
Carmen Miranda, Ai
Ai Ai I Like You Very
Much. Em Paris, o
grande sucesso da tem-
porada é a exposição de quadros de Renoir no
Grand Palais. Recolhidos ein museus de todo
o mundo, há até cinco obras do acervo do
Museu de Arte de São Paulo. Nas livrarias,
está chegando esta semana o Diário de Nijins-
ky, uma obra que revela a genialidade e
a esquizofrenia do grande bailarino • russo.

DOMINGO¦ III PltOOIt AM A
Um novo cinema dc arte — o Coper Botafogo —

adere à programação de repertório e procura reviver a
época da geração Paissandu. O poeta Geraldinho Car-
neiro trai o original de Sliakespeare e conquista a una-
nimidade da crítica na aprovação de sua tradução pa-ra a comédia As You Likc It. O trecho de um tele-
teatro de 1974 traz Sônia Braga de volta à TV no Ví-
deo Show. Em 16 páginas, toda a programação cultural
para o domingo no Rio e mais uma seleção do me-
ihor que já está programado para a semana que vem.
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Pobres não ouvem a

pregação feminista
A mulher favelada não é auditório para a pregação
feminista: conformada, ela supervaloriza o homem,
considera a virgindade uma questão de honra e acha o
homossexualismo uma coisa de ricos. Essa é a conclu-
são de pesquisa feita por antropóloga da Fundação
Joaquim Nabuco entre mulheres de baixa renda dos
subúrbios do Recife.
• O caminhoneiro aposentado Caetano Costa tem 80
anos e é amigo íntimo do Presidente José Sarney, a
quem chama de Moreno. Nele Chico Anísio pretendia
inspirar-se para introduzir em seu programa o Caetano
Codó. personagem nos moldes de Salomé. O humorista
desistiu, mas Caetano, o verdadeiro, está indo para
Brasília rever e almoçar com Moreno.

ESPECIAL

Nélson Ribeiro é a
"nova 

assombração"
"O maior inimigo da reforma agrária ainda é o

mal-entendido". O desabafo é do advogado paraense
Nélson Ribeiro, que se livrou do incomodo de ocupar
um cargo fantasma — o de ministro da Reforma e do
Desenvolvimento Agrário — para se transformar na
assombração da Nova República. Ribeiro mostra-se
surpreendido com os que insistem em dizer que serão
desapropriadas terras produtivas e garante que a socie-
dade será ouvida antes que a reforma seja posta em
prática.

Depois de sete anos de pesquisas o bioquímico
inglês Peter Taberncr concluiu que o afrodisíaco mais
eficaz que existe é o champanha. Amanhã um grupo de
cientistas brasileiros vai ao Presidente Sarney pedir
medidas imediatas para salvar o sistema cientifico e
tecnológico do pais do colapso. Um documento da
SBPC-Rio diz que a ciência precisa urgentemente de"um Sulbrasileiro" — ou seja. CrS 900 bilhões— para
não ir à falência.

Cateürátlco de Direito Constitucional, «ndi-
cado por Tancredo Neves para a comissão da Consti-
tuinte. o professor Paulo Bonavides defende que
a nova Constituição endosse o voto do analfabeto,
crie oportunidade para candidatos avulsos — não
vinculados a partidos políticos — e seja. depois
de pronta, submetida a um referendo popular.
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COLUNA DO CASTELLO

Os anéis são

partes dos dedos
((AS hemorragias na área do trabalho são

¦t*. fantásticas. Enquanto isso, a área fi-
nanceira não sofre." Com essas palavras o
Senador Severo Gomes definiu a motivação do
grupo de parlamentares que tem reunido para
examinar a preservação dos compromissos po-
líticos, sociais e econômicos da Aliança Demo-
crática no momento em que se coloca a propos-
ta de um "pacto nacional" destinado a pro-
curar o consenso para solução dos problemas
conhecidos e delinear a política de elaboração
da Constituição.

O grupo articulado pelo senador está em
fase de entrosamento com o grupo que se tem
reunido em torno dos Deputados Miguel Ar-
raes, Alencar Furtado e Francisco Pinto, o
qual trabalha na linha idêntica de preservação
da fidelidade do PMDB aos seus compromissos
assumidos ao longo da campanha contra o
regime militar, em favor das eleições diretas e

ÇDSteriormente 
na aceitação da candidatura

ancredo Neves a Presidente da República.
Para o senador por São Paulo, não adianta

falar nos acordos de Moncloa e outros sem que
se ponha como preliminar e base de entendi-
mento um "módulo" que ofereça perspectiva
real de avanço para o futuro. O pacto espa-
nhol, de conseqüências políticas, mas basica-
mente social e econômico, partiu de um apra-
zamento de expectativas para que se dessem
aos assalariados as compensações por sua coo-
peração num acordo nacional no qual todos
pagavam sua cota de sacrifício e os mais
atingidos pela injustiça social receberam garan-
tias de compensações efetivas, uma vez termi-
nado o prazo de carência.

O fundamental, segundo o senador, é que
os trabalhadores aceitem uma dilação de suas
aspirações mediante o compromisso efetivo de
investimentos do Estado na área social. Fora
disso não haverá qualquer perspectiva de plano
com participação dos assalariados e com o
consentimento político das forças que os repre-
sentam ou que se solidarizam com suas reivin-
dicações. Não é mais possível, segundo o Sr
Severo Gomes, tirar mais do trabalhador. Há
grupos beneficiados pelo regime em transição
que deverão arcar com sua parte de sacrifício.

Fala o Senador Severo Gomes numa "an-
tropologia da propriedade", na base da qual
chega à conclusão de que não é possível perder
os anéis para salvar os dedos. "Os anéis", disse
nos termos da sua antropologia da proprieda-
de, "são partes dos dedos". Retomando seu
raciocínio em torno da proposta de pacto
nacional feita pelo Presidente da República,
diz o representante de São Paulo que qualquer
consenso deve partir de três premissas: o
respeito ao direito do trabalhador de melhoria
efetiva do salário; a negociação da dívida
externa sem sacrifício da economia nacional; e
a adoção de um plano de emergência para
atender a carências que estão a prenunciar
graves abalos sociais.

O entrosamento do grupo do Senador
Severo Gomes com o grupo liderado pelo Sr
Miguel Arraes, reforçando a posição da "es-
querda independente", pode estar na base da
hesitação do Deputado Ulysses Guimarães de
participar, como coordenador, do pacto pro-
posto pelo Presidente José Sarney. O deputado
não responderá negativamente ao Presidente
sem que, antes, contudo, ouça o seu próprio
partido, trabalhado por essa dissensão básica e
por outras mais circunstanciais porém igual-
mente efetivas.

O Sr Ulysses Guimarães não se sente
autorizado a articular os partidos para uma
negociação de consenso nacional se o seu
próprio partido, ou pelo menos uma parcela
substancial dele, coloca premissas que paralisa-
riam sua ação de articulador e negociador de
propósitos que continuarão indefinidos en-
quanto o próprio Presidente da República não
materializar as linhas do pacto nacional, objeti-
vando as medidas necessárias a solucionar os
problemas que se colocam na fase pré-
Constituinte, entre eles incluído o da reforma
agrária. O Ministro José Hugo Castello Branco
procurou tranqüilizar os inquietos proprietá-
rios rurais anunciando que a implantação das
medidas previstas no estatuto da terra repre-
senta uma linha de defesa da propriedade
privada, segundo concepção capitalista da eco-
nomia.

O Presidente Sarney já tem elementos
para prever que dentro do PMDB há uma
sólida resistência à idéia do pacto nacional, na
medida em que o consenso exclui reivindica-
ções das quais a "esquerda independente" não
abre mão, a não ser diante de compromissos
reais de avanço social no futuro próximo. O
Presidente quer deixar as definições para de-
pois. A ala esquerda do PMDB condiciona, no
entanto, sua participação a definições prévias.

Marcação por zona

O Ministro Fernando Lyra, conversando
com um colega de Governo, disse que Tancre-
do Neves fazia a marcação de homem a ho-
mem. Agora, a marcação é por zona. O jogo
mudou e quem não entender isso, segundo o
Ministro, não estará entendendo nada.

Relembrando os métodos de trabalho de
Tancredo Neves, disse o Ministro que o faleci-
do, com exceção do Ministério da Cultura
destinado ao Sr José Aparecido, tinha pessoas
para o ministério mas não tinha ministérios
para pessoas. Até hoje, por exemplo, ele não
sabe por que foi parar na Justiça e o Sr Pedro
Simon na Agricultura.

TV Cultural

O Governador José Aparecido insiste em
instrumentar o setor cultural do Governo com
canais de televisão e rádio. Em ofício ao
Presidente da República, citando o que foi
abdicado nessa área, reivindica que lhe sejam
dados o canal da TV Nacional de Brasília e a
estação local da Rádio Nacional.

CARLOS CASTELLO BRANCO

IA AGENCIA MAISI

ANTIGA do MUNDO

¦ A EXPERIENCIA FAZ A DIFERENÇA

U desde 1840 + __ m

abreu e Europa e Oriente

EllltOPA
^MARAVILHOSA35 DIAS io pníses
PORTUGAL, ÇSPANHA, FRANÇA. ITÁLIA,AUSTRIA, SUÍÇA, ALEMANHA. HOLANDABÉLGICA • INGLATERRA.
Jun. 13, 20, 27, 28, 29 Jül. 1, 2, 3, 4,5, 6, 8, 11, 18, 25 Ago. 1, 8, 15, 22, 29S«t. 5, 12.19, 26

EUKOra FASCINANTB
24 DIAS 9 PRÍS6S

ITÁLIA. ÁUSTRIA. SUÍÇA, ALEMANHA.HOLANDA. BÉLGICA, INGLATERRA,FRANÇA • ESPANHA.
Jun. 16, 23, 30Jul. 7, 8, 9, 11, 12, 13 14, 15,16,18, 21, 28 Ago. 4, 11, 18, 25 Set. 1, 8,15, 22, 29 Out. 6

EIIIMIRA USSKNOIAL
ei dirs 8 pníses
ITÁLIA. AUSTRIA, SUlÇA. ALEMANHA.HOLANDA, BÉLGICA, INGLATERRA eFRANÇA

Jun. 16, 23, 30Jul. 7. 8, 9. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 18, 21,28 Ago. 4, 11, 18. 25 Sei.1, 8, 15, 22, 29 Oul. 6
CRANIIK CIUCIIITO
EIIROPEII
47 DIRS 13 PflíSêS
PORTUGAL, ESPANHA, FRANÇA. ITÁLIA,GRÉCIA, lUGOSLAVIA, HUNGRIA,AUSTRIA, CHECOSLOVAQUIA.ALEMANHA, HOLANDA, BÉLGICA eINGLATERRA.

Jun. 15, 29 Jul. 13 Ago. 3,17 Set. 14

ALPES
E LAIiOS SIIIÇOS27 DIRS 8 PAIS6SINGLATERRA, FRANÇA. SUÍÇA.ALEMANHA, AUSTRIA, ITÁLIA, ESPANHA• PORTUGAL.
Jun. 30 Jul. 14, 21, 28
*90. 4, Sul. 15, 29

SAlíA ESCANDINAVA
26 DlflS 11 PfiiSÉS
INGLATERRA. FRANÇA. HOLANDA.ALEMANHA OCIDENTAL. DINAMARCA.SUÉCIA, NORUEGA. ALEMANHAORIENTAL • BÉLGICA.
Jun. 10, 23 Jul. 7, 14 Ago. 4, 11

Jl

"JftT

EUROPA COA\ GRÉCIA
E PAÍSES IIE LESTE

30 DIRS 11 PfllS€S
ITÁLIA. GRÉCIA. IUGOSLÁVIA, HUNGRIA,ÁUSTRIA, CHECOSLOVAOUJ/f,ALEMANHA, HOLANDA, BÉLGICA,INGLATERRA 9 FRANÇA

Jun. 11 Jul. 2,16, 30 Ago. 20Set. 3 Out. 1

RÚSSIA EUROPA DE
LKSTE
B ESCA&OINAVIA
33 DIRS 11 PRIS€S
INGLATERRA. FRANÇA, ALEMANHAOCIDENTAL, ALEMANHA ORIENTAL„POLÔNIA, RÚSSIA, FINLÂNDIA. SUÉCIA,DINAMARCA. HOLANDA • BÉLGICA.
Jun. 30 Jul. 7 Ago 4

EUROPA
AIKOITERRANEA
COM ANDALUZIA

21 DIRS 4 PRÍS6S
PORTUGAL, ESPANHA, FRANÇA 9 ITÁLIA

Jun. 15.29 Jul. 13 Ago. 3, 17 Sei. 14

LESTE EUROPEU
24 DIRS 10 PRÍSSS
GRÉCIA. IUGOSLÁVIA, HUNGRIA,AUSTRIA, CHECOSLOVAQUIA.ALEMANHA. HOLANDA. BÉLGICA,INGLATERRA e FRANÇA.

Jun. 17 Jul. 8, 22 Ago. 5, 26Sei. 9 Out. 7

OCIDENTE EUROPEU
28 DIRS 6 PfllS€S

PORTUGAL, ESPANHA. FRANÇA, ITÁLIA,SUÍÇA « INGLATERRA.
Jun. 11. 18, 25 Jul. 2, 9,18, 23, 30Ago. 13, 20 Sei. 10, 17, 24

Queremos a sua companhia
na nossn COMPANHIA!

AIR
PORTUGAL

CHINA
FASCINANTE

Honolulu • Tokio-Kyoto- Nara • PokinShangai • Guilin . CantAo -Hong Kong • Bangkok • Singapura •Lot AngelesOpcionais • Expo 85 ¦ TsukubaMacau33 DIASSaídas: Junho 28 Julhol2.26)Agosto 23 • Setembro 06 e 20

ORIENTE CLÁSSICO
San Francisco . Hawaii . Kyoto.Tokio • E*po 85 • Tsukuba •Hong Kong • Bangkok Los AngelesOpcional • Macau2b DIASSaidat: Julho 02, 16 e 30 •Agosto 27 • Setembro 10 e 24

AlISTÚmOK
HA CHINA

Los Angeles - Hawitii • Kyoto - Tokio• Pekin • Sharni.il - Guilin • CantAo •Hong Kon«i Opcionais • TsukubaExpu 85 ¦ Mucau2b DIASSa'das: Junho28 • Julhol? 26Agosto 23 • SelemDro i)b e ~2ü

AFRICA
AUK AVIIIIOSA

Cape Town • Oudtshonin •Plettenborg Bay - Port Eli/abethDurtjan - Swazilandia - Zululandia •Transvaal - Hazyview • Krugar Park• Mala Mala - Johannesburg -PfetAfia.
21 DIASSaídas: Junho 25 Julho 02,23Agosto 20 • Setembro 10 Outubro 01

AIIORAVEL JAIÜO
San Francisco • Hawaii • Otaka •Kyoto • Nara • Tokio c/£xpo 85 •Tsukuba • Kamakur» . Hakone •Nikko (opcional)18 DIASSaídas: Julho 02, 16, 30 -Agosto 27 ¦ Setembro 10 e 24

VOLTA Ali AIIINIMP
San Francisco • Hawaii • Kyoto -NaraHakone • Tokio • Eupo 85 • Tsukuba •Hong Kong • Bangkok - Singapura •Delhi -Agra Cairo • luxar • AtenasRoma Opcionais Nikko • Macau40 DIASSaídas: • Julho 2 16 e 30 -Agosto 27 - Setembro 10 « 24

ff|

j|§^

59%

okiknte
AVAKAVimOS»

San Francisco - Hawaii Kyoto •Nara - Tokio • Kamakura ¦ Hakone*Tokio • (Expo 85 • Tsukuba) •Hong Knng - Bangkok • Singapura-Los AnciwlesOpcionais Nikko - Macau
29 DIASSaídas- Julho 02. 16 e 30 •
Agosto 27 - Setembro 10 e 24

TISKItA SANTA
Lisboa. Tel Aviv. Cesarea. Haita, *
Tiberias. Nazaré, Nablua,JerusalAm, Belém, Hebron.Betania. Jericò, Mar Morto. Cairo,Luxor, Atenas, Roma.
23 DIAS
Saídas: Junho 24 Julho 08,22Agosto 19 - Setembro 09 Outubro 07

AtISTÊMHS
IMI ORIENTE

San Francisco • Hawaii • Kyoto •Nara • Tokio • €«po 85 Tsukub*.Kamakura - Hakone Bangkok •SingaiiYira .Deliu - Agra Los AngelesOpcionais • Nikko • Macau32 DIASSaídas: Julho 02. 16 e 30 -Agosto 27 ¦ Setembro 10 e 24

CHINA
AIAItAYIIiHOSA

Honolulu • Tokio Nara- Kyoto - PekinShangai - Guilin • CantAo •Hong Kong • Bangkok • Los AngelesOpcionais Tsukuba Expo 85 • Macau
29 DIASSaídas: Junho 28 Julho 12 261Agosto 23 - Setembro 06 e Í0

JÓIAS DO ORIENTE
San Francisco • Hawaii • Kyoto •Nara • Kamakura • Tokio • Eupo 85 •Tsukuba • Hakone • Hong Kong•Los AngelesOpcionais - Nikko • Macau22 DIAS >
Saídas:" Julho 02. 16 e 30 -Agosto 27 - Setembro 10 e 24

¦ iVKJC tSJO
com abreu o mundo e seu

¦ desde 1B40 ^

abreu eAmerica... m

I-f|

USA - CANADÁ - MÉXICO

Disneyworld • Epcot Center
Duração: 08 • 13 ¦ 17 ¦ 22 e 26 Dias
MIAMI • CABO KENNEDY • ORLANDO • DISNEYWORLD •
EPCOT CENTER ¦ WASHINGTON • NEW YORK • MONTREAL •
TORONTO • NIAGARA FALLS • SÃO FRANCISÇ0 •
LAS VEGAS • LOS ANGELES • ACAPULC0 • MÉXICO
Saidas do Brasil
Junho 09,16,18, 25, 30
Julho 02, 07, 09, 14,16, 21, 23, 28, 30
Agosto 04,11, 20, 27 • Setembro 08,15,17, 24
Outubro 06,13, 22, 29 - Novembro 10 e 17

A TRADICIONAL EXCURSÃO
AMÉRICA MARAVILHOSA
AGORA COM AS SEGUINTES VANTAGENS:
TARIFAS AÉREAS PROMOCIONAIS
PARTE TERRESTRE A PREÇOS ECONÔMICOSHOTÉIS DE PRIMEIRA CLASSEGUIA ACOMPANHANTE DURANTE TODO 0 PERCURSOVISITANDO OS ESTADOS UNIDOS OE COSTA A COSTA,

MAIS CANADÁ E MÉXICO.

*550,

490

I

jQWAKÇA

VÔO-DIRETO
RIO-ORLANDO

Junho * U « 28 JuRio - 03 • 12 >17 "24-31
Agosto. 09 * 23 Setembro • OS - 29
Outubro - 04 • 18 Novembro > 01 > 13 * 29
Dezembro -13 (compras de Natal)

.? ¦ desde 1B4Ò

abreu é Brasil!

J*.

o

BRASIL GIGANTE
SALVADOR ¦ MACEIÓ ¦ RECIFE ¦ J. PESSOA ¦ NATAL¦FORTALEZA ¦ S. LUÍS - BELÉM ¦ MANAUS 22 dias -
9 capitais
SAÍDAS:

JUN 08 - JUL 03, 06, 09, 14, 17
GRANDE CIRCUITO BRASILEIROMACE/O ¦ RECIFE ¦ J. PESSOA ¦ NATAL - FORTALEZA ¦ S. LUlS¦ BELEM ¦ MANAUS 19 dias - 8 capitaisSAÍDAS:

JUN 11 - JUL 06, 09, 12, 17, 20
AQUARELA DO BRASIL
RECIFE ¦ J. PESSOA ¦ NATAL ¦ FORTALEZA ¦ S. LUÍS ¦ BELÉMMANAUS 17 dias - 7 capitais
SAÍDAS:

JUN 13-JUL 08, 11, 14, 19, 22
NORDESTE, PRAIAS E SOLSALVADOR ¦ MACEIÓ ¦ RECIFE - J. PESSOA ¦ NATAL •FORTALEZA 15 dias - 6 capitais
SAÍDAS:

JUN 08 - JUL 03, 06, 09, 14, 17

NORDESTE MARAVILHOSO I E IISALVADOR ¦ MACEIÓ ¦ RECIFE¦ J. PESSOA NATAL
4 ou 5 capitais • 10 ou 12 dias
SAÍDAS: JUN 08-JUL 03, 06, 09, 14, 17
SALVADOR, MACEIÓ E RECIFE
8 dias - 3 capitais
SAÍDAS:

JUN 08-JUL 03, 06,09,14,17

.'ANTANALE AMAZÔNIA
CUIABÁ ¦ MANAUS E BRASiUA 8 dias ¦ 3 capitaisSAÍDAS:
QUARTAS, SEXTAS E DOMINGOS

TARIFA AÉREA BTG C/40% DE DESCONTOAMPLOS PLANOS DE FINANCIAMENTOCONSULTE-NOS SOBRE CONDIÇÕES DE PAGAMENTOPREÇOS ESPECIAIS P/CRIANÇAS

fC

ONDE TUDO COMEÇOU.
VÔO ESPECIAL DIRETO

SAO PAULO/RIO DE JANEIRO/PORTO SEGURO(Congonhas) (6. Dumont)

f§jRlp:,SU|. .
SAÍDAS: JUNHO -29

JULHO - 06 - 13 ¦ 20 e 27
PORTO 8EGQRO PRAIA HOTEL8 DIAS COM MEIA PENSÃOCONSULTE-NOS S/CONDIÇÕES DE PAGAMENTOPLANOS EXCEPCIONAIS DE PAGAMENTO9 PREÇOS ESPECIAIS PARA CRIANÇA

RIO DE JANEIRO: CENTRO -
RUA MÉXICO, 21 LOJA TEL.: 220-1840
IPANEMA - RUA VISC. DE PIRAJÁ, 547
LOJA A -TEL.:511-1840

SÃO PAULO: AV. BRIG. FARIA LIMA, 1501
-TEL.: (011) 210-1566
CAMPINAS: SP - RUA CONCEIÇÃO, 289
-TEL.: (0192) 32-6188

EMBRATUR: 00002-00-41.9

CONSULTE-NOS SOBRE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PLANOS EXCEPCIONAIS 0E FINANCIAMENTO

Recife: Rua da Aurora, 295 - sala 101 - tel: (081) 222-4599/222-4292
Salvador: Rua Vise. do Rosário, 3 S/909 - tel.: (071) 242-0731 / 242-9375
Porto Alegre: Rua dos Andradas, 1137 S/505 - tel.: (0512) 25-1062
Curitiba: Rua XV de Novembro, 362 S/603 - tel.: (041) 222-8532
Belo Horizonte: Rua Gottacazes, 71 S/1204 - tel.: (031) 226-3335

CONSULTE 0 SEU AGENTE DE VIAGEM

i

L I
 

GHMHJ

nreu

a



JORNAL DO BRASIL Política domingo, 9/6/85 n Io caderno ? 3

Jarbas vai

à convenção

pemedebista
Recife — Ao retornar de

Brasília, onde manteve conta-
tos com lideranças políticas e
recebeu o apoio de Miguel Ar-
raes à sua candidatura à Prefei-
tura do Recife, o Deputado
Federal Jarhas Vasconcelos
anunciou, após reunião com
100 representantes do PMDB,
sua ida à convenção que esco-
lherá o candidato do partido às
eleições recifenses.

Após uma segunda roda-
da de negociações em Brasília
com as lideranças pemedebis-
tas, incluindo Fernando Lyra,
Miguel Arraes e Osvaldo Lima
Filho, considerou exaurida a
etapa de contatos e vou à con-
venção. mesmo tendo feito tu-
do para evitar essa disputa que
talvez possa criar um racha
dentro do PMDB — frisou Jar-
bas Vasconcelos.

Apesar de achar que a sua
ida à convenção — onde dispu-
tará com Sérgio Murilo a indi-
cação — pode significar o es-
traçalhamento do partido, ele
resolveu concorrer à indicação,
uma vez que conta — como fez
questão de frisar várias vezes
— com a maioria dos depu-
tados federais e estaduais, dos
vereadores e das bases partida-
rias.

Não quero depois serres-
ponsabilizado de esmagar fac-
çôes partidárias na convenção,
porque minha idéia é governar
o Recife com o PMDB — des-
tacou Jarbas Vasconcelos.

Jarbas não acredita que haja
neutralidade em política, afas-
tando a hipótese de Marcos
Freire se manter longe da
disputa na convenção. E aí
lembrou uma conversa com
Miguel Arraes em que este dis-
será que não se manteria neu-
tro na convenção.

Leia editorial
Avesso do Pacto

Carone só teme a força de TSE estuda se fará realistamento
Rrucílín  A *7t«ihilif1ríH»» fio cn fiT.-ii- I:   i_ r .

um acordo do PMDB e PFL
Belo Horizonte — "Eu não sou socialista",

garantiu ontem o candidato do PDT à Prefeitura
desta capital, Jorge Carone, que afirmou só não
ter ainda certeza de que reconquistará o manda-
to que lhe foi cassado pela revolução em janeiro
de 1%5. porque há uma leve possibilidade de
união, para a disputa, entre o PFL e o PMDB."Sem uniáo, eles são Caititu fora da manada,
são papá de onça". O Caititu é uma espécie de
porco do mato, feroz quando em bando. Sozi-
nho é presa fácil para a onça.

A onça, no caso, é o próprio Carone, um
campeão de votos e de absolvições: foram nove
processos e um IPM, que se seguiram ao seu
afastamento da Prefeitura. Um deles até sob a
acusação, não comprovada, de banquetear-se
com pacas e capivaras do Jardim Zoológico.
Cassado, ele conseguiu eleger em 1966 sua
mulher. Dona Nisia, para a Câmara federal (ela
foi cassada em 1968, por ser mulher de um
cassado), o filho Jorge Flores Carone para a
Câmara de Vereadores e Assembléia Legislativa
e outro filho. Antônio Carlos Carone, paravereador de Belo Horizonte. Em 1982, anistia-
do, elegeu-se ele próprio Deputado Federal,
pelo PMDB, com quase 65 mil votos.

Jorge Carone, 63 anos, começou na políticacomo vereador em sua terra. Visconde do Rio
Branco, pelo antigo Partido Republicano. Em
1962. disputando contra a coalizão PTB-PSD c
contra o candidato da UDN — que era apoiado
pelo Governador Magalhães Pinto — ele se
reelegeu, pelo PR, deputado estadual e. no
mesmo dia, venceu as eleições para prefeito. Em
três anos de mandato, apesar da hostilidade do
governador, conseguiu firmar uma reputação de
grande realizador.

— Aumentei em 10 vezes o número de
vagas no Imaco (Colégio Municipal) e elevei de
5 mil para 16 mil os alunos matriculados nas
escolas de primeiro grau — lembrou Carone, ao

Arquivo — 15'08'85»';5; •>*: ' "• .. •

Brasília — A viabilidade de se fazer
este ano um realistamento eleitoral em
todo o país será definida esta semana
durante reunião de representantes do
Tribunal Superior Eleitoral e do Serpro
(Serviço de Processamento de Dados).
Apesar da forte vontade política do Con-
gresso e dos Ministérios da Justiça e da
Desbuocratizaçáo, os ministérios econô-
micos e o TSE resistem à idéia do realis-
lamento e da automação da justiça eleito-
ral, propostos pelo Serpro.

Explica-se: seu custo estimado é de
CrS 640 bilhões. Esse é o valor calculado
a preços de hoje, levando em considera-
ção que cada eleitor custará, no mínimo,
CVS S mil para ser recadastrado ou tirar o
primeiro título — no caso dos analfabetos
e novos eleitores. Segundo os que apro-
vam a idéia, como o Ministro da Justiça,
Fernando Lyra, "CrS 640 bilhões é baia-
to para acabar com as fraudes eleitorais".

Mas o presidente do TSE, Ministro
Geraldo Costa Manso, não só considerou

pesado o orçamento como contestou a
necessidade do realistamento. Na primei-
ra reunião de que participou, no Ministé-
rio da Justiça, entre os representantes do
Serpro e parlamentares membros da co-
missão interpartidária. Costa Manso pon-
dei ou:

— Não há essa fraude eleitoral tão
falada, nem a urgência que se criou para
fazer o realistamento.

Carone: o sonho da volta
prometer que, no ano que vem, haverá excesso
de vagas nas escolas, além de dar o supletivo
gratuito para quem quiser.

O PDT está bem organizado em Belo Hori-
zonte, segundo seu candidato, que já distribuiu
cerca de 3 mil cartazes. Carone não reclama da
falta de recursos para a campanha. "Dinheiro
meu é sola de sapato. E vamos ter o horário
gratuito da Justiça Eleitoral. Quero ver os
outros candidatos disputarem comigo é no rádio
e na televisão. Para ganhar, é preciso ter uma
mensagem, quero ver qual será a deles".

— A minha mensagem é muito forte. Vou
pedir ao povo para me devolver a Prefeitura,
que me foi roubada pelas forças militares e peloGoverno estadual, para que eu possa terminar
meu mandato c as obras por mim iniciadas —
disse Carone. ao citar entre elas a criação de
restaurantes populares, escolas e terras para queos operários tenham condições de construírem
suas moradias.

JOSÉ DE CASTRO

O NOSSO NAO E CHARTER

Disneyworld
c<9-6czA*sn/L&-~

Porque só Disneyworld com Carinho oferece:
• A preços de eharter (aéreo + terrestre), todas as vantagens e qualidade que

você não encontra no CHARTER (com CH ou X), ou nos Fretamentos.
Sem massificação; vôos diretos, sem escalas e Jato DC-10 da VARIG, Cia. Aérea
Internacional.Sâo 8 horas de viagem com mais conforto e o melhor serviço de bordaVocê vai e volta quando quiser.
Um limite de bagagem de 70 kg ou 2 malas por pessoa (USA/BRASIL).FINANCIAMENTO A JUROS IATA, DIRETO COM A CIA. AÉREA - ATENÇÃO, CONFIRAI1 SOo 3 versões para vocô viajar: VIP - ESPECIAL - HOLIDAY saídas semanais
e duração de 16,14 e 12 dias, com acompanhamento de guias brasileiros
especializados.
Preços multo especiais para júnior (até 18 anos) e para criança (até 12 anos).1 Serviços e hotéis de qualidade superior e com café da manhã.1 E ainda, outras opções de roteiros incluindo:
Bahamas, México, Califórnia, Hawaii, Canadá, New York...

wí brazilktn|Momotioinc«nter
A certeza da melhor viogem de sua vida.
Av. Pres. Antônio Carlos, 51/19? and.-Centro
Tel.: 220-8870 (PABX) EMBRATUR n?00203.00.41.7
R. Visconde de Pirájá. 207 Ij. 115 - Ipanema
Tel: 267-6111 (PABX)

solicite nossos folhetos
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USEANTES

DE AGITAR

0 SEU DIA.
JORNAL DO BRASIL
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ULTIMAS UNIDADES
P/INVESTIR, ALUGAR OU MORAR:
Sl e qto. c/ 64mJ; sl e 2 qtos. (1 suíte) c/ 76^,
S/desp. de condom0. No mais bonito apart. do Rio.
Atlântico Palace, R. Raul Pompéia, 94. Posto 6.
Corretor no local. CRECI J.252.

/— \ Prateja-se contra improvistos no 7. e13.
_ i \ \) VI rneses 08 sua garantia. Use a garantia it £

A [jT/ \\|0S) adicional (+ 30dias) quasi aVeigaScm Fj

\\ b f \ Y—T pode olerecer. "—

A Veiga Som segura a tabela
de maio e ainda divide
em cinco vezes sem juros
toda a Linha de áudio
Gradiente ePolyvox.
(*) Aceita seu
som usado como parte do
pagamento alem de oferecer
30 ciias a mais na garantia das fabricas.

VEIGASOM
Centro: Rua da Quitanda, 30 Gr. 502 - Tel.: f^^1"1525
Tijuca: R. Barão de Mesquita 206-A • Tel: 248-0992
Niterói: R. XV de Novembro, 49 - RINK • Tel.: 719-3353
Méier: R. Dias da Cruz, 689-B ¦ Tel.: 594-5699 SJM

COMPRE HQE SEU AFARIMINTO AMANHA

R^RTICIPE

DESTE SUCESSO
0 apartamento do futuro chegou a Botafogo.
0 aproveitamento prático e econômico do
seu tempo para você que vive intensamente
a vida moderna.
No 0MNI-I você tem um sistema integrado
de serviços onde todas as suas necessidades
estão previstas e resolvidas: desde um
serviço completo de limpeza diária com
faxineira e arrumadeira até uma central
de manutenção interna com bombeiro e
eletricista, além de piscina, sauna e toda
uma infra-estrutura de lazer dos prédios
comuns. No OMNI-I você não precisará
comprar só para você telefone, máquina de
lavar, freezer, forno de microondas e outros
equipamentos, além de não precisar
contratar com exclusividade empregadas.
E você só paga o que usa. Tudo isso leva
a uma economia de escala que iguala o
condomínio de OMNI-I ao dos prédios
comuns, mesmo com todos os serviços que
ele oferece.
Por isso a vida em OMNI-I é muito mais
barata. Por isso a vida em OMNI-I é bem
mais prática. Por isso tudo, você pode
comprar OMNI-I tanto para morar, como para
renda óu para ser o primeiro passo de
segurança do futuro dos seus filhos. Dè, hoje
mesmo, seu passo decisivo rumo ao
conforto total.

gpp

0 APARTAMENTO COM

SISTEMA INTEGRADO

DE SERVIÇOS

0&l

No futuro todos os

apartamentos serão assim.

Todos os equipamentos e
decoração das partes

comuns incluídos no preço.

Serviços de limpeza diária (arrumadeira e
faxineira)
Central completa para lavagem de roupa
(lavar, secar, passar)
Central de comida congelada (forno de
mie 'oondas e freezer)
laqjina de gelo

Telefonista, dia e noite
Telefone instalado em cada apartamento
Serviços de recados, despertador e
mensageiro
Manobrista, dia e noite

Antena coletiva de TV e FM
Sistema central de som
Central de videocassete
Coffee-shop
Piscina com bar
Serviços de manutenção dos
apartamentos (bombeiro, eletricista)
Sauna
Duchas
Local para ginástica
Área de recreação infantil (play-ground)
Controle central de segurança com circuito
interno de TV.

Sinal a partir de Cr$ 2.200 mil

Poupança a partir de

Cr$ 36.000 mil, em 36 meses

Financiamento 15 anos
Entrega em 11 meses

Você pode usar seu FGTS
para abater parte do financiamento

e diminuir o valor das prestações.

BOTAFOGO 
- 

R. PROF ALVARO RODRIGUES, 255

R MENA BARRETO
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PRB evoca, em

Itu, convenção

feita em 1889

São Paulo — Fundadores do Partido
Republicano Brasileiro — que têm seus

principais idealizadores entre a Maçona-
ria — promovem, hoje, às 1 lh, na Câma-
ra Municipal de Itu (cidade do interior de
Sào Paulo), sessão solene. E para evocar
a Convenção de Itu, realizada a 9 de
junho de 1889, e que se constituiu num
dos marcos de apressamento da Procla-
mação da República no Brasil.

Ao anunciar o ato, ontem, o presi-dente nacional do PRB, Deniz Ribeiro,

JORNAL DO BRASIL
informou que o seu partido, lançado,
oficialmente, dia 31 de janeiro passado,no plenário da Assembléia Legislativa de
São Paulo, ingressará, nos próximos dias,
com pedido de registro no Tribunal Supe-rior Eleitoral (TSE).

Como define Deniz Ribeiro, o PRBtem um programa "alicerçado no respeito
às liberdades fundamentais e no respeito
ao indivíduo".

VIAJE .

OS EUA COM OS PES NO

SB

CHÃO m
XKW YORK

Um ônibus brasileiro de Miami a New York.
A Soletur está lançando uma excursão incrível e
muito diferente para você.
Serão 18 dias pelos EUA, de Miami a New York,
inteiramente por via terrestre.
E você não se preocupa com absolutamente
nada. Afinal, istoé trabalho da Soletur. Em
um ônibus moderno e confortável,
você será acompanhado por um
guia brasileiro pelasmelhores estradas do
mundo.
Isso sem falar que você vai
se divertir 3 dias em
Disneyworld e Epcot
Center. Mas se você preferir,
pode iniciar a sua excursão
somente a partir de Orlando.
Opcional: Café da manhã e meia
pensão podem ser incluídos.
Inglês, voce só fala se quiser.
Voando pela

AEROUNEAS ARGENHA/AS

fhia y?Y0BKlife A'it\
WASHINGTON-/^ -na ¦j20£^,Vi;S\

i IV WILLIAMSBURG/[ /-A'-'¦ '¦** J3\

Will MINGTON^aO ™%' ACHARLESTON :^Hl4R\t\35SVSfA& \
Vs. \
VVa y/jioitivia- \
Wy
V) ibsivmMtt

\\ AlMcstMuiaucH

Nos 3.500 km da excursão, sua única preocupaçãoserá curtir ao máximo as 25 cidades americanas
visitadas. Converse com o seu Agente de Viagens ou" -om a Soletur e conheça em detalhes

a mais completa e interessante
maneira de viajar os EUA. Com

os pes no chão, é claro.

^ÉsotetuiPM TliniQUn A KlEM TURISMO A N.°1
SOL AGÊNCIA DE VIAGENS

E TURISMO LTDA.
EMBRATUR00942.00.4I..5
EMBRATUR(X)470.00.4U

Centro: Rua da Quitanda, 20 - sl -
Tel.: 221-4499«Copacabana: Santa

Clara, 7()-sl - Tel.: 257-8070 • Barra: Av.ArmandoLombardi, 80()- loja N -Tel.: 399-0309 -
Ed. Condado de Cascais, aberta até às 20h • Tijuca:Pça. Saenz Pena, 45 - loja 10 L - Tel.: 264-4893• Niterói:Vise. do Rio Branco, 305 - 8."andar - Tel.: 717-7002*Ipanema: Vise. de Pirajá, 351 - Loja A- Tel.: 521-1188 -

Ed. Fórum Ipanema.

Cruzeiro de Volta ao Mundo em avião exclusivo.

Uma nova emoção para quem já conhece meio mundo.
Modras

Natrobi
••v

I v^injapura

^mDmxisar (Bali)Seychelles tKfoht) ^Jlho de Pixjjf

A, %Autklnd \ f

JjQton^rt Sydney J Santiago
Capei o wn MHbourne0 wCkrmtchurch

ÁFRICA DO SUL • QUÊNIA - SEYCHELLES • ÍNDIA - CINGAPURA • INDONÉSIA - AUSTRÁLIA • NOVA ZELÂNDIA • TAHITI - CHILE.

Próxima saída: 26 de setembro.
Volta ao Mundo — Projeto Três
Oceanos está de volta.
Para atender exatamente a 80
passageiros que já nío se contentam
com o tradicional e que desejam
conhecer novos destinos.
Um Boeing 707 da Lan Chile foiequipado com apenas
80 poltronas de

primeira classe, especialmente para esta
viagem.
Serão 33 dias nos melhores hotéis e
passeios em todas as cidades comassessoria permanente de guiasacompanhantes brasileiros.
Mas nõo espere setembro chegar.Entre logo em contato com o seuAgente de Viagens e faça sua reserva.

Consulte seu Agente de Viagens
tl n<r^

IMPERIALÔLanChile 
Solicite folhetos e informações dot olhadas.

Rio: Av. Treze de Maio, 13 gr. 1.814 -
Tel.: (021)240-7749Sâo Paulo: Av. Ipiranga, 313 conj. 92
Tel.: (011)258-7966

0 paraíso dos mares do sul

bahifci
Programa incluindo PAPEETE - MOOREA -BORA BORA
e SANTIAGO em 14 dias de uma viagem inesquecívell 1
Hotéis de luxo - Saidas todas As TERÇAS-FEIRAS

Consultem-nos sobre opçáo com CLUB MEDITEHRAnÉE MOOREA
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Preço da parte
terrestre a partir de

VS$ 608.00 p / pessoa
Parte aérea: US$ 1,692.00
Operação

SIZAR oLanOiüeVwK^ens e lunartx) Utto
EMBRATUR OOI 52.0041-6

turiser

SOLUNA TOUR
AV. RIO BRANCO, 277 - t 110»
TEIS.: 262-4705 / 262-7206 /

NÍ62-6720 fWBRATUW: 02187-0U1-3

AV. PRES. VARGAS, 942-GR. 1704
TELS.: 233-7199 - 233-3797

EMBBATUB: 0035KXM1-1

gouthlef turt/mo
Itda.

RUA VISCONDE OE PIRAJÁ.
550 S/L 222 - TEL.: 259-2444EMBRATUR: 00651 -0041-6

AV. GRAÇA ARANHA. 326-3° ANDAR - TEL.: 220-5747EMBRATUR: 023970042-3

Prefeito de Aracaju

nomeações e extingue
Aracaju — Assim que tomou posseno cargo de Prefeito de Aracaju, há dez

dias, o Deputado federal José Carlos
Teixeira, do PMDB, mandou leiloar to-
dos os carros de representação da Prefei-
tura, abolindo a mordomia tanto para os
seus auxiliares diretos como para ele
mesmo, que anda de automóvel parti-cular.

Em seu curto período de administra-
ção José Carlos adotou duas outras medi-
das que geraram descontentamento:
mandou suspender três mil nomeações e
vetou o aumento de 265% concedido ao
funcionalismo municipal pelo seu ante-
cessor, Heráclito Rolemberg, do PDS.

José Carlos assumiu a Prefeitura de
Aracaju em função da coligação feita ein
Sergipe entre o PMDB e o PFL, partidodo Governador João Alves, com vistas às
próximas eleições, que garante ao PMDB
participação no Governo do Estado.
Além da Prefeitura de Aracaju, nos pró-ximos dias os pemedebistas ocuparão
duas secretarias de Estado-Indústria e
Comércio e Justiça e Ação Social — bem
como várias diretorias de empresas pú-blicas.

Para vetar o aumento concedido peloex-Prefeito, José Carlos alegou que o
aumento beneficiando o funcionalismo
não poderia ter sido sancionado por He-
ráclito, uma vez que ele já havia sido
exonerado do cargo quando o assinou, na
manha do dia 30 do mês passado. O ato
de exoneração foi publicado no Diário
Oficial de Sergipe no mesmo dia 30,
quando José Carlos tomou posse, à tarde,
sem a presença do ex-prefeito.

— Além do mais — alega o novo
prefeito — o aumento é impagável nos

Aracaju — Foto de Cícero Silva
II

José Carlos assumiu há 10
dias disposto a moralizar
termos em que foi proposto. O orçamen-
to mensal da Prefeitura c de Cr$ 5
bilhões, enquanto a folha de pagamentodo funcionalismo sobe para Cr$ 6 bilhões
com o novo aumento.

Reunido com o seu secretariado, Jo-
sé Carlos resolveu apresentar à Câmara
de Vereadores uma proposta alternativa
situando a folha de pagamentos em Cr$
4,5 bilhões. Ele afirma que isso assegura

veta 3000

mordomia

ao funcionalismo a certeza de receber os
seus vencimentos, garantindo, ao mesmo
tempo, melhores salários para os que
ganham menos.

O problema, agora, é que a Câmara
de Vereadores, alegando que o Judiciário
é quem deve julgar a ilegalidade ou não
do ato de Heráclito, resolveu arquivar o
novo projeto de aumento.

Apesar disso, a Prefeitura promete
que não haverá atraso no pagamento do
funcionalismo este mês. quando entra em
vigor o novo aumento, seja de quantofor. Entre os funcionários, a expectativa
é muito grande e já há quem fale na
possibilidade de uma greve de protestocontra a diminuição do aumento anuncia-
do anteriormente, enquanto outros, mais
radicais, ameaçam ate matar o novo pre-feito a facadas.

Alheio às ameaças, o novo prefeitochega diariamente ao seu gabinete porvolta das 7h e só sai às 23h.
— Nós temos de trabalhar muito

porque encontramos uma cidade destruí-
da e abandonada. Temos de dar um
mínimo de viabilidade para que a popula-
ção se sinta participante da cidade e não
incomodada pela sujeira, entulhos, bura-
cos. vias danificadas, escolas sem água,
postos médicos fechados, transporte cole-
tivo irregular e falta de respeito da admi-
nistração diante do contribuinte — justi-fica José Carlos.

Com uma dívida de Cr$ 45 bilhões
para administrar, o Prefeito tem fite no-
vembro para resolver os problemas da
cidade. Mesmo porque, nas próximaseleições, pelo acordo de coligação entre
os dois partidos em Sergipe, quem lança-
rá o candidato a prefeito da capital será o
PMDB.

EXCURSÕES FÉRR0VIÁRIAS
— PANTANAL MATOGROSENSSE13 dias incluindo compras na Bolívia e Paraguai. Com os melhoreshotéis. Saídas: |unho. 05e 19 • Julho. 03,10, 17 e 24 • Agoslo. 07e 14.

— CIDADE DA CRIANÇA —
3 dias incluindo Playcenter. Simba Salari. Show Golfinhos Holel 4estrelas. Saídas. Junho: 06 e 26-Julho: 05.12.19e26-Agosto.09e23
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Só podia ser

coisa da AV1C-

J. CarneiroPioneiro em TurismoFerroviário
A. KOGLIN LTDA.

AGENCIA DE VIAGENS
Av. Nilo Peçanha. 50/304
Tels.: 262-2985/262-4462

ABAV-068
EMBRATUR 00584.00.41.1
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ORIUNDO
DA

LAN CHILE
algumas suoesróes para as suas férias

TAHITI
JÓIAS DO TAHITI

14 dias
Papeete/Moorea/Bora Bora/

Huahine
Saídas semanais garantidas.

mammm EUROPA mm
EUROPA DE SEMPRE

18 dias
Espanha/França/ltália/

Vaticano/Grécia.
E xtensão opcional a Portugal
Saldas «emanais garantidas.

CHILE
JÓIAS DO CONE SUL

12 dias
Santiago/ViRa dal Mar/

Valparalto/Puerto Montt/
Lagot Chilenos/Barilocha/

Buenos Aires.
Sa(das semanais garantidas.

Â¥
¥

*
¥
¥

a) Muitos outros roteiros
atua escolha;

b) Amplo financiamento;
c) Operação direta;
d) Pagamento em cruzeiros;

= Consulte ceu Agente de Viagens ou::
R. Gonçalves Das 89 Gr 309

TEL: .224-1990^Troncos) ©LanChile

¥
¥
¥
¥
¥
¥

M

Nferão

Europeu

SaTda: 07 de julho.
21 dias visitando Espanha
França, Holanda,
Bélgica, Inglaterra e
Luxemburgo.
Aérea US$ 1433

I 
Acomodações em hotéis
de 1® em apto. duplo.

Solicite nossos folhetos

maiic
VIAGENSfUBRATuR QJ1 77 0I4J8

Av. Rio Branco, 173 gr. 904
Tels.: 220 2796 e 220 2849

ESCRITÓRIOS

Consulte a seção 517

incluímos passeios,
CAPE DA MANHÃ E

BUENOS AIRES

. EM TURISMO A N.° 1

soletur
EMBRATUR N° 00942 00.41.3EMBRATUR N° 00470.00.41.1

v*CENTRO: Quitanda. 20 sobreloja - Tel.: 221-1499 '—
IPANEMA: Vise-Pirajá. 351 • loja A • Tel.: 521-1186COPACABANA: Santa Clara, 70 sobreloja - Tel.: 257-8070TIJUCA: Praça Saens Pefia. 45 ¦ loja 10 L • Tel.: 264-4893BARRA Armando Lombardi. 800 - loia N • Tel.: 399-0309NITERÓI: Visconde do Rio Branco. 305 • 8.° andar • Tel.: 717-7002
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PCB gaúcho

amplia as

suas bases
Porto Alegre — O dirigente

da Comissão Diretora Nacional
Provisória do PCB, Salomão
Malina, inaugurou três sedes
municipais do partido no Rio
Grande do Sul, em mais uma
etapa do processo de organiza-
ção, que visa à sua legalização.
As novas sedes funcionam em
Santa Maria, Caxias e na capi-
tal do Estado.

Segundo Malina, o PCB está
organizado em 22 Estados com
Comissões Provisórias. O diri-
gente comunista informou quea lei anterior, que obrigava as
novas agremiações a se consti-
tuírem em nove Estados — e
em 20% dos municípios de ca-
da um deles —, está sendo
seguida à risca pelo PCB, ape-
sar de revogada. É que o parti-do não quis perder tempo,
aguardando a sanção da nova
lei.

Depois de reafirmar seu
apoio à Aliança Democrática,
Malina disse que o PCB querser um partido forte para asse-
gurar a estabilidade do proces-so político. "O anticomunismo
— salientou — é a tese dos que
querem golpear a democracia e
promover o retrocesso das li-
herdades. A existência de um
PC forte é indicativo de demo-
cracia em qualquer país".

Malina não quis comentar a
briga pelo direito de utilização
dos símbolos do partido — a
cor vermelha e a foice e o
martelo — reivindicado tam-
bem pelo PC do B. Preferiu
afirmar que aguarda o registro
dos símbolos e do próprio par-tido, em processo que deu en-
trada no início de maio, no
TSE.

Em Porto Alegre, a sede do
PCB recebeu o nome de Mário
Couto. Homenagem ao seu pri-meiro secretário no Rio Gran-
de do Sul. morto pela políciadurante uma greve geral que
paralisou a capital gaúcha em
1W5. Malina reafirmou a in-
tenção de o partido concorrer
às Prefeituras do Rio de Janei-
ro. Recife e provavelmentePorto Alegre, com candidatos
próprios. Revelou que se as
candidaturas saídas de seus
quadros cm formação se torna-
rem, no entanto, inviáveis, a
tendência é a do apoio a nomes
do PMDB.

Viajar para o Oriente
é uma prova de inteligência.

ORIENTE VIA ESTADOS UNIDOS

Viajar para o Oriente
com quem entende de Oriente
é uma prova de sabedoria.

ORIENTE VIA EUROPA
TSUKUBA EXPO 85
Partidas; 22 Junho, 06e 13 Julho, 03e
31 Agosto.
Roteiro Básico: 13 dias visitando Japão,
Tsukuba e Havaí.
Preço Promocional: Terrestre US$ 726
e Aéreo US$ 1875.
Temos vários opçionais: Califórnia,
Hong Kong, China, índia, Sudeste Asiá-
tico, etc.

VOLTA AO MUNDO
Partidas: 03 e 09 Julho, 04 e 10 Setem-
bro.
Duas Versões: 45 ou 53 dias visitando
Estados Unidos. Japão. China. Hong
Kong. Bali, Singapura. Tailândia. Nepal,
índia e Inglaterra.

CHINA ANTIGA E MODERNA
Partidas: 03 Julho e 04 Setembro.
39 dias visitando Estados Unidos, Ja
pão, China e Hong Kong.
CHINA E MARES DO SUL
Partidas: 30 Junho, 06 Agosto e 10 Se-
tembro.
35 ou 40 dias visitando Estados Unidos,
Japão, China, Hong Kong, Singapura,
Tailândia, Bali, Austrália, Nova Zelân-
dia, Papeete e Bora Bora.
CHINA CONFÚCIO
Partidas: 09 Julho, 06 Agosto, 10 Se-
tembro e 08 Outubro.
31 dias visitando Estados Unidos. Ja-
pão, China, Hong Kong, Singapura e
Tailândia.

CHINA, ÍNDIA E JAPÃO
Partidas: 12 Julho. 09 Agosto, 13 Se-
tembro e 11 Outubro.
38 dias visitando Espanha. Japão. Chi-
na, Hong Kong, Singapura, Tailândia,
Nepal e índia.
ORIENTÍSSIMO
Partidas: 2 Junho; 28 Julho.32 dias vi-
sitando Espanha, índia, Nepal. Tailán-
dia, Filipinas, Japão e Hong Kong.
Consulte o Agente de Viagens

MÍH MSS//BANC«ÍR
R( P Mti\ ro, Ili 13 Tel. 8(K(
S Pauis Huct Consulaoãi 331 Coni ?C>'
Tel ?3I Wi  mi

GRANDE TOUR DO ORIENTE
Partidas: 05 Julho e 06 Setembro.
47 dias visitando Espanha. Japão, Chi-
na. Hong Kong, Bali, Singapura, Tailân-
dia, Nepal e índia.
TIBET E CHINA
Única saída em Agosto.

Em todos os programas, acomodações
em hotéis de l.J - apt.° duplo

||B

_ Solicite nossos folhetos detalhados ®

—STELLA BARROS TURISMO 
| 

'

A. Sai ! ;i; .'¦* wn l

Saídas: 05 « 12 julho •
23 agosto - 13 setembro -
04 outubro
Hotéis de luxo ¦ traslados -
e intensa programação turística.
Rio - Miami ¦ New Orleans ¦ México¦ Acapulco - Los Angeles
(Disneylandla) Honolulu ¦ San
Francisco - Las Vegas e New York.
Café da manhã em México City e Acapulco

OPCIONAIS:
Canadá e Disneyworld (Orlando) Informações: 

south atlantic turismo Kda.
Av, Rio Branco, 156 - grupos 629 q 631

fones: 262-1265/262-4812 (PBX)
filial volta redonda, rj hall do hotel sider p^Jace
fone (0223) 42 1 534 » mhh-wí.-w ..... ,, .
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Lima Teixeira

será presidente

do PTB baiano

Salvador — O presidente da comis-
são provisória do PTB na Bahia, a ser

instalada na próxima semana, será o ex-
Senador Lima Teixeira, indicado pelo
Senador Nelson Carneiro. A informação
foi prestada pelo Deputado Jairo Azzi,
que fez intermediação entre os represen-
tantes do Governador João Durval e o
Senador Nelson Carneiro para composi-
ção da comissão.

Os Senadores Luís Viana Filho, Lo-
manto Júnior e Jutahy Magalhães tam-

bém farão parte da comissão provisória,
juntamente com três representantes do
grupo do Governador João Durval, todos
ligados ao atual diretor do Consórcio
Rodoviário estadual, Jonival Lucas.

Jairo Azzi garantiu que o PTB estará
definitivamente constituído na Bahia no
próximo mês, quando será realizada sua
convenção para eleger o Diretório Re-
gional.

VIAJE .

OS EUAOOM OS PESNO

CHÃO.
m

\1-;\V YORK

Um ônibus hrasileiro de Miami a New York.

A Soletur está lançando uma excursão incrível e
muito diferente para você.
Serão 18 dias pelos EUA, de Miami a New York,
inteiramente por via terrestre.
E você não se preocupa com absolutamente
nada. Afinal, isto é trabalho da Soletur. Em
um ônibus moderno e confortável,
você será acompanhado por um
guia brasileiro pelas
melhores estradas do
mundo.
Isso sem falar que você vai
se divertir 3 dias em
Disneyworlde Epcot
Center. Mas se você preferir,
pode iniciar a sua excursão
somente a partir de Orlando.
Opcional: Café da manhã e meia
pensão podem ser incluídos
Inglês, voce só fala se quiser.

Voando pela

AEROUNCAS ARGFNTfA/AS

Nos 3.500 km da excursão, sua única preocupação
será curtir ao máximo as 25 cidades americanas
visitadas. Converse com o seu Agente de Viagens ou

^^com a Soletur e conheça em detalhes
a mais completa e interessante

maneira de viajar os EUA. Com
os pes no chão, é claro.

# 
soletur

EM TURISMO A N.° 1
SOL AGÊNCIA DE VIAGENS

E TURISMO LTDA.
EM BRATUR ((0942.00.41
EM BRATU R 00470.00.41:1

Centro: Rua da Quitanda, 20-sl-
Tel.: 22l-4499*Copacabana: Santa

Clara, 70-sl - Tel.: 257-8070* Barra: Av.
Armando Unnbardi, 800 - loja N - Tel.: 399-0309 -

Ed. Condado de Cascais, aberta até às 20h • Tijuca:
Pça. Saenz Pena,45 - loja 10L-Tel.: 264-4893•Niterói:

Vise. do Rio Branco, 305 - 8." andar - Tel.: 717-7002 •
Ipanema: Visc.de Pirajá, 351 - Loja A-Tel.: 521-1188-

Ed. Fórum Ipanema.
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Cruzeiro de Volta ao Mundo em avião exclusivo.

Uma nova emoção para quem já conhece meio mundo.

Modros (
Nairobi
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África oo sul • qitf.ni* • seychelles ¦ Índia - cingapura - indonésia - austrália - nova zelàndia • tahiti • chile.

Próxima saída: 26 de setembro.

Volta ao Mundo — Projeto Três
Oceanos está de volta.
Para atender exatamente a 80
passageiros que já ndo se contentam
com o tradicional e que desejam
conhecer novos destinos.
Um Boeing 707 da Lan Chile foi
equipado com apenas
80 poltronas de

primeira classe, especialmente para esta
viagem.
Serão 33 dias nos melhores hotéis «
passeios em todas as cidades com
assessoria permanente de guias
acompanhantes brasileiros.
Mas ndo espere setembro chegar.
Entre togo em contato com o seu
Agente de Viagens e faça sua reserva.

Consulte seu Agente de Viagens
I. ,„i~

IMPERIALO LanChile
Solicite folhetos e informações detalhadas.

Rio: Av. Treze de Maio, 13 gr. 1.814-
Tel.: (021) 240-7749

Sào Paulo: Av. Ipiranga, 313 conj. 92
Tel.: (011)258-7966

0 paraíso dos mares do sul

tahiti
Programa incluindo PAPEETE - MOOREA -BORA BORA
e SANTIAGO em 14 dias de uma viagem inesquecívell
Hotéis de luxo • Saídas todas às TERÇAS-FEIRAS

Consultem-nos sobre opção com CLUB MEDITF.RRANÊE MOOREA

Prefeito de Aracaju

nomeações e extingue

Aracaju — Assim que tomou posse
no cargo de Prefeito de Aracaju, há dez
dias. o Deputado federal José Carlos
Teixeira, do PMDB, mandou leiloar to-
dos os carros de representação da Prefei-
tura, abolindo a mordomia tanto para os
seus auxiliares diretos como para ele
mesmo, que anda de automóvel parti-
cular.

Em seu curto período de administra-
çáo José Carlos adotou duas outras medi-
das que geraram descontentamento:
mandou suspender três mil nomeações e
vetou o aumento de 2b5% concedido ao
funcionalismo municipal pelo seu ante-
cessor, Heráelito Rolcmberg, do PDS.

José Carlos assumiu a Prefeitura de
Aracaju cm função da coligação feita em
Sergipe entre o PMDB e o PFL. partido
do Governador João Alves, com vistas às
próximas eleições, que garante ao PMDB
participação no Governo do Estado.
Além da Prefeitura de Aracaju, nos pró-
ximos dias os pemedehistas ocuparão
duas secretarias de Estado-Indústria e
Comércio e Justiça e Ação Social — bem
como várias diretorias de empresas pú-
blieas.

Para vetar o aumento concedido pelo
ex-Prefeito, José Carlos alegou que o
aumento beneficiando o funcionalismo
não poderia ter sido sancionado por He-
ráclito, uma vez que ele já havia sido
exonerado do cargo quando o assinou, na
manhã do dia 30 do mês passado. O ato
de exoneração foi publicado 110 Diário
Oficial de Sergipe no mesmo dia 30,
quando José Carlos tomou posse, à tarde,
sem a presença do ex-prefeito.

— Além do mais — alega o novo
prefeito — o aumento é impagável nos

Aracaju — Foto de Cícero Silva

José Carlos assumiu há 10
dias disposto a moralizar

termos em que foi proposto. O orçamen-
to mensal da Prefeitura é de Cr$ 5
bilhões, enquanto a folha de pagamento
do funcionalismo sobe para Cr$ 6 bilhões
com o novo aumento.

Reunido com o seu secretariado. .To-
sé Carlos resolveu apresentar à Câmara
de Vereadores uma proposta alternativa
situando a folha de pagamentos em Cr$
4,5 bilhões. Ele afirma que isso assegura

veta 3000

mordomia

ao funcionalismo a certeza de receber os
seus vencimentos, garantindo, ao mesmo
tempo, melhores salários para os que
ganham menos.

O problema, agora, é que a Câmara
de Vereadores, alegando que o Judiciário
é quem deve julgar a ilegalidade ou não
do ato de Heráelito. resolveu arquivar o
novo projeto de aumento.

Apesar disso, a Prefeitura promete
que não haverá atraso no pagamento do
funcionalismo este mês. quando entra em
vigor o novo aumento, seja de quanto
for. Entre os funcionários, a expectativa
é muito grande e já há quem fale na
possibilidade de uma greve de protesto
contra a diminuição do aumento anuncia-
do anteriormente, enquanto outros, mais
radicais, ameaçam até matar o novo pre-
feito a facadas.

Alheio às ameaças, o novo prefeito
chega diariamente ao seu gabinete por
volta das 7h e só sai às 23h.

— Nós temos de trabalhar muito
porque encontramos uma cidade destruí-
da e abandonada. Temos de dar um
mínimo de viabilidade para que a popula-
ção se sinta participante da cidade e não
incomodada pela sujeira, entulhos, bura-
cos, vias danificadas, escolas sem água,
postos médicos fechados, transporte cole-
tivo irregular e falta de respeito da admi-
nistração diante do contribuinte — justi-
fica José Carlos.

Com uma dívida de CrS 45 bilhões
para administrar, o Prefeito tem até no-
vembro para resolver os problemas da
cidade. Mesmo porque, nas próximas
eleições, pelo acordo de coligação entre
os dois partidos em Sergipe, quem lança-
rá o candidato a prefeito da capital será o
PMDB.

EXCURSÕES FERROVIÁRIAS

—PANTANAL MATOGROSENSSE-
13 dias incluindo compras na Bolivia e Paraguai. Com os melhores
hotéis. Saídas: junho: 05e 19- Julho: 03, 10, 17 e 24 • Agosto: 07 e 14

CIDADE DA CRIANÇA —
3 dias incluindo Playcenter. Stmba Safari. Show Golfinhos. Hotel 4
estrelas.Saídas.Junho:06e28¦ Julho:05, 12, 19o26 Agosto;09e 23.ÃTKOGLIN 

LTDA
AGÊNCIA DE VIAGENS

Av. Nilo Peçanha. 50/304
Tels.: 262-2985/262-4462

ABAV-068
EMBRATUR 00584.00.41.1

ca podia ser

coisa da AVIC.

J. Carneiro
Pioneiro em Turismo
Ferroviário
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l\ VEZES
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0MUNDO
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LAN CHILE
AL GOMAS SUGPS TÕÉS PA HA AS SUAS FÉRIAS 2

TAHITI

Itj r-s
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JÓIAS DO TAHITI
14 dias

Papeete/Moorea/Bora Bora/
Huahine

Saídas semanais garantida».
wmmmm EUROPA mmmmm

EUROPA DE SEMPRE
18 diat

E spanha/F rança/l tál ia/
Vaticano/Grécia.

Extensão opcional a Portugal
Saldas semanais garantidas.

mmm-m CHILE mmmmmm
JÓIAS DO CONE SUL

12 dias
Santiago/Vifle dal Mar/

Valparalto/Puerto Montt/
Lago» Chlleno*/Barlloche/

Buenos Aires.
Saldas semanais garantidas.
a) Muitos outros roteiros

a sua «colha;
h) Amplo financiamento;
c) Operação direta;
d) Pagamento em cruzeiros;

: Consulte seu Agente de Viagens ou::
R. Gonçalves Ovas 89 Gr 309

TEL: .224-1990iS Troncos•
EMBRATUR 00!>27 OOJI b i I _l_ I i 1 X~

O LanChile

Verão

Europeu

Saída: 07 de julho.
21 dias visitando Espanha
França, Holanda,
Bélgica, Inglaterra e
Luxemburgo.
Aérea US$ 1433

I 

Acomodações em hotéis
de em apto. duplo.

Solicite nossos folhetos

mane
VIAGENStUflRATUR O31"01474

Av. Rio Branco, 173 gr. 904
Tels.: 220 2796 e 220 2849

ESCRITÓRIOS

Consulte a seção 517

Preço da parte
terrestre a partir de

US$ 608*00 pl pessoa
Farte aéreat VS$ 1.692.00
Operação

SIZAR @ LanChileVtnye** e Vrs txi Ltdü
EMBRATUR OO I 92.004 1 -6

SOLUNA TOUR

V££

AV. RIO BRANCO, 277 - S 1105
TELS.: 262-4705 / 262-7206 /
12-6720 IMBBâTUB: 02857-0141-3

nS^ctoúrs.
AV. PRES. VARGAS, 542

•GR. 1704
TELS.: 233-7699 - 233-3797

EMBRATUR: 00358-00-41-1

Bgouthier 
turi/mo

Itdo.
RUA VISCONDE DE PIRAJÁ.

550 S/L 222 -TEL.: 259-2444
EMBRATUR: 00851-0041-6

t.uriser

AV. GRAÇA ARANHA. 326-3? ANDAR - TEL.: 220-5747
EMBBATUB: 023970042-3 y

INCLUIMOS PASSEIOS,
cafe da manhA e

8 refeicQes em '"^Wj .

BUENOS AIRFs j^P^'^

EM TURISMO A N? X? OOCQRM  CENTRO: Quitanda, 20 sobreloja ¦ Tel.: 221-4499
CAlAVIIP IPANEMA: Vise-Piraja. 351-loja A-Tel.: 521-1186 "

COPACABAN A: Santa Clara. 70 sobreloia • Tel.: 257-8070
tijucA: Praga Saens Pefla. 45 • loja 10 L • Tel.: 264-4893

EMBRATUR N1 00912 00 41 3 BARRA: Armando Lombardi. 800 ¦ loia N - Tel.: 399-0309EMBRATUR N° 00470 00.41.1 ^|ter6|: Visconde do Rio Branco. 305 • 8? andar • Tel.: 717-7002

Amin recebe

Brizola em

Florianópolis

Florianópolis — O Gover-
nador Leonel Brizola admi-
tiu, ao desembarcar nesta ca-
pitai para participar, hoje, da
convenção estadual do PDT
que, embora nada esteja pro-
gramado, "é bem provável
que venha a ocorrer" um
contato reservado entre ele,
o Governador Esperidião
Amin e o Senador Jaison
Barreto (PMDB) com vistas
a uma aliança cujo primeiro
objetivo concreto seria a elei-
ção do prefeito de Florianó-
polis.

"Eu estou chegando agora
e são vocês que têm que me o
contar o que está acontecen-
do", esquivou-se o Governa-
dor, ao ser indagado se são
fortes os indícios de que este
acordo venha a ocorrer logo.
Mas, após elogiar Amin e
Barreto, admitiu que já man-
teve diversos contatos com os
dois e manifestou sua simpa-
tia à idéia de uma aliança"para modificar, trazendo aU
go novo. o panorama político
catarinense" e mesmo um
possível ingresso de ambos
no PDT.

Amin reafirmou que não
sai do PDS, mas admitiu que"deverão surgir novidades"
no fim de semana. A noite
ele recepcionou Brizola, lide-
ranças do PDT. PDS e
PMDB com um churrasco.

Quanto ao pacto político
proposto pelo Governo, Bri-
zola disse que está aberto ao
diálogo, mas ainda não existe
nada de concreto a este res-
peito. Para ele, o início de-
penderá da convocação de
eleições gerais em 19X6, coin-
cidindo com a convocação da
Constituinte.

— O atual governo, esco-
lhido pelo Colégio Eleitoral
só pode ser entendido como
transitório e é na transitorie-
dade que reside a sua legiti-
midade — observou o Gover-
nador do Rio.

Hoje Brizola abre a con-
venção do PDT na Assem-
bléia Legislativa com um pro-
nunciamento às lOh, perma-
nece no plenário até o meio
da tarde e às 16h viaja a
Curitiba.

Viajar para o Oriente

é uma prova de inteligência.

ORIENTE VIA ESTADOS UNIDOS

Viajar para o Oriente

com quem entende de Oriente

é uma prova de sabedoria.

ORIENTE VIA EUROPA

TSUKUBA EXPO 85
Partidas; 22 Junho, 06e 13 Julho, 03e
31 Agosto.
Roteiro Básico: 13 dias visitando Japão,
Tsukuba e Havaí.
Preço Promocional: Terrestre USS 726
e Aéreo USS 1875.
Temos vários opçionais: Califórnia,
Hong Kong, China, índia. Sudeste Asiá-
tico, etc.

VOLTA AO MUNDO
Partidas: 03 e 09 Julho, 04 e 10 Setem
bro
Duas Versões 45 ou 53 dias visitando
Estados Unidos, Japão China. Mona
Kong. Bali, Singapura. Tailândia. Nepal.
Índia e Inglaterra.

CHINA ANTIGA E MODERNA
Partidas: 03 Julho e 04 Setembro.
39 dias visitando F.stados Unidos. Ja
pão, China e Hong Kong.
CHINA E MARES DO SUL
Partidas: 30 Junho. 06 Agosto e 10 Se-
tembro.
35 ou 40 dias visitando Estados Unidos,
Japão. China. Hong Kong. Singapura.
Tailândia. Bali. Austrália, Nova Zelãn-
dia. Papeete e Bora Bora.
CHINA CONFÚCIO
Partidas: 09 Julho 06 Agosto 10 Se
tembro e 08 Outubro
31 dias visitando Estados Unidos. Ja
pão. China. Hong Kong Singapura e
Tailândia

CHINA, ÍNDIA E JAPAO
Partidas: 12 Julho, 09 Agosto. 13 Se-
tembro e 11 Outubro.
38 dias visitando Espanha, Japão Chi-
na, Hong Kong. Singapura. Tailândia,
Nepal e índia.
ORIENTÍSSIMO
Partidas: 2 Junho; 28 Julho 32 dias vi-
sitando Espanha. índia. Nepal. Tailân-
dia, Filipinas. Japão e Hong Kong
Consulte o Agente de Viagens

ÍX/WSS//8ANU R

GRANDE TOUR DO ORIENTE
Partidas: 05 Julho e 06 Setembro.
47 dias visitando Espanha. Japão. Chi-
na. Hong Kong, Bali, Singapura. Tailân-
dia. Nepal e índia.
TIBET E CHINA
Única saida em Agosto

Em todos os programas, acomodações
em hotéis de 1* - apt° duplo

Solicite nossos folhetos detalhados
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23 agosto • 13 Mtembro •
04 outubro
Hotéis de luxo • traslados •
e intensa programação turística.
Rio ¦ Miami ¦ New Orleans ¦ México
¦ Acapulco ¦ Los Angeles
(Disneylandla) Honolulu ¦ San
Francisco ¦ Las Vegas e New York.
Café da manhã em México City e Acapulco

OPCIONAIS:
Canadá e Disneyworld (Orlando)

Informações:

STBLl^ SARROS TURISMO
south atiantic turismo frfcdo.

Av, Rio Branco, 1 56 - gmpos 629 e 53"
J fones: 262-1265/262 4812 {PB/)
filial volta redonda, ri hali do hotel sider pda:? ;
fone (0223)42 1534 /

*
A
*
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Latifundiários do Congresso atacam 
plano 

de Sarney

Os grandes proprietários
Brasília — O plano de reforma agrá-

ria apresentado ao Congresso pelo Presi-
dente Sarney já despertou uma reação
unânime: contra ele estão os senadores e
deputados, do Governo e da oposição,
que são proprietários de terras. O plano é
demagógico, inexeqüível, precipitado e
capaz de estimular a intranqüilidade, di-
zem parlamentares como Saldanha Derzi
(PMDB-MS), Agenor Maria (PMDB-
RN), Benedito Ferreira (PDS-GO), Al-
tevir Leal (PDS-AC), Herbert Levy
(PFL-SP) e Osvaldo Coelho (PFL-PE).

Há mais de cinco anos o Brasil não
sai da marca dos 52 milhões de toneladas
de grãos na sua produção anual, embora
tenha disponibilidade de terra e mão-de-
obra, os fatores essenciais á agricultura.
Quase 5 milhões da área nacional de 850
milhões de hectares estão em mãos de
congressistas. E é ponto pacífico, entre
eles, que a reforma agrária proposta
jamais será executada na íntegra se a
vontade do Legislativo não estiver a seu
lado.

Soluções parciais
Ao que parece, não está, a julgar

pelas conversas de gabinete mesmo entre
os que não pertencem ao grupo de 63
deputados e 12 senadores que são pro-
prietários de terras. Exemplificando o
clima, diz o Senador Altevir Leal, que é
dono de 2 milhões de hectares no Acre, o
equivalente a 13% do Estado:

— O Governo está agindo mal. De-
via fazer as coisas mais devagar, forçando
os próprios proprietários a oferecerem
soluções para a reforma agrária.

Padrinho de 2 mil afilhados entre

seus eleitores, Altevir se orgulha de já ter
feito uma pequena reforma em seus do-
mínios. Esta semana ele foi à tribuna do
Senado criticar as intenções do Governo,
e disse que não se envergonha de já ter
sido o maior proprietário de terras do
mundo, até 1970, quando ainda tinha 6
milhões de hectares, quase a metade do
Acre. Garantiu que hoje não sabe exata-
mente quantos lhes restam, porque nunca
teve curiosidade em medir, e que está
disposto a repetir o que fez no ano
passado, quando doou 12 mil hectares a
120 posseiros.

O Senador Benedito Ferreira (PDS-
GO) também foi à tribuna, na quarta-
feira, para dizer que a reforma agrária do
Governo é a exumação de um cadáver, o
Estatuto da Terra. Para amparar sua
argumentação de que o Governo não
deseja a distribuição de terras, e sim
apenas a agitação, mencionou que o
INCRA arrecadou em 1983 um doze avos
do que fora arrecadado em 1951, quando
a propriedade privada detinha menos de
um terço das terras, isso foi tomado por
ele como evidência de que o Governo
não realizou uma tributação progressiva,
a seu ver o instrumento mais eficaz para a
reforma agrária.

Ameaça de "lobby"
— Se quiserem metade das minhas

terras, eu dou — promete o Deputado
Carlos Alberto de Carli (PMDB—AM),
que é dono de 1 mil 405 hectares e acha o
lucro agrícola, no Brasil, uma ilusão. Já a
¦reforma agrária do Governo, ele acha um
engodo, e lança uma advertência ao Con-
gresso: "Esse projeto pode unir os lati-

fundiários na formação de um grande
lobby para influir na Assembléia Nacio-
nal Constituinte".

E no Senado que estão concentrados
os maiores proprietários de terras do
Congresso, os quais nunca se esquecem
de lembrar que nada possuem em compa-
ração com as propriedades de empresas
multinacionais como a Volkswagen, a
Pirelli e a Nestlé. No topo da lista, além
de Altevir Leal, acha-se o Senador Salda-
nha Derzi (PMDB-MS), que é dono de
200 mil hectares em Mato Grosso do Sul
e se queixa das intenções de Sarney.

Em tom de brincadeira, ele argumen-
ta que suas terras já são produto de uma
reforma íntima feita por seu sogro, Laucí-
dio Coelho, que dividiu suas fazendas
entre doze filhos. O que o Governo
deveria fazer, pela visão de Derzi, era dar
ao trabalhador rural o direito ao uso da
terra por 50 ou 100 anos. É melhor dar a
terra em comodato, segundo ele, porque
se o título de propriedade for dado, o
trabalhador trocará a terra até por uma
bicicleta.

Outro grande latifundiário é o Depu-
tado Augusto Franco (PDS-SE), dono de
10 mil hectares que eqüivalem a 5% de
Sergipe. Constituída por massapê, pró-
pria para o plantio de cana, a proprieda-de permite que o deputado seja também
dono da maior usina de açúcar do Esta-
do. Seu colega Osvaldo Coelho (PDS-PE) é proprietário de 80 mil hectares, na
fronteira entre Pernambuco e Bahia, des-
tinados apenas à criação de gado.

Mais reforma agrária no
"Caderno Especial"

Brasília — Foto de A. Dorgivan

EXCLUSIVIDADE BEL AIR.
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VIAGEM

DOS SONHOS
20 Dias de duração

BRASIL

DISNEYWORLD - EPCOT CENTER
CRUZEIRO MARÍTIMO INCLUÍDO.

SAÍDAS- 04, 06, 16. 2) e 24 / JUlhO
Sâo 11 dias _xeios de xarmer em Hotéis de luxo Acompanhamento perma-nente das Cuias de Turismo internacional BEL air Venha assistir em nosso
auditorio a um Belo filme sobre sua excursão às Bahamas, Miami, orlandoe todas as atrações da Florida

cruzeiro marítimo para Mlaml a bordo
do transatlântico scandlnavlan Sun.
Free port (Bahamas) 1 noite.
Trem de luxo da Amtrakentre Mlaml e orlando.
2 dias Dlsneyworld.
2 dias Epcot center.Sea world ¦ wetn wlld.
Busch cardensCypress Cardens.

informações e Reservas
292-1212 »Para outros Estados, chameinteiramente grátis
(021) 800-6153
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• l Menorw Oe 12 anos no mesmo .101" com adulto

BSLAIRVIAG6NS
Av Almirante Barroso 81 • SobreloiaTel . (PflBK) 299-1212TELEX: 021 • 30919 - Rio de JaneiroEMBRATUR NP 00906 • 00 . 41 • 7

Nossos passageiros viajam pela TRANSAS BRASIL'/|\N
^—NÓS NÃO LEVAMOS VOCÊ A OUALOUER LUGAR..

"QUEEN ELIZABETH 2"
Maravilhoso cruzeiro em camarote com 2 ca-

mas com todo conforto do maior navio do
mundo. Lugares Limitados.
SAÍDAS: Brasil — Europa — Estados Unidos

25 Junho — 12 e 13 Julho — 08 • 19 Agosto —
04 e 20 Setembro — 01 e 29 Outubro — 07 Deiem-
bro
SAÍDAS: Brasil — Estados Unidos — Europa

23 Junho — 04 e 21 Julho — 06 e 17 Agosto —
02 e 13 Setembro — 21 Outubro —18 Novembro.

Paris 5 dias — Londres 5 dias — New York 5
dias e mais 5 dias no QUEEN ELIZABETH 2
ATRAÇÕES: Paris: Show no Moulin Rouge o Li-
do • Londres: Banquete Medieval no Caledo-
nian Party • New York: Visita a Atlantic City e"tickets para 2 showsda Broadway a sua escolha.

Informações
Av. Rio Branco, 156 Qrs. (29
e 631 Fones: (PBX) 262-1265
• 262-4812. Filial: Volta Re-
donda — Hall do Hotel Sktor
Palaee. Fone: (0223) 421-534.

VARIO J
south
atlantic
turismo Itda.

iéMBRATUR 00913.00.41.1 RJ)
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CONVOCA MUTUÁRIOS - BNH

MUTUÁRIOS CHEGAM AO PRESIDENTE SARNEY

Após uma semana de intensos contatos no Congresso Nacional, com
líderes dos partidos na Câmara e no Senado, a Coordenação Nacional dos
Mutuários demonstrou aos Congressistas a gravidade de se tentar impor aos
mutuários alterações nos seus contratos, como a da semestralidade. Nós
temos direito à correção anual nas prestações, pois já pagamos por isso
mensalmente desde o início do Contrato.

Recebemos com satisfação a atitude do Presidente Sarney de adiar a
decisão para analisar mais detidamente nossas propostas. Está previsto para
a próxima semana um encontro com o Presidente da República.

O que queremos é a reposição das perdas nos anos de 1983 e 1984
provocadas pelo achatamento salarial e pelo desrespeito à Equivalência
Salarial. O índice que corrige essa distorção é de 112%.

Para os mutuários de baixa renda, moradores de Conjuntos Habitacio-
nais, as prestações devem ser corrigidas tendo como limite a seguinte tabela:

até 120 UPC  até 6% do Salário Mínimo
+ 120a300UPC  de 6 a 10% do Salário Mínimo
+ 300a500UPC  de 10 a 15% do Salário do Mutuário
+ 500a960UPC  de 15 a 25% do Salário do Mutuário

Na última assembléia dos mutuários na UERJ foi deliberado que no dia
13/6, quinta-feira, às 16 horas, realizaremos uma manifestação na porta do
BNH, de protesto, contra a atual política habitacional e a intransigência do
BNH e dos Agentes Financeiros que teimam em desrespeitar nossos
Contratos.

A manifestação terá caráter nacional e se realizará em todos os estados.

CONVOCAMOS TODOS OS MUTUÁRIOS E AS ASSOCIAÇÕES DE
MORADORES PARA A MANIFESTAÇÃO DO DIA 13 DE JUNHO —ÀS 16
HORAS — EM FRENTE AO BNH.

Ass: COORDENAÇÃO NACIONAL DOS MUTUÁRIOS

DIRETORIA DA FAMERJ
FAMERJ — Rua da Lapa, 180 Luja B - Telefone 232-8294

Derzi (E) discute com Viana
as vantagens do comodato

Senado Federal
Altevir Leal (PDS-AC); Saldanha Derzi
(PMDB-MS); Benedito Canelas (PDS-
MT); Benedito Ferreira (PDS-GO); José
Fragclli (PMDB-MS); Lomanto Júnior
(PDS-BA); Moacyr Dalla (PDS-ES);
Marcondes Gadelha (PFL-PB); Severo
Gomes (PMDB-SP); Carlos Lyra (PFL-
AL); Cide Sampaio (PMDB-PE); Rober-
to Wipych (PMDB-PR) e Osvaldo Coe-
lho (PDS-PE).
Câmara dos Deputados
Augusto Franco (PDS-SE); Osvaldo
Coelho (PFL-PE); Adauto Pereira (PDS-
PB); Agenor Maria (PMDB-RN); Alce-
nir Guerra (PFL-PR); Aluízio Campos
(PMDB-PB); Álvaro Gaudêncio (PFL-
PB); Amilcar de Queirós (PDS-AC);
Antônio Dias (PFL-MG); Antônio Go-
mes (PDS-PB); Aroldo Moletta (PMDB-
PR); Augusto Trein (PDS-RS); Baltha-
zar de Bem e Canto (PDS-RS); Borges
da Silveira (PMDB-PR); Brasílio Caiado
(PDS-GO); Carlos Alberto de Carli
(PMDB-AM); Celso Carvalho (PDS-
SE); Ciro Nogueira (PMDB-PI); Cristino
Cortes (PDS-MT); Dirceu Carneiro
(PMDB-SC); Emídio Perondi (PDS-RS);
Ernani Sátiro (PDS-PB); Fernando Go-
mes (PMDB-BA); Fernando Magalhães

(PDS-BA); Furtado L.eite (PFL-CE);
Genésio de Barros (PMDB-GO); Gomes
da Silva (PDS-CE); Gonzaga Vasconce-
los (PFL-PE); Hélio Correia (PDS-BA);
Herbert Levy I PFL-SP); Inocèncio Oli-
veira (PFL-PE); Irineu Colato (PDS-
RS); Israel Dias Novaes (PMDB-SP); Ivo
Vanderline (PMDB-SC); Jairo Maga-
lhães (PFL-MG); João Herculino
(PMDB-MG); Jorge Vargas (PMDB-
MG); Jorge Vianna (PMDB-BA); José
Luís Maia (PDS-PI); José Mendonça Be-
zerra (PFL-PE): José Mendonça de Mo-
rais (PMDB-MG); Ludgero Raulino
(PDS-PI); Mattos Leão (PMDB-PR);
Nelton Friedrich (PMDB-PR); Octávio
Cesário (PDS-PR); Orlando Bezerra
(PFL-CE); Ossian Araripe (PDS-CE);
Osvaldo Murta (PMDB-MG); Paulo
Marques (PMDB-PR); Raul Belém
(PMDB-MG); Roberto Cardoso Alves
(PMDB-SP); Ronan Tito (PMDB-MG);
Rubem Figueiró (PMDB-MS); Santinho
Furtado (PMDB-PR); Saramago Pinhei-
ro (PDS-RJ); Seixas Dória (PMDB-SE);
Sílvio Abreu (PMDB-MG); Siqueira
Campos (PDS-GO); Vicente Guabiroba
(PDS-MG); Victor Trovão (PFL-MA);
Vingt Rosado (PDS-RN); Wilson Haese
(PMDB-ES); Wolney Siqueira (PFL-
GO).
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Apresentam

8 ÇAZOES IMPORTANTES PARA UMAS

FERIAS DE JULHO

COM FINAL FELIZ
Vôot diretos em DC-10-30, no»
melhores horário» paraaproveitamento total do
primeiro e último dia.
Bilhete aéreo com volta em
aberto e pottlbllldade de
retorno via fOZ, PORTO
ALEGRE ou SÃO PAULO,
entregue com antecedência
para compra de dólares.

Congelamento de preço» em
dólar»» ao câmbio oficial no
ato da compra.
Criança» com tarifa» aérea»

e terrestre realmente
especiais.
Opção de noite» extra» em

BUENOS AIRES, paraaproveitar compra»
convidativa».

> Mela pentõo Incluída em
BARILOCHE e outro» roteiro».

Hotelaria teleclonada e
múltiplo* passeios.
E o mal» Importante: única
operadora com filial em
BARILOCHE além de Bueno»
Air»» e outro» destino».

ATI SKI
BARILOCHE
A mais variada programação da
temporada. Para principiantes,experts e acompanhantes.

Rodoaóreo — 12 dias —
10 refeições — US$ 850Aéreo—10 dias—to refeiçõesUS$ 955

ATI JET
8 dias inesquecíveis em Bariloche i
mais 2 em Buenos Aires com
múltiplos passeios e possibilidadesde noites adicionais.Aéreo — 10 dias — Mela pensào — US$ 953

(Mm
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ATI SKI EM
LAS LENAS

O mais novo e exclusivo destino
do ski. Futura sede do

Campeonato Mundial.
Aéreo — 10 dias — US$ 1067

BARILOCHE e
BUENOS AIRES

A Cidade da Neve mais a
charmosa Buenos Aires com

preços convidativos paracompras. — Aéreo — 9 dias —
4 refeições — US$ 800

LAGOS DO SUL
Um roteiro diferente,
exclusividade ATI visitando
Buenos Aires, Bariloche, San
Martin de Los Andes e a
agreste PATAGÔNIA.— Rodoaóreo — 14 dias —
US$ 865 io refeições A-

BUENOS AIRES
EXCLUSIVO
Um toque de Europa na
América do Sul, com todos
seus encantos.
- Aéreo - 5 dias - US$ 420

"v;

- 8 dias -US$455

BUENOS AIRES
MONTE VÍDEO e
PUNTA DEL ESTE
3 destinos para uma semana
feliz. - Aéreo — 8 dias — US$ 519

CHILE e ARGENTINA -
CIRCUITO DOS LAGOS ANDINOS

O melhor e o mais completo roteiro visitando
Santiago, Pto. Montt, a inesquecível travessia dos
lagos até Bariloche, mais a encantadora Buenos Aires.

"V

Aéreo - 13 dias - U$$ 1025

PERU, ARTE E CULTURA
2 destinos fascinantes esperam por Você: LIMA,

CUZCO e MACHU PICCHU - Aéreo 8 dias - US$ 985
LIMA, AREQUIPA, CUZCO, M. PICCHU, LAGO

TITICACA e LA PAZ - Aéreo - 11 dias US$ 1404

EUROPA CONTINENTAL
27 dia* em hotéis de categoria turística. Visitando:Espanha. Franca, Suíça, Itália, Áustria e Portugal.Àéno USS 1.637. ttmttro ust 420

EUROCIRCUITO
36 dlai com mela pensâa Visitando:

Espanha, França, Inglaterra Holanda,
Alemanha. Suíça, Austrta, Itália o Portugal.

Áéno ¦ ust 1.437' Ttmttm USt 1140

fVTM1PÇQES NACIONAIS

DISNEY
EPCOT
CENTER

Várias opções para ò
mundo da Fantasia.

Consulte-nos' .

POUSADA DO RIO QUENTE'
O SONHO DE TODOS NÕS

— Exclusivo programa aéreo direto do Santos Dumont ao
Aeroporto da Pousada com hospedagem no Hotel Turismo
(5 estrelas) com pensão completa — 8 dias — Cr$ 2 3 30 OOO
Rodoviário — com 6e7 dias -pensào completa"— CrS 1105900

\WO
>sowod0'Ví<JW*

&<JW*
FOZ DO IGUAÇU

São fora de série as opções
para vocd desfrutar deste
espetáculo de rara beleza das
cataratas brasileiras e
argentinas e mais Itaipu,
cassino e compras no Paraguai.Aéreo — 3 dias — CrS 896900- 4 dias - CrS 965800
Rodoviário — 7 dias

CALDAS DA IMPERATRIZ
Duas opções inéditas para desfrutar
das maravilhosas fontes hidromlnerais.— Rodoviária — 12 dias (com 7 dias em

SUL DO BRASIL
O mais completo roteiro
rodoviária 12 dia» com mela
pentõo — CrS 1999 000
RIO GRANDE
E SUAS SERRAS
Exclusivo programa aéreo
visitando o melhor das serras.— Aéreo — 5 dia» — CrSi417ffOO

CIDADE DA
CRIANÇA
ATI leva V. ao mundo da fantasia com

d\o»' ^0^5e6°'" 6d
,d\o»lOU*1

• sow; |WaC';e\6%
e^1

Caldas) e mal* o Sul do Pais -CrS212BOOO ^ Hoteide categoria
— Aéreo -4, 5o 8 dias desde CrSl192900

o"
d0^jí\S,*

visitando Play Center, Cidade da Criança,
Simbá Safa ri, mais todas as vantagens doPASSAPORTE SÃO PAU IO Ninguém lhe oferecetanto por tâo poucol mela* pensão incluída.

SS^íS»-1

c°ok^

« r.-.a

EMBRATUR- 00979-01-41-7.

CENTRO. RUA 7 DE SETEMBR0. 71 10? ANDAR *
TEL.: 221-4709 (PBX) vCOPACABANA: N.S. COPACABANA, 19$ LOJA 101

IPANEMA: CEOTURI R. VISC^tPlRÁJA, 
^ 

^
:' - S/LOJA 214.- TEL::^P297^»^4OM-I-Í >

>979 01417' Ou rço seu Agente de Vidaens 'Às» " "
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Irmão problema
Murilo Sarney não é o primeiro
irmão de um Presidente da Repú-
blica a se meter em encrencas —
muito menos relacionadas com a
Receita Federal.

¦
Em 1966, o então Presidente

Castello Branco demitiu suma-
riamente seu irmão do cargo de
Delegado Regional da Receita
Federal no então Estado da Gua-
nabara, por haver recebido de
presente um fusca de um seu
subordinado, que acabara de ser
promovido na carreira fun-
cional.

Também o ex-Presidente Jim-
my Carter se viu às voltas com
seu irmão Billy Carter. O leão
americano confiscou todas as
propriedades de Billy em Plains,
Geórgia, além de 24 hectares de
terra em Buena Vista, porque o
irmão do Presidente não pagou
105 mil dólares de imposto de
renda.

Antes, Billy Carter tinha dei-
xado de pagar 220 mil dólares ao
Governo da Líbia.

¦
Moral: pior que a oposição é

um irmão trapalhão.

Sinal dos tempos
Fafá de Belém emocionou ontem o

auditório do Programa do Chacrinha
cantando sua versão do Hino Nacional.

Lei Sarney
A principal reivindicação dos repre-

sentantes da cultura carioca que vão
receber o Ministro Aluízio Pimenta
amanhã à noite no Teatro Casa Grande
é a viabilização de uma lei Sarney.

Não a lei Sarney Filho, que naciona-
liza a indústria cinematográfica, mas a
lei de incentivos fiscais do então Sena-
dor José Sarney, que permite o descon-
to de 20% do Imposto de Renda de
pessoas físicas e jurídicas para aplicação
em atividades culturais.

Sem a entrada em vigor da lei, todos
os orçamentos federais de cultura deste
ano vão estourar.

Quando sair do Casa Grande, o
Ministro vai visitar o Circo Voador da
Lapa. Perfeito Fortuna promete ao Mi- Demagogia
nistro uma recepção "com muito molho
e pimenta". Está até preparando um
discurso.

Gente
O ator Lúcio Mauro, da TV Globo,

poderá ser o candidato do PMDB a
Prefeito de Belém nas eleições de 15 de
novembro próximo.

Ele tem militância política constante
no Pará e é amigo do Governador Jáder
Barbalho.

Nome aos bois
Toda vez que começa uma briga

entre os Ministérios da Fazenda e do
Planejamento por trás se mexem, desfe-
rindo os golpes, os dedos dos economis-
tas Antônio Carlos Lemgruber, pelo
time da Fazenda, e Paulo Nogueira
Batista Jr, pelo lado do Planejamento.

Os dois, na Velha República, traba-
lhavam juntos no Centro de Estudos
Monetários da Fundação Getúlio
Vargas.
Acordo de Minas

O Ministro José Hugo Castelo Bran-
co está em Minas Gerais tentando con-
ter a ruptura do chamado Acordo de
Minas, com apelos dramáticos a políti-
cos do PMDB e do PFL:

Se a aliança se romper em Mi-
nas, haverá ameaça à estabilidade na-
cional. Lutar para manter o acordo é
prestar um grande serviço ao país.

Mas, no que depender do Senador
Itamar Franco, do PMDB, o acordo
acaba logo.
Só leitura

O Vereador Sérgio Cabral, entrevis-
tado de hoje do programa Persona, da
TV Manchete, sai pela tangente de uma
pergunta feita pelo travesti Roberta
Close no fecho da entrevista: "Se nós
dois estivéssemos sós numa ilha deserta,
o que você faria?"

Numa ilha deserta, eu ia ler
Machado de Assis — responde Cabral.
Em campanha

O Deputado Paulo Ribeiro, do PDT
do Rio, não perde tempo.

Depois de sepultar sua candidatura
a Vice-Prefeito em troca do comando
da nova Secretaria de Municipalidades,
ele já está de novo em campanha.

Desta vez quer ser candidato a Vice-
Governador nas eleições de 15 de no-
vembro do próximo ano.

Petrobrás
Mudança na cúpula de duas impor-

tantes subsidiárias da Petrobrás:
Tarciso Maia, ex-Governador do

Rio Grande do Norte, deverá assumir a
Vice-Presidência da Petroquisa.

Josemar Nascimento deverá ficar
com a Vice-Presidência da Interbrás.

Gente
Sob alegação de que está escreven-

do um novo romance e um livro de
contos, José Rubem Fonseca recusou o
convite para trabalhar como assessor do
Presidente José Sarney.

O Presidente, como escritor, com-
preendeu as razões do autor de Feliz
Ano Novo.
A volta da ITT

Durante meio século a poderosa
International Telephone & Telegraph
reinou absoluta no mercado brasileiro
de telefonia, através de sua filial, a
Standard Electrica.

No Governo Geisel, a ITT teve que
bater em retirada em função da política
de reserva de mercado para empresas
nacionais, ocupando o seu lugar na
Standard Electrica o grupo Brasilinvest,
do colarinho branco Mário Garnero.

Agora há um namoro na praça que
pretende trazer de volta a ITT para
salvar a Standard Electrica da falência.

LANCE-LIVRE-
Antônio Adolfo, Sivuca e Paulo Moura

estão no disco Antônio Adolfo abraça Chlqul-
nha Gonzaga, que será lançado em julho e
vendido nas bancas de jornais. O disco conta
com seis composições inéditas de Chiquinha
e terá seu show de lançamento no Metrô.

A caixa dos empregados da llsiminas,
entidade fechada de previdência privada,
com 17 mil 527 associados, tinha ao final do
exercício de 1984 um patrimônio de Cr$ 305
bilhões 166 milhões. Se fosse distribuído,
caberiam mais de Cr$ 17 milhões 411 mil a
cada associado.

A história das idéias políticas no século 20,
desde suas origens na antigüidade até o
pensamento de Mao Tsé Tung. é o tema da
coleção Les idéologies, dirigida por François
Chatelet, em três volumes que serão publica-
dos pela Nova Fronteira no início de 1986.

O arquiteto Oscar Niemeyer retorna ama-
nhã a Brasília. Retoma, com o Governador
do Distrito Federal, José Aparecido, os traba-
lhos de recuperação da cidade.

As caixas "Dia e Noite" do Bradesco não
funcionam entre meia-noite e 2h. Nesse
período, os computadores do banco operam
internamente e passam a responder: "Esta-
mos sem comunicação com sua agência",
mesmo que se trate da agência ao lado. As
máquinas, entretanto, aceitam o cartão mag-
nético e iniciam a operação. O cliente faz um
cheque para depositar e fica com ele na mão,
de madrugada.

O contista Victor Giudice estréia no ro-
mance com o livro Bolero, a ser lançado
brevemente pela Editora Rocco.

O Secretário da Administração de Minas,
Luís Octávio Valadares, anunciou que vai se

A Fazenda do Cerro do Tabuleiro,
cuja partilha pela reforma agrária foi
elogiada por seu proprietário, o Depu-
tado estadual João Vicente Goulart, do
PDT gaúcho, na prática não lhe perten-
ce há muito tempo.

Segundo o Prefeito Joaquim Nasci-
mento (PMDB), de São Luís Gonzaga,
onde fica a fazenda, o telegrama de
João Vicente ao Ministro Nélson Ribei-
ro, elogiando a aplicação da reforma
agrária em sua própria fazenda, é dema-
gógico:

— A fazenda, que pertencia à su-
cessão do ex-Presidente João Goulart, e
portanto a seu filho João Vicente, há
mais de 20 anos foi ocupada pelos
posseiros. A terra estava improdutiva e
os colonos a fizeram produzir. Eles
moram lá há muitos anos.
A banda vai passar

Um desfile triunfal de quase 100
bandas de música vai agitar o Sambó-
dromo em novembro.

Será a apoteose do 10° Festival de
Bandas de Música, que começa em
agosto no interior do Estado.

desincompatibilizar no dia 15 de julho para
disputar a convenção do PMDB que escolhe-
rá o candidato à Prefeitura de Belo Horizon-
te. Além dele, há outros sete candidatos: os
deputados Manoel Costa, Nélson Carvalho,
Paulo Ferraz, Sérgio Ferrara, João Pinto
Ribeiro, Júnia Marise e Álvaro Antônio.

Se não tiver outra antes, o Ministro da
Cultura, Aluízio Pimenta, já tem inaugura-
ção garantida para fazer no Estado do Rio,
em setembro: a da Casa da Cultura de São
Gonçalo, num magnífico casarão do fim do
século 18, em Colubandê.

Os comunistas de Niterói estão reunidos
neste fim de semana numa convenção muni-
cipal do PCB.

A Flnep tem seis diretores mas paga salá-
rios a sete. José Gomes de Almeida Netto, da
gestão anterior à atual, foi fazer o curso da
Escola Superior de Guerra e, para ter os
mesmos direitos dos militares que cursam a
ESG, recebe como diretor da estatal. Este
mesmo diretor, aliás, nomeou-se pare funcio-
nário efetivo da empresa, antes da mudança
de Governo.

O Governo gaúcho decidiu usar o progra-
ma do álcool para combater a erosão, através
do plantio de cana-de-açúcar nas margens
dos rios, curvas de nível nas lavouras e junto
a lagoas e barragens.

Ninguém atende aos apelos do ex-
Presidente João Figueiredo para que o esque-
çam. Ainda ontem de manhã a TV Educativa
exibiu um programa em que Figueiredo apa-
recia discursando.

Pérola do pensamento de Millôr Fernan-
des: "De todas as taras sexuais, náo existe
nenhuma mais estranha do que a absti-
nência".

CONCURSO PÚBLICO
AUXILIAR E ATENOENTE JUDICIÁRIOPREPARE-SE COM A MEIH0R EQUIPE — APENAS 1 TURMAS — VAGAS LIMITADASManhã — Noite — Sábados — Av. Pres. Wilson. 210/4° andarTels: 220-4176/ 220-4276/ 220-4476

©
CURSO
MIGUEL COUTO GRUPO UNlAO

CURSOS OE FORMAÇÃO EM >

MICRO /BASIC/ jCP/M) • MUMPS
PROGRAMAÇÃO COBOL

TÉCNICO ANALISTA OE SISTEMAS
• DIGITAÇÃO

AULAS PRÁTICA! NO LOCAL EM EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS.
APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE DE SER UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA,O SETOR DE MAIORES PERSPECTIVAS DO MERCADO.

7

INFORMAÇÔIS I INBCIIIÇâlI

INFORMÁTICA

INÍCIO

10/6
Av. Rio Branca 17 J - Sobreloja

Tel.: 262-9364 • CENTRO
¦— Estes cursos podem mudar a sua vida ¦

r ANAtISÉ OEStèTEMAS>€ :
PROGRAMAÇÃO DÊ COMPUTADORES;

ú

ANALISE
08 de julho 29 a 5?noite

phogramaçAo
11 de Junho 3?e6?

tarde ou noite 1
v'f.> .<Vj Ãtrias práticas çoiequipamentos ptofissfionàisi'

COORDENAÇÃO

Rua Cesário Alvim, 37 — Humaitó -

A. JUAREZM, ALENCAR - Bach. Inf. UFRJEBER SCHMITZ — PhD Imperial College, LondonFÁBIO MARINHO - MSc U. Calilíirnio, BerkelevMILTON A. BEZERRA - MSc COPPE - UFRJYSMAR VIANNA - PhD U. Califórnia, Borkeley
I Instituto Brasileiro de
I Pesquisa em Informática

Tels.: 226-2913 e 286-6891 - Rio
IBPI

vi;Aítâlisé!(le Sistemas e
Programação de Computadores

V,. ;(fcoi)E ESTRÜÍUftÁDÓi 
'

-OBJETIVOS: Darícrmaçãc em técnicas de análísee
projeto estruturado de sistemas • Orientação e
treinamento especial nas mais importantes língua-
gens de programação.
PROFESSORES: Alfredo Veiga de Carvalho • Cláu-
dioCoslho « Luciatia Ferraz fnomé • Paulo Roberto
Machado Carneiro • Pedro Luiz Steinbrucb ? Rosa-
na S. G. Lanzelotíe.
Professores com Mc-strado na PUC-RJe tnaisdé 10
anos de experiência em cursos de formação de ana
listas e programadores.

Inicio: 10 dst junho das 19 às 22 h.
Inscrições abertas das 10 às 20 h.

Colégio da Cidade realização
g R. ALMIRANTE SADOOCK DE SÂ, SMART
i 318-IPANEMA - TEL.! 227-5195 informática, ,W
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>.FUNDAÇAO
GETUUO VARGAS' IflW/CATE&lHE r-CURSOS NOTURNOSiS. '»• - TrtoKvv . -

, 23 -, 12?.andfír Centro
mÒrDE JANEIRO- RJ

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO DE ENERGIA NA INDÚSTRIA
— SELEÇÃO DE FONTES E RACIONALIZAÇÃO DE
USO
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE
HOTÉIS
ANÁLISE E AVALIAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA DE EMPRESAS
ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE BALANÇOS
ATUALIZAÇÃO EM IPI E ICM
ATUALIZAÇÃO EM MATEMÁTICA FINANCEIRA

o AUDITORIA
AUDITORIA DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO
DE DADOS
BÁSICO DE CONTABILIDADE
CHEFIA E LIDERANÇA
COMÉRCIO EXTERIOR-IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO
COMUNICAÇÃO ESCRITA-TÉCNICA DE REDA-
ÇÃO E CORRESPONDÊNCIA
CONTABILIDADE EMPRESARIAL
CUSTOS
ELABORAÇÃO E ANÃLISE DE PROJETOS
ESPECIALIZAÇÃO E APROFUNDAMENTO EM
CONTABILIDADE
ESPECIALIZAÇÃO EM VENDAS
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E FGTS
MARKETING
MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS
OPEN MARKET
ORÇAMENTO EMPRESARIAL
ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE RE-
CURSOS HUMANOS

Início: 08.07.85
; 'trifàVmaççès^noJocal ou pelos jelefonesív • 262-3Q94, 262-3591, 262 3148 e 240-1565

naoff U!P&ní

CONCURSO DO BB |Escolaridade: 1-® grau. idade 18 a 36 0anos informações gratuitas. Escreva gpara Centrai ue Concursos para o Banco ado Brasil. Cai«a Postal 965 — Cep 20.010 oc•— Rio de Janeiro I

Vídeo
é com u

Embra vídeo
TRANSFERENCIAS DE FILMES ESLIDES PARA VIDE0-CASSETE
CONVERSÕES DE FITAS EM TODOS
OS PADRÕES DE CORES DO MUNDO

DUPLICAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
ENTRE U-MATIC. VHSfcBETA

PRODUÇÕES DE PROGRAMAS.
DUBLAGENS E EDIÇÕES

PRODUÇÕES PARA
TV EXECUTIVA

LOCAÇÃO DE TELÔES. CÁMERAS E
VIDEO CASSETES NACIONAIS

EMBRAVÍDEO
PAOAAO DF OU At lüADÍ
EM SfRVICOS Í>P VlOtO

Rio (021) 294-5544
SP (011) 813-4422

CONCURSO - TRT
(18 à 50 anos)

AUXILIAR JUDIClAHIO - 2° Grau - Cr$ 828. T 35.ATENDENTE JUDICIÁRIO - 1o Grau - Cr$ 544 950.TURMAS AOS SÁBADOS - Inicio em T5/06.TURMA REGULAR - Inicio em 17/06
CURSO FERNANDO BARROSRua da Alfândega, 91/201 - Centro Tel: 232-5148

i

Livraria Ciência e Paz
Rua Senador Dantas
n° 117 — sobreloja 206
Tel.: 262-0771

"MISSÃO LIBERTADORA DAS FORÇAS ARMADAS SO-
VIÊTICAS NA 2* GUERRA MUNDIAL1, lançamento home-
nagiando o 40° Ano da Vitória sobre o nazi-facismo, e"CRÍTICA DO PROGRAMA DE GOTHA" de KARL MARX,
são algumas das obras que você pode encontrar na
LIVRARIA CIÊNCIA E PAZ, exclusiva em jornais, revistas e
livros técnicos e politicos da UNIÃO SOVIÉTICA.

CONC. TRT
AUX. JUDIC. 20 mil apostila e 70mil mensal. ATENDENTE 10 milapostila e 50 mil mensal. 242-4515 e 222-7060, Av. Rio Branco,185 Sala 324.

Clover® Eletrônica Ltda
Comunica aos seus clientes que o ESTE-
RILIZADOR DE AR CLOVER® pode ser
adqüirido na Av. Rio Branco, 181, Grupo
2004, Rio de Janeiro. Tel.: 221-6498.

KOllr^

FUNDADO EM 1978

Niicleo de Treinamento Tecnológico

AR CONDICIONADO
ORÇAMENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO
DE CUSTOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

• PRATICA DO CONDOMÍNIO FECHADO

Av. Presidente Wilson, 210 — 69 andar/Castelo - Rio
Tels.: 262-5217 • 220-4751 • 240-3839
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TODOS OS

CAMINHOS

LEVAM VOCE A

BELAIR
Roteiros maravIlhQsos-

I em hotéis de luxo.
Guias de Turismo internacional acompanham ás excursões durante to-
do tempo, permitindo assim sen/iços com um padrão de qualidade in-
superávei. Daí a preferência cada vez maior dos roteiros BEL AIR aos 4
cantos do mundo. Escolha o seu.

FANTASIA ORIENTAL.
Saídas; 28/Junho • 9/Agosto 6/Srtombro
29 dias do Brasil ao Extremo Oriente (Tnkyo/
Kamákura / Hakone / Kyoto / Nara Osaka /
Hon^-KOftg/Singapura/Bangkok/Honolulu) en-
trandCKé voltando pelos Estados unidos (Los
Angeles e San Francisco).(Opcional a China).

Y?a,

i) 1» «

# Wí

EUROPA DYNAMICA.
Saídas todas as 3:1'- feiras. 21 dias do Brasil a Roma,
visitando qs centros mais adiantados da Itália, in-
glaterra e França Opcional de 6 dias a Athenas
e Istambul. . .

REENCONTRO COM A ARTE.
Saídas': 4/Junho - 2 / Julho - 6/Agosto - 3 / Setembro
1 /Outubro-, 29 dias de recreação e cultura visitan-
do Roma / Cairo / Luxor / Jerusalem / Belém /
Hèbron/Jericó/Mar Morto/Nazaré/Tiberiades/' 
Haifà /Tel Aviv / Istambul / Athenas / Paris.

fill

19 PROGRAMAS FASCINANTES:
ilhas Gregas, Egito, Israel, Jordânia, Turquia e Chi-
pre A Grécia e o Leste do Mediterrâneo em via-
gens cuja extensão pode ser planejada.por você.

B6LAIRVIAG6NS
Av. Almirante Barroso, 81 - Sobreloja
Tel: (PABX) 292-1212
TELEX: 021 - 30919 - Rio de Janeiro
EMBRATUR N.° 00906 - 00 . 41 - 7

NÓS NÃO LEVAMOS VOCÊ A QUALQUER LUCAR.

JORNAL DO BRASIL LTDA.

Avenida Brasil, 500 — CEP 20 940 — Rio
de Janeiro, RJ
Caixa Postal 23 100 — S. Cristóvão — CEP
20 940 — Rio de Janeiro, RJ
Telefone — (021) 2M--U22 (PABX)Telex — (021) 23 6W, (021) 23 262, (021)21 558
Superintendência Comercial:
Superintendente: José Carlos Rodrigues
Gerente de Vendas: Fábio Mattos
Classificados:
Gerente de Classificados: Roberto DiasGarcia
Classificados por telefone 284-3737
Outras Praças - 9(021) 800-4613 (DDG —
Discagem Direta Grátis)
©JORNAL IX) BRASIL LTDA. 1985
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PHILCO HITACHI

UM NOVO CONCEITO DE SOM, COR E IMAGEM
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MONITOR DE ÁUDIO E VÍDEO
UMA CENTRAL DE SOM E IMAGEM VTR

COmPflTIBLE

VTR
COMPATIBLE

MULTI PROGRAM. AQUI COMEÇA O SEU ESTÚDIO
Você integra videocassetes, video-game, câmeras, conjuntos de som,monitorar cópias de fitas, pós edição ao vivo com mais de uma cámera. -

TV PHILCO HITACHI
PAVM - 2050/20W - 51 cm (20").

Em cores. Som estéreo. Vertical line. Tricontrol.
Controle remoto destacável com 35 operações.

W

AUDIO-VIDEO
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PHILCO 
- 

HITACHI

O MELHOR DE DOIS MUNDOS

TV PHILCO-HITACHI
PC-2007 - 51 cm (20")
Em cores. VERTICAL LINE.
cinescópio SUPER FOCUS.
TRICONTROL. VTR
COMPATIBLE, dispensa
automaticamente a tecla
p-videocassette.

TV PHILCO HITACHI
PC-1405 - 36 cm (14")

Novo Em cores. VERTICAL LINE. Novo
cinescópio SUPER FOCUS.
TRICONTROL. VTR
COMPATIBLE, dispensa
automaticamente a tecla
p-videocassette.
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TRICONTROL

SUPER

ggcus

SUPER FOCUS

TV PHILCO-HITACHI
PC-2008 - 51 cm (20")
Em cores. CONTROLE REMOTO
DESTACÁVEL. VERTICAL UNE.
Novo cinescópio SUPER
FOCUS. TRICONTROL.
VTR COMPATIBLE.

TV PHILCO-HITACHI
PC-1605 - 41 cm (16")
Em cores. VERTICAL UNE. Novo
cinescópio SUPER FOCUS.
TRICONTROL. VTR
COMPATIBLE, dispensa
automaticamente a tecla
p-videocassette.

• ¦ ¦
ilr^ir^llog

Try? ________ SHBHBIBEHBI
~-0'H C3E3 Wll - — ekipw^SIU.WII

RÁDIO RELÓGIO DIGITAL ELETRÔNICO
PR-2502. Funcionamento ininterrupto do relógio e do
alarme, mesmo faltando energia elétrica. Tecla"SONECA", o alarme toca a cada 9 minutos. Tecla"SLEEP", adormeça ouvindo música.

\

VERTICAL LINE

VIDEOCASSETE DECK PHILCO HITACHI
"O mais avançado com a melhor tecnologia" - VHS PVC-3000. Controle

remoto com 10 funções. Timer mais completo, para gravar 4 programas
com antecedência de 14 dias. Grátis 2 fitas, 1 de instruções de uso e
1 história de todas as copas.

PRgpUZipoWAtM&&CA
BE!CONHECA O AMAZQNSS

"UM ANO D^^^TQTAr

V

1 ANO DE
GARANTIA TOTAL

TV PHILCO

UUR

TV PHILCO 20 PRETO E
BRANCO DE LUXE
PB-20A2 - 51 cm (20")
SOFT-SELECTOR, sintonia de canais
totalmente eletrônico, gira macio e
silencioso. Baixo consumo.

TV PHILCO 12 PRETO E
BRANCO DE LUXE
PB-12A1 -31 cm (12")
SOFT-SELECTOR, sintonia de canais
totalmente eletrônico, gira macio e
silencioso. Funciona 110 e
220 volts, ou a bateria de
12 volts. XAN

m

BRANCO DE LUXE PB-17A2 - 44 cm (17")
SOFT-SELECTOR, sintonia de canais

totalmente eletrônico, gira
macio e silencioso.

Baixo consumo.
>r~
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"ACT STEREO-3
PHILCO-HITACHI
PCS-32
52 watts PMPO. Sintonizador AM/FM
estéreo. Gravador cassette estéreo.
Toca-discos "BELT-DRIVE".
Indicação luminoso por meio de LED'S.

Departamento
ATACADO
Bonsucesso

' R. Eng Artur Moura. 268
"2 andar

Loja
DO DEPOSITO

Bonsucesso
R Eng Artur Moura, 268

TV PHiLCO-HITACH!
PC 1603 ¦ 41 cm (16")
Seletor digital elptrônico de canais.
TRICONTROL ajusta simultaneamente
cor, brilho e contraste.

Centro . Rua Uruguaiana; 13,-^ M Centro » Rua Buenos Aires. 294
Centro • Rua Uruguaiana, 44 ãWÉM 

|m(IW f Centro . Rua da Alfândega, 261
Centro • Rua Uruguaiana, 114116 MM Centro • Roa do Rosário, 174
Centro • Rua 7 de Setembro, 183 fflfXy' Centro Rua da.Canoca, 12
Cinelândia . Rua Senador Dantas,,28 36 

¦ 
Copacabana . Rua Santa Clara. 26 A B

Copacabana »_"Áv. Nossa Senhorá-de Copacabana. 807 >¦ :• Campo Q«f^;».Rua:Ò&^TOÍ-Àgostinhó;'24
. Tijuca <"fi. Conde de Bonfim.597 Madurèirá * ^. Cáfv^fho de ãpúza. 263 Madureis i.Estradado Portela. 36

R- Dias da Cria, 213 ' Alcântara *'Práçá.*C^tlçs Giarielli. 18 Caxias • Avenida Doutor Plinió Casado, 58¦; Niterói * Rua Visconde de Ürúgúaresqúiná ctím' Sàfci Pedro Nova Iguaçu * Avenida Amara) Peixoto, 400 406
Bonsucesso • Praça das Nações. 394-AB NOVA HUAL — PETRÓPOUS RUA PAULO BARBOSA, 2

Telefone: f?BX 280-8822 Centro-Sul: PBX 221-1212 .

TV PHILCO-HITACHI
PC-2004 - 51 cm (20")
Seletor digital eletrônico de canais.
TRICONTROL - ajusta simultaneamente
cor, brilho e contraste.
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pousada sítio da mamãe
ENQ° PAULO DE FROMTIN PEKtfl DE MENDES DE VASSOURAS

A pousada lhe oferece tudo que vncê possa Querer: piscinas (adultos e crianças); larta e deliciosa
comida caseira; futebol society; salào de jogos com sinuca, cartas, jogos de salAo e ping-pong; sala
to televisão.' ducha natural E além disto «océ tem toda uma deslumbrante natureza, com muito verde
para os seus passeios na mata.

i • rmrw: flua sèc Joeé, M —11° and.31808 T«i.: 224-6010i — 0062WXM1-2
fHaiM¦káonrmjbm • mm
WnXOOOL T«m; (4*1) 31W 1EM0RATUR - 0062

Brasília — Fotos de José Varella
JORNAL DO BRASIL

ANNA LÚCIA E ADAM LHE APRESENTAM
O MELHOR PROGRAMA DISNEY EPCOT

PELO PREGO DE
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CHARTER
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i#¦^Saídas: ^
!|,5é 16de julho

VARIO• FORT LAUDERDALE
^" Cabo Kennedy • W«t'n Wild

f *S®® World • Bush Gardens
• Florida Festival
• SHOPPING ZAIRE •Çircus World

• PALM BEACH • Rosie 0'Gradys • LAKE BUENA VISTA
HOTÉIS: Hyatt Regeocy • Kontik Viltage
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iuris/no
262-9507/220-5258

AV. ALMIRAMTE BARROSO, 63 - Gr. 1314
Embrator CQ882-00-41-3 - ABAV 216
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DISNEY/EPCOT CEHTCR/MEDIEVAL TIMES/TORTLAUDERDAI.E/WETM WILD/SEAWOKLD/SAIMT
AUGUSTINE (a cidade mais antiqa dos Est. Unidos)/CABO KENNEDYVisita dirigida a uma escola americana/Pie Mie em Parque de Biscayne/Metrozoo (Miaml)Visita dirigida a um supermercadoTIA VCKA viveu 6 anos nos füst. Unidos dirigirá o
grupo (a maioria cie crianças) e salienta TiOSSAVIAGEM É VA HA ACRESCENTAR CUl.TL IRA
AMERICANA y40S PARTICIPANTES aproveitandocom Inteligência os 16 cilas do roteiro"

Hospedagem em Hotéis tle I." e luxo c / café damanhã ^ SAÍDA: 1 í JULHO com a VARIG
| itaiiaia Informações e atendimento:
turismo 'PANEMA: R. Vise. de Pirajá, 540

, ™n5>",ü S/Loja: Tel: 511-11*7.
I itfla EM8RATUR' 000 10-CtMl-l

4 ^ 
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15 DIAS DE VIAGEM
HOTÉIS CATEGORIA LUXO MIAMI BEACH - SHERAT0N• BAL HARB0UR - DISNEY - HILT0N VILLAGE

(LAKE BUENA VISTA) MIAMI CITY MARRIOTT.
Temos programações de 12 e 17 dias

SAÍDAS: 03, 07,10,11,12,14,15, 16,17 e 19 DE JULHO
ATRAÇÕES: Parrot Jungle & Cypress Gardens & Cruzeirono SCANDINAVIAN SUN (incluindo 3 refeições) & Rosie0'Grady's & Seaworld & 2 dias em Disney com passaporte& 2 dias em Epcot com passaporte & Wet'n Wild &Medieval Times + jantar & Bush Gardens & ShakespeareTavern + jantar & Cabo Kennedy & Tour de compras.

SOUth AV RIO branco. 156 GRS. 629 E 631.
.. FONES: 262-1265/262-4812.

auanuc FILIAI VOLTA REDONDA:
turismo HalL 00 nOTEL SIDEH PALACE.

EMBRÍTUR: 00913.00.41.1
M

y->
FOME: (0223) 42 1534.

ABRE AS PORTAS PARA VOCÊ

ORIENTISSIMO
índia • Nepal • Thailandia • Filipinas

• Japão • Hong Kong • Extensão à China
Saídas 02/07 — 30/07 — 04/08 — 03/09

GIGANTES DA ÁSIA
China • Japão • Hong Kong
Saídas 05/07 — 02 e 09/08

OBS.: Temos diversos roteiros para a China
O LanChile
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Lomanto(E), Fragelli, Martins e Nivaldo cumprem seu ritual diário

"Cooper" 
e cachoeira unem

senadores em 
pacto de saúde

Brasília — As 6h. com o dia ainda raiando,
quatro senadores de shorts, bermudas e agasalhos
leves chegam ao Parque da Água Mineral para a
caminhada da saúde: José Fragelli (PMDB-MT), 69
anos, presidente do Senado, Martins Filho (PMDB-RN), 51, Lomanto Jr. (PDS-BA), 59, e Nivaldo
Machado (PFL-PE), 61.

Diariamente eles fazem isso. Primeiro a mar-
cha de quatro quilômetros, com muitos exercícios
respiratórios, depois uma ducha na cachoeira, quedeságua na piscina, e a natação. No mínimo 100
metros. Mais um banho de cachoeira, com sabonete
e tudo, e um copo de água mineral na fonte
completam o ritual, que dá disposição para o dia de
até 12 horas de trabalho.

Não é um hábito da Nova República — é um
pado de saúde. Martins e Lomanto cumprem o
ritual há quatro anos. Fragelli, há dois. E Nivaldo é
novato, tem só um mês no grupo.

Mas o Senador Nivaldo, sob esse aspecto, já
tem a cabeça feita, pois há anos que faz seu cooper
diário e até dois meses atrás andava oito quilôme-tros pela beira da praia. Graças a isso tem um físico
invejável, 6ükg para l,67m de altura, a pressão
normal e, garante, "um fôlego de garoto".

Martins Filho é o mais novo do grupo. "Só 51
anos", informa o presidente do Senado, que é o
mais velho. Com 69, ele tem uma "saúde de ferro",
80kg "bem distribuídos" e 1,79m de altura. Nada de
barriga. Lomanto é o único que briga com o peso.Pesa 98 kg, para l,84m de altura, e quer perder20kg com "um regime não muito sacrificado". Em
um mês, já perdeu 8kg.

A natação e o guaraná em pó estão me
ajudando a controlar a fome — diz entusiasmado o
senador baiano. — Isso aqui é um paraíso.

Política e saúde
Como seus companheiros. Lomanto começou

caminhando na Quadra dos Senadores. Daí passou
para o Parque da Cidade e foi empurrado para o da
Água Mineral ao fugir do "barulho e da poluição
dos carros". Deu tão certo — "melhorou tanto a
disposição" — que ele e Martins Filho logo fizeram
propaganda do local encontrado. Acabaram atrain-
do para o grupo Fragelli e, mais recentemente,
Nivaldo e o Senador Mauro Borges (PMDB-GO),
além de Marcos Lomanto, filho caçula do senador,
que com a natação, o cooper e um regime perdeu
em poucos meses 30 quilos.

Martins Filho faz exercício "por prazer", mas
acha que "é melhor cuidar da saúde para não
precisar tratar da doença". Para ele, caminhar é um
hábito de família e "um exercício de vida":

Meu pai tem 94 anos e até os 91 andava 2
quilômetros todo dia. E completamente lúcido,
come muito bem e tem um ótimo humor. Aqui no
parque a gente vai nessa linha. Relaxa, sai da
formalidade da rotina, faz amigos e também faz
política.

Grandes decisões políticas foram esboçadas na
caminhada da saúde e Martins Filho admite queentre elas esteve a de eleger Fragelli para a presi-dência do Senado.

Em meio a muitos cumprimentos de outros
freqüentadores do parque, os senadores interrom-
pem as brincadeiras de praxe para trocar opiniões
sobre assuntos scrios. Mas. mesmo que sc preocu-
pem com os destinos do país e seus grandes temas,
não deixam de observar as "nadadoras bonitas",
uma vantagem extra do programa.
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Lomanto tenta emagrecer na ducha
Às 7h20min, o ritual já está quase cumprido.

Só falta tomar o copo de água minera na fonte,
encher garrafões para levar para casa, fazer mais
uns exercícios respiratórios, para encher os pulmõesde ar puro, e trocar com os conhecidos umas
palavrinhas.

Todos eles acordam por volta das 5h. Fragelli.
antes de ir para o parque, só toma um copo dágua
com guaraná em pó. Lomanto, meio compo de lèile
e guaraná. Nivaldo, uma coalhada. E Martins sai
em completo jejum. Só depois da caminhada eles
tomam o café da manhã. A opção por frutas e leite é
uma constante.

O hábito do cooper matinal diário tem muitos
adeptos entre os senadores. Mas. à diferença dos"curtidores da Água Mineral", outros o praticam na
própria pista da Quadra dos Senadores — a Sul —
como Roberto Saturnino Braga (PDT-R.I). Roberto
Campos (PDS-MT) e Murilo Badaró (MG), o líder
do PDS.

Fernando Henrique Cardoso (PMDB-SP), o
líder do Governo no Congresso, atribui sua boa
forma e o bronzeado a "umas peladas" em seu sítio
de Ibiúna, São Paulo, e a "umas braçadas" na
piscina e no mar. quando sobra tempo. "Mas em
Brasília não sobra", garante.

Martins Filho, que aprendeu a "amar Brasília"
e a administrar o seu tempo para não faltar espaço
de cuidar do corpo, aconselha a todos, e em
particular os parlamentares, a descobrirem "as
possibilidades de saúde" que a cidade oferece:Minha mulher curou a asma aqui na Água
Mineral. Todos nós precisamos oxigenar o corpo e a
mente pelo bem da República — ironiza, e dá o
mote para uma "cantada da Aliança Democrática"
no pedessista Lomanto.

Caminhando, caminhando, estamos con-
vencendo o Lomanto a vir para o PMDB — brinca
Fragelli.

Seria uma honra — devolve Lomanto.
apressando o passo.

DISNEYEPCO

16 DIAS incluindo; Sea World, Graus World, Aldeia Indígena, Busch 
"

Gardens-Wet n' Wild, Miami, Passeios, Hotéis de 1?, Guias desde o Rio.* OPCIONAL NEW YORK SAÍDAS: 12 e 15/JULHO
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D DORAL
Ungem e Turismo I.tda.

Av. Rio Branco, 173 - Gr.
TEL.: PABX 240-8808

EMBRATUR 03071 41.3

1702

CTI VIAGENS I.TURISMO LTDA
Rua da Assembléia. 92/15?
Tels .: 252-9450 - 252-9516

252-935 i - 252-9365
EMERATUR. 0088,! 00 -11 1

Governadores 
quebram

a unidade do Nordeste
Recife — Desde a campanha de Tan-

credo Neves quando, em bloco, declara-
ram-se favoráveis ao Governador minei-
ro, consolidando sua candidatura à Presi-
dência, os governadores nordestinos vi-
nham-se alinhando em torno de um obje-
tivo comum: reagir em conjunto às ques-
tões políticas, econômicas e sociais regio-
nais ou nacionais que os desagradassem.
Em certo momento chegaram até a ser
acusados de querer restaurar a política
dos governadores da Velha República.

Com a morte de Tancredo e as pri-
meiras medidas adotadas pelo Presidente
Sarney, não é mais possível, como há
poucos meses, generalizar as opiniões de
um governador isolado. Da mesma forma
que só dois deles compareceram à reu-
nião do PFL realizada em Brasília há 10
dias, quando cinco estavam na Capital
Federal, os governadores estão divididos
sobre a adoção de dois turnos para elei-
çáo de prefeitos, desafinados em relação
à reforma agrária e já reconhecem que só
um tema pode ser hoje motivo de união
indiscutível entre eles: a defesa do Nor-
deste.

Na verdade, o comportamento dos
governadores, como reconhece Divaldo
Suruagv, de Alagoas, e Roberto Maga-
Ihães, de Pernambuco, não pode fugir da
realidade política local que, com a volta
das eleições de prefeitos nas capitais, se
tornou evidente. Impedidos de realizar
um entendimento imediato com o
PMDB, os Governadores José Agripino
Maia, do Rio Grande do Norte e Roberto
Magalhães, gritaram de imediato contra a
adoção de dois turnos, com receio de
perderem por antecipação um pleito quenão desejam disputar de imediato.

Assim como não conseguiram o
apoio irrestrito dos demais colegas paraevitar a eleição de prefeito agora, tam-
bém não puderam empolgar o grupocontra os dois turnos. Só os dois podemser considerados hoje intransigentemente
contrários à sua adoção. Os governadores
João Durval. da Bahia. Divaldo Suruagy,
e João Alves, de Sergipe, são a favor. Os
demais— Hugo Napoleão, do Piauí, Luís
Rocha, do Maranhão, e Gonzaga Mota,
do Ceará, não gostariam de vê-lo implan-
tado mas prometem que não farão esfor-
ços contra.

Alegação: há uma diferença grande
entre Estados como Pernambuco e Rio
Grande do Norte onde. por questões
ideológicas ou pessoais, é quase impossí-
vel um entendimento da Aliança Demo-
crática, e Estados como Piauí, Maranhão
e Sergipe, onde os governadores pensam
em formar uma coligação PFL/PMDB
para vencer nas Capitais. Isso sem falar
no Ceará onde, abandonando o PFL, o
Governador Gonzaga Mota aponta como
uma das suas opções o ingresso no
PMDB.

O Governador de Pernambuco, Ro-
berto Magalhães, que iniciou a aproxima-
ção entre os governadores, promovendo

reuniões em Recife no mesmo dia dos
encontros da Sudene, acha que na verda-
de nunca houve uma unanimidade abso-
luta entre eles — cita o caso de Wilson
Braga que apoiou Paulo Maluf — mas
reconhece que as questões estaduais são
fortes e peculiares e que a divergência de
opiniões surgiria na medida em que o™
processo político avançasse: "sobre essa
questão da reforma agrária, por e\cm-L;.
pio" — afirma Magalhães — "e preciso-compreender que cada governador tem,
sua origem. Uns vem da classe média-
como eu. outros de famílias proprietárias-de terra". v

Há. em relação à reforma agrária,"'
opiniões variadas enlre os governadores,"embora todos afirmem que são favoráveis^
ao plano do governo. Josc Agripino 

~
Maia, por exemplo, diz preferir neste!',
aspecto o projeto Nordeste — a ser
implantado pelo Banco Mundial no ser-
tão nordestino — que prevê a distribui—
ção de terras, mas antes cuidará da infra-„
estrutura. t».

Gonzaga Mota e Hugo Napoleão, "
oriundos de estados onde não há cana-de-
açúcar e, conseqüentemente, de usinei'-"
ros, acham que a reforma não deve ficar
só nos latifúndios improdutivos mas, nu-
ma segunda etapa, atingir os produtivos.Wilson Braga deseja que. de imediato, 'a
terra seja distribuída onde houver tensão.
Luís Rocha e o próprio Magalhães prej,"tendem que ela se restrinja aos latifún-
dios improdutivos. Suruagy alega queAlagoas receberá de braços abertos o
plano do governo pois 70% de suas terras....
estão produzindo bem

Não há um só dos nove governadores"nordestinos, eleitos para um período de-
transição e "batizados pelas urnas", cò-"
mo diz Roberto Magalhíies ao justificar o
fato de alguns terem avançado alem da"
aristocracia rural que os eleucu em diver-
sos estados, que não reconheça a cada.*'
vez mais difícil unanimidade dc opiniões
do grupo em relação aos ternas políticosnacionais ou regionais. Fazem questão,no entanto, de ressaltar uma coisa: a
defesa que farão unidos, e em qualquercircunstância, da Sudene e do Nordeste..— No essencial estamos pensandoda mesma forma, que é a defesa do
Nordeste — argumenta o governador de-
Sergipe, João Alves Filho. "Creio que o
surgimento de novos temas e as questões'
políticas locais levaram a que aparecesse
certa diferenciação mas isso não é um'
problema. A divergência de opiniões faz
parte do processo democrático. A situa,;,,
ção brasileira também mudou muito".

O governador José Agripino Maia...
entende que o problema, mesmo, tera.i
sido "a situação político-eleitoral" que'tem levado os governadores a discordai-
sobre uma questão importante — a aliam*
ça ou não com PMDB — mas acha queapós a eleição dos prefeitos a afinidade!"
política se restabelecerá.

TEREZINHA NUNES

ZETAFLEX
OS MELHORES TOLDOS, ABRIGOS E COBERTURAS

Aero-Teto®
Zetaflex.
A cobertura
que abre e fecha

Abrigo Zetaplac Abrigo Zetapop8

Aero-Toldo

Toldo Zetashow
Orçamentos sem compi-omissos

201-1822
Loja: R. Br. do Bom Retiro, 920

Representantes em todo o BrasilChame DDD Grã lis (011) 800-8777

RARBADOS 
UY BIS

Saídas: 04 e 18 de Julho.
8 dias/7 noites. Acomodações em apto. duplo no
Hotel BARBADOS HILTON. Traslados aeroporto/
hotel/aeroporto.
Opcional Cruzeiro de 4 ou 6 noites pelas Ilhas Gra-
nadinas e Martinica. Possibilidade de parada em
Manaus e volta em aberto até 30 dias.
Aerea USS 4/9 Terrestre US$ 361.
Solicite folhetos detalhados.

1 semana por apenas:

us$
840

A

tudo incluído.

Brasil
Internacional
Sightseeing

Consulte seu Agente de Viagens ou
Av. Almte. Barroso, 63 gr. 2516
Tel: 240.9360 e 240.6725.
EWBRAfüR U2W2ÜU410

' Vôo TRANSBRASIL ' WIDE R0EINC Saída;- semanais

- ORLANDO -

US$ 550, adulto

USS 490, criança

DISNEY EPCOT MIAMI - USS 343,
Incluindo: 7 noites - traslados - Hotéis - Excursões

NEW YORK-USS 860,ad„Mo

P/terrestrp

USS 645,,, • ança
Tanta APEX-GV-10

CIRCUITO ANDINO - Santiago - Vina Del Mar - Valparaiso
- Puerto Monti - Peulla - Barilocfte e Buenos Aires. J jr .iidad* \ A ¦*.

I 12 Dias - SaiOas 6M e Domirtgos - J
|Bi9 CIRCUITO AUSTRAL - Santiago - Valparaiso - Virta Del Pi *

Mar - Punta Arenas - Estreito oe MagalhSes - Usnuaia - 11 /--J JI Canal de Beaqle - Buenos Aires —~T~Z /"sj *
^¦1^ 1? mas - Saidas 6's leiras X /<7 

i VwO/f
I a ims.eft*w. vr \ 5

I *
07d«S J

Outroí circuito» - 12 ooçôes de e*cu'sSes sensacionais para você airneiw a
Cordilheira dos Andes. Chile, Peru Aigentina. -
Bolívia e Paraguai

ÇKM Av- Almirante Barroso, 63 grupo 817
Fone: 262-9677

'Ur/sma EMBRATUR 00932 00 a 1-3

E com os trocados dessa viagem
econômica chegue ás Bahamas
/ CRUZEIROS

ÀS BAHAMAS
A partir de

—\ USS 99, Jk
FTTilfcfci J,^rjE

TURISMO/CÂMBIO
RIO: Av. Rio Branco. 124-A Tel 23T-T800(PABX)Av Copacabana 391B Tel 255-6897Sâo Paulo Av Sâo Luiz. 57 Tel 259-4011Rua 3 de Dezembro. 64 ¦ Tel 35-8186EMBRATUR OOC 15 0041 7 ABAV U8'SP

RODOVIÁRIAS ***??FABULOSO SUL 00 BRASIL - 11 a*sSUL DO BRASIL ESPECIAL - 09 dasFOZ 00 IGUAÇU DIFERENTE - 08 ohsFOZ 00 IGUAÇU COM SUL FABULOSO — 16diasFOZ DO IGUAÇU ESPECIAL - 05 diasCIRCUITO QUATRO BANDEIRAS - 17 nus
(BRASIL • URUGUAI - ARGENTINA PARAGüAllBRASÍLIA E CALDAS NOVAS-- 09 diasBAHIA HISTÓRIA E BELEZA - 10 das- FERIAS NO NORDESTE - 17 das

EEE

RHS TURISMOP "vr ir/- 'tf1 • 9 -r
224-9455

*******#*****¦ * * * * éT*
,fMBWT\|G XV9* 0C ê

R000AEREAS ***¦*•?SUL 00 BRASH UVAVINHO E FOlCl OREFOZ DO IGUAÇU RODOAEREA
Bahia RODOAÉREA - 08 dasAÉREAS ? ? ? ? ?SALVADOR EM SOL maior — oSou 08dasBRASIL EM SOI MAIOR - 19 oasNOROESTE [M SOI MAIOR— fflasMANAUS EM SOI MA OR 36 oasEPCOT DiSNE' -¦ "i 2 ou 15 otasMÉmc0 AMIGO - - nasPERU 07 ou 19 iasAGORA ARGENTINA — 10 Alfi£.S — OtJ Rí 5 "o i.

tijflDPA MAf,if.A — ([' H(irCií3riC
' B'« P

M H H U M i * * A

B
D

D10

CI



JORNAL DO BRASIL domingo, 9/6/85 ? Io caderno ? 9

TV. PHILIPS TRENDSET LUXO
Mod. 6005 — 36 cm. 14". Seletor
de canais, com 8 teclas Antena telescópica

A VISTA Ia

TV. SHARP A CORES
Mod. C.1615 - 41 cm. 16". AutoMemory Image. AFT canal VCR

A VISTA 1.490.000

TV. TELEFUNKEN A CORES
Mod. 517 RST - 51 cm. 20"• STEREOTRONIC. Controle Remoto Total."

TV. NATIONAL
Mod. TC 144 - 36 cm. 14"Cinescópio In-Line. 

TV. PHILIPS PORTÁTIL
Mod. TX. 1572 - 31 cm. 12"

A VISTA 1.995.000 A VISTA 1.329.000
A VISTA 585.000

ENTREGAMOS, ¦ /. EM TODO /S ESTADO < V
/ 00 RIO \nunca I! tarde

para 
comprar barato

v ^e— v

* //

'22ESSSS£SEE±

wmm

r*^PI -
yfcm fll

CONJUNTO 2x1 CCE SS-170Receiver AM/FM Estéreo - Toca discos
Belt Drive 2 Caixas acústicas.

r
ICE BAR
ELECTROLUX RA 125]
Bar-Lux. Duplex.
Próprio para hotéis e similares.

À VISTA 725.000

~"""""—¦¦¦Ji 

j
A VISTA 1.847.000

REFRIGERADOR
CÔNSUL MAXI
Mod. 3543 — 340 litros. Gran Luxo

A VISTA 910.000

REFRIGERADOR
BRASTEMP DUPLÊX
Mod. 34-D. 340 litros. Duas portasdeqêlo automático. Porta reversível

A VISTA 1.335.000

REFRIGERADOR CLÍMAX NOVAH
. 240 litros. Novo desenho exclusivo, com puxadorhorizontal moderno, embutido.

A VISTA

OFERTAS PARA OS NAMORADOS

719.000

SYSTEM CCE SS-150 R NEW LIFE - 100W
Amplificador c/100W - Sintonizador AM/FMestéreo - Toca Discos Belt Drive Tape Deck metal -'2 Caixas - Estante rack

A VISTA 1.639.000

FOGÃO CONTINENTAL 2001
Grand Prix-Super. 4 bocas.
Tampa de cristal.
Acendimento automático no forno.

A VISTA 635.000

CONGELADOR
HORIZONTAL

I
PROSDÔCIMÍJ^NJ'
CD. 21/160 - 153 litros. Novo puxadorcom chave de segurança.

ASPIRADOR DE PÓ ELECTROLUXMod. Z-110. Alto poder de sucção
ENCERADEIRA ELECTROLUX B-273 escovas. A única com 2 anos de garantia
MULTI-MOEDOR ELECTROLUXTambém é descascador e espremedor
RÁDIO MOTORÁDIO DUNGAIII
Mod. RPFM • 23 - Duas faixas AM-FM
AUTO RÁDIO T. FITAS MOTORÁDIOTucano II. Estéreo AM-FM
SECADOR DE CABELOS ARNOMod. 1250. Portátil, leve e prático
FACA ELÉTRICA ARNO
Lâminas auto-afiantes
MULTITOST ARNO
Tosta rapidamente pão de forma
DEPILADOR LADYSHAVE PHILIPS
A maneira de v. ficar lisinha
CONJUNTO 3X1 PHILIPS
AH 920 c/caixas
NOVO BARBEADOR PHILIPSMod. HP. 1621. Com duas cabeças flutuantes .
GRAVADOR MINICASSETE PHILIPS
Mod. 2233 • Pilha e luz
RÁDIO PORTÁTIL PHILIPS
Mod. 029-OM
SECADOR COMPACT JET PHILIPS
HL 1803-600 watts
EXAUSTOR DOMÉSTICO SUGGARAço Inox. Silencioso e simples de limpar
FERRO AUTOMÁTICO FAET
10 graduações

A VISTA 965.000

CALCULADORA OLIVETTI 31 PD12 Diaitos - 3 memórias - 110 ou 220 V.

À VISTA

SECADOR BRAUN
Ultra-Rápido. Portátil 
CONJUNTO BRAUN
Para Beleza Beauty C^re
MÁQUINA ESCREVER OLIVETTI
Lettera 82 - Portátil c/estojo
RÁDIO PORTÁTIL NATIONALRF. 4200 - AM/FM • 500 m W de potência..
ESPREMEDOR WALITA.
050 • Leve e prático
LIQÜIDIFICADOR WALITA ALFA3 velocidades. Facas de aço inox 
BICICLETA CALOI SPRINTCom 10 marchas. De corrida
MÁQ. DE COSTURA SINGERMod. 247/331 Zig-Zag c/motor ¦ Maleta

475.000

325.000

375.000

99.500

719.000

79.500

85.000

128.500

135.000

949.000

118.900

205.000

45.000

43.900

294.000

39.500

41.500

35.000

275.000

134.500

44.900

59.500

455.000.

515.000.

brwj r» vre ís\*s>-¦«<wmmtauaam ra> g rara
BGarawfHMíflfl' HfflNMfVj

< TlM|

CAMARA KODAK 177 XF"COM FLASH ELETRÔNICO e
2 Filmes Coloridos
CAMARA 35 mm FOCAL 35 MFC/Flash Eletrônico Embutido
FILME POLAROID
Mod. 88-COLORIDO
CALCULADORA SHARP EL-230.

.8 dígitos - % - V"- memória
CALCULADORA DISMAC MINI CARD
SUPER FINA • 8 dígitos - % - V- memória
CALCULADORA DISMAC MUSICALMOD. LC-99 • 8 dígitos - % • V- memória...
3 FITAS BASF C — 60Máxima Fidelidade em Som

FOGÃO CONTINENTAL 2001
Caprice Super. 4 bocas.
Forno e estufa.

À VISTA 485.000

OFERTAS PARA OS NAMORADOS

169.000

293.500

39.900

52.500

57.500

75.500

22.500

65.500

317.000

29.900

69.500

575.000

1.920.000

1.535.000
MICROCOMPUT. PROLÓGICA .
CP-400/64 K - COLOR 1 CQC HfifiGRÁTIS: Curso BASIC dos 8 aos 80  VW

CONJUNTO 3x1 SONY 323 100W
Receiver AM-FM Estéreo, Tocadiscos, Tape deck c/pausa, 2 caixas.

A VISTA 1.412.000

FITA PI VIDEOCASSETE BASFMod. T-120 VHS Cromo
WALKMAN CCE C/TOCA-FITAS
PS-70 - Rádio AM-FM estéreo e fones
CARTUCHOS PARA VIDEOGAMES
Sistema Atari e Philips. A partir de
CARTUCHOS INTELLIVISION

-Grande Variedades de Títulos. A partir de..
VIDEOGAME INTELLIVISION II
O mais completo a inteligente -
Grátis: 1 cartucho
DRIVE DISMAC P/LINHA APPLEAcionador de disco flexível 5 1/4
MICROCOMPUT. MICRODIGITAL
TK-2000 II COLOR - Grátis: 2 programas ..

5^ ^

n

FOGÃO SEMER
RADIANTE. MOD. 3023-S • LUXO
Inox. Tampa de vidro, grelhaintegral. Painel de controle em
alumínio Forno e estufa.

A VISTA 519.000

MICROCOMPUT. PROLÓGICA _ _CP-500 C/MONITOR DE VÍDEO C OrtA ftAHO microcomputador profissional  WiVvUaVVW
PORTA-RETRATOS AÇO INOXHERCULES — Tamanho grande
CINZEIRO HERING
CRISTAL-405

r°G^B^SIEMPMA,S0N BOMBONIER HERING C/TAMPAMod. BFN-76.G - 6 bocas. CRISTAL - Tamanho GrandeAcendimento automático total.
A jia AAA AP. JANTAR SCHMIOT 42 PÇS.

AVISTA 1.179.000 
™MAroRCE^NA-

m vis, im I.ir v.vw FAQUEIRO HERCULES 101 PÇS.
SUPER LUXO - mod. 1388 • Aço Inox

BAIXELA WOLFF 8 PÇS.
JANTAR - Aço INOX .

17.000

23.500

46.500

348.000

189.500

73.500

131.500

1—I tS

SECADORA SUPER
AUTOMÁTICA CÔNSUL
Mod. SE. 425 - Seca 8 kg. de roupa .
molhada. Filtro retentor de fiapos.

A VISTA

MICROCOMPUTADOR DISMAC D 8100
LINHA APPí. E 48K fie RAM
Permite expansão
para 64 e 128K A VI,

RAM ^

«» 2.460.000

i
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Avesso do Pacto

A 
Nova República insiste em proteger-se com um
pacto, mas ainda não encontrou os termos

exatos de um compromisso nacional acima dos parti-
dos e correntes políticas. Todas as tendências mani-
festam disposição favorável, mas fazem reivindica-
ções que excedem os limites de um acordo capaz de
nivelar a todos por um mínimo de sacrifícios.

As eleições dos prefeitos das capitais, estâncias e
municípios liberados da segurança nacional acendem
prioridades políticas que inflamam os partidos. O
Presidente da República retomou a idéia do pacto
como a fórmula para reunir o que há de interesse
comum em torno de um plano institucional. Há,
porém, uma relação íntima entre o atacado institucio-
nal e o varejo político. É impossível cuidar de um sem
considerar o outro. As eleições de 15 de novembro
separam competitivamente os partidos em relação aos
interesses imediatos, por mais que se possam apresen-
tar convergentes sobre as grandes linhas da institucio-
nalização democrática.

Antes de proclamar a Nova República no discur-
80 em Vitória do Espírito Santo, Tancredo Neves
realizou o primeiro compromisso político, para o salto
do autoritarismo à democracia, no programa da
Aliança Democrática. Uniram-se eleitoralmente, o
PMDB e os liberais que cindiram o PDS, numa chapa
com candidatos a Presidente e a Vice e num programa
fundamental. Mais do que a vitória, a aliança viabili-
zou a transição minada pela suspeita, porque retirou à
candidatura de Tancredo Neves o conteúdo oposicio-
nista desafiador do regime autoritário. A Aliança
Democrática tornou-se a expressão de um entendi-
mento nacional que transcendia as divergências ante-
riores e arquivava os traumas. Era, portanto, a
garantia de que a perspectiva do futuro prevaleceria
sobre as avaliações do passado, como ponto de
partida para um novo regime a ser totalmente recons-
tituído. A convocação da Constituinte foi hasteada na
campanha eleitoral e passou a ser a maior referência
política nacional, depois da vitória consumada por via
do consenso. A reconstrução se fará com a remoção
do autoritarismo e não com a sua destruição prévia.

Entre a eleição e a posse, Tancredo Neves
sustentou a conveniência de um pacto social que
assegurasse ao Brasil o mesmo compromisso com que
se implantou na Espanha o regime democrático.
Morreu o Presidente eleito sem assistir, porém, ao
exercício de uma divergência que ainda não autoriza
qualquer expectativa de sacrifícios a serem comparti-
lhados pelos interesses sociais despertados em escala
de reivindicações coletivas. Não há como falar a
linguagem da conciliação de interesses no plano
social, quando o impulso reivindicatório se empenha
em derrotar as normas restritivas entrelaçadas ao
longo do período autoritário, sobre uma herança
paternalística que o Estado Novo deixou e o regime
constitucional de 46 não reviu.

A recuperação econômica está longe de ser
entendida como uma redistribuição de sacrifícios
entre as classes sociais. Continua considerada obriga-
ção do Estado a solução de dificuldades financeiras.
A sociedade não se oferece a sacrifícios e o Estado
muito menos. A ascensão definitiva do Presidente
Sarney não modificou as condições de confiança
política e não atenuou a disposição reivindicatória
reprimida. As greves eram previsíveis e estavam
previstas, da forma como se apresentaram, como um
teste político a que seria submetido o Presidente
Tancredo Neves. O Governo Sarney decepcionou o
cálculo porque não concentrou a resistência no front
político, mas deve ter sentido com nitidez a impossibi-
lidade que bloqueia a idéia do pacto social.

Não teve êxito a alernativa seguinte — a monta-
gem de um pacto de responsabilidade política — em

que os partidos compatibilizassem seus interesses
imediatos sobre um denominador institucional co-
mum, que garantisse ao Governo a base de sustenta-
ção parlamentar. As eleições deste ano introduziram
uma ansiosa necessidade competitiva, pois tanto os
antigos partidos — trincados pelas contradições —

quanto os novos disputarão no próximo ano a própria
identidade política que lhes falta. Só conseguem estar
de acordo sobre princípios genéricos, mas é fatal o
desacordo em relação aos meios políticos e eleitorais
que venham a fazer deste país uma democracia. O
caso da eleição em dois turnos é característico:
aceitam a maioria absoluta no futuro, mas não agora.

Dispõe-se o Presidente Sarney a reunir em suas
mãos os cordéis de um entendimento superior que
possa se traduzir num pacto nacional e amarre o
principal, deixando solto o que for secundário. Pode
valer como exercício de liderança, mas é duvidosa a
possibilidade de que haja em comum entre todas as
correntes políticas mais do que o pressuposto demo-
crático que cada um entende a seu modo.

A Aliança Democrática foi um pacto político, e
até mais do que isto: fez a ponte para a transição.
Dividiu o PDS para acrescentar ao PMDB os votos
que lhe faltariam para vencer no Colégio Eleitoral e
deu ao regime anterior a garantia de que não haverá
qualquer forma de revanchismo. A prova de que a
Aliança Democrática atendeu às suas finalidades não
se resumiu à vitória dos seus candidatos: exprimiu-se
na transferência sem traumas do poder e no consenso
com que emoldurou a Nova República.

O pacto em torno de princípios funcionou, mas
não se transferiu à ocupação do poder: a disputa dos
altos cargos acirrou divergências políticas regionais
entre os aliados. O Governo Sarney herdou uma
aliança já sem condições de patrocinar o compromisso
político escalonado no programa comum do PMDB
com os liberais. Acordes quanto aos princípios,
separam-se PMDB e a Frente Liberal, ainda contidos
apenas pelas circunstâncias cautelosas. Estão ambos
acossados pelas definições partidárias, que a derruba-
da dos artifícios e casuísmos eleitorais libera para uma
fase experimental ainda este ano. Não há, pois, como
acreditar na viabilidade de um pacto que pretenda
incluir no compromisso de todos mais do que ques-
tões de princípio. A Constituinte é a única referência
comum a todas as tendências convocadas a se identifi-
carem com a vontade plural da sociedade em 86.

Fica ao alcance do Governo Sarney, para a
gestão política, a arrumação do poder como costura
de um compromisso menor, capaz de lhe dar sustenta-
ção parlamentar relativa, porque a administração não
tem condições de abrigar, sob o mesmo teto de boa
vontade e desinteresse, tantas divergências competiti-
vas, em fase de erupção política e de afirmação
eleitoral.

Tem o Governo Sarney ao seu dispor as contra-
dições alheias que não facilitam a realização do pacto,
mas permitem uma utilização satisfatória, no plano
parlamentar, das pretensões que se atendem por via
fisiológica. Se a formalidade é impossível, trate então
o Presidente Sarney de exercer o regime presidencia-
lista em toda a plenitude, gerando fatos e mantendo a
inciativa. O Governo propõe e a política dispõe. O
pré-requisito para o êxito não é propriamente o
compromisso de princípios, mas o exemplo de uma
homogeneidade política que continua a faltar. Supere
suas contradições e se fortaleça para negociar com os
outros. Em vez de refugiar-se num Governo alternati-
vo ao que recebeu, construa a administração de que
precisa, para realizar os objetivos que se propõe.
Com um mínimo de contradição, pode pensar no
máximo de resultados.

Data Histórica

PORTUGAL 
e Espanha assinam esta semana o

compromisso de entrada na Comunidade Econô-
mica Européia — o Mercado Comum Europeu —, a
ser ainda ratificado, até janeiro de 1986, pelos demais
Estados membros.

É uma data histórica, sobre cuja importância
ninguém tem dúvidas. O Primeiro-Ministro espanhol
Felipe Gonzalez classificou o fato de "passo decisivo
para a modernização da Espanha". Ele considera a
adesão de seu país à Europa dos Dez como um
fenômeno que diz respeito não ao Estado, ou ao
Governo ou a um partido, mas à própria sociedade
espanhola, que deve agora integrar-se a seus novos
parceiros.

O chefe do Executivo espanhol acredita que o
desafio será positivo para o desenvolvimento de todos
os setores da economia nacional, mas não esconde sua
preocupação quanto aos esforços que a Espanha
deverá desenvolver para responder ao desafio.

Os portugueses poderiam dizer o mesmo — ou
até um pouco mais. País mais pobre da Comunidade
européia, Portugal receberá uma enorme quantidade
de ajuda financeira e de indenizações durante os seus
primeiros anos na CEE. Peritos da própria Comuni-
dade, entretanto, advertem que apesar de generosos
programas de ajuda, Portugal não será beneficiado a
menos que o Governo reorganize completamente a
sua burocracia. "O Governo será obrigado a moder-
nizar-se — ou não conseguirá nada", diz um especia-
lista.

De modo a proteger a indústria portuguesa de
uma súbita competição vinda de produtores mais
sofisticados, um período de transição de sete anos foi
estipulado durante o qual as taxas alfandegárias serão
progressivamente abolidas.

Haverá de qualquer forma um impacto — que
explica parte da crise política em que agora se debate
o país. ante a dissolução da aliança governista e as
dificuldades de escolher um substituto para o Prcsi-
denti Eanes. () acesso à Comunidade modificará unia
postura multissecular a postura que desde a Escola de

Questao de estilo

CARTAS

de Sagres foi "oceânica", voltada para os mares, de
costas para a Europa.

De costas também para a Espanha; e modificar
esse detalhe não será das coisas mais fáceis da nova
situação. A Espanha era o "inimigo" tradicional que
levou os portugueses a voltarem-se para o mar em
busca de alianças e riquezas. As relações entre Lisboa
e Madri sofrerão agora fortes pressões com a entrada
para a CEE, devido a diferenças de pontos de vista
sobre comércio, investimentos, direitos de pesca e
opiniões conflitantes a respeito da OTAN.

O momento não é dos piores para Portugal, em
que pese as sacudidelas da crise política. Desde
meados de 83, o país submeteu-se fcrtfWHHÍHwçGes
do FMI destinadas a restabelecer algum equilíbrio no
caos econômico deixado por administrações anterio-
res. Atualmente, depois do segundo ano consecutivo
de "arrocho", há um clima de maior confiança nos
corredores do poder. Os economistas dizem que, com
um melhor perfil da dívida, Portugal é agora suficien-
temente atraente para animar os investidores que
gostariam de ajudar em sua transformação.

O Primeiro-Ministro Mário Soares vê a Comuni-
dade Européia como agente de mudanças que farão
Portugal "irreconhecível em 10 anos". E preciso
esperar para ver se isto não é apenas uma frase. A
estrutura econômica portuguesa ainda traz a marca do
tradicionalismo — para não dizer do arcaísmo. De
cada cinco portugueses, só três possuem mais de
quatro anos de escolaridade — o que em termos
europeus não é nada competitivo; e o analfabetismo
anda por perto de 24% da população adulta. Desde a
Revolução, o tamanho da burocracia cresceu na
proporção inversa da sua eficácia (fenômeno que
conhecemos bem, aqui do outro lado do Atlântico).
A interação entre civis e militares ainda é tensa; e a
Constituição, que já foi abertamente marxista, conti-
nua a encarar setores-chave da economia como "chas-
se gardée" do Estado, e a fazer o elogio da "socieda-
de socialista". Neste sentido, e para modernizar-se,
Portugal terá de fazer drásticas opções políticas —
tanto quanto econômicas.

Impostos e jogo
Acabo de ler, neesse jornal, que no dia

1/6/85, o Senhor Presidente da República
convocou auxiliares seus da área econô-
mica, ex-assessores, ex-Ministro da Ve-
lha República para estudarem medidas
capazes de reduzir o déficit público. A
iniciativa do Presidente Sarney não pode-
ria ser tão louvável, mas a conclusão a
que chegaram os membros da respeitável
comissão foi verdadeiramente desastrosa:
aumento de imposto. Todos estamos lem-
brados de que nos comícios da Nova
República o tema predileto, o assunto
mais debatido, consistia na defesa da
classe média, considerada a mais escor-
chada dentro da atual conjuntura. Real-
mente, essa desprezada classe vive hoje
de malabarismos, digladiando-se ora com
o BNH, ora com o alto custo desenfreado
de vida. Apesar de as autoridades jura-
rem, como tantas vezes já o fizeram, que
o aumento de impostos não atingirá os
assalariados, no final é mais arrocho à
vista. E o pior: a sociedade não suporta-
rá, ou então se transformará em calotei-
ra. Exemplo disso ocorre com os mutuá-
rios do BNH, que, para não morrerem de
fome, deixam de pagar as prestações da
casa própria. Para um país como o nosso,
de vocação turística, esperava-se da ilus-
tre comissão formular política mais con-
sentânea e realista, legalizando os cassi-
nos, o jogo do bicho, que viriam — estou
certo — solucionar ou, pelo menos, redu-
zir o déficit público, além de oferecer
mais empregos, a exemplo de outros
países. José Francisco dos Arcos — Rio de
Janeiro.

Acidez da chuva
Gostaria de esclarecer alguns pontos

em relação ao artigo sobre chuva ácida
publicado no dia 5/8. Primeiro, a pesqui-
sa confirmou que a chuva ácida existe no
Rio, mas não pode especificar ainda a
natureza das fontes desta acidez, se natu-
rais ou poluidoras. Portanto, a manchete
do artigo na primeira página Poluente
causa "chuva ácida"... é uma possibilida-
de e não um fato. Segundo, sem saber a
distribuição das fontes, se locais ou regio-
nais, o controle dc emissões só no Rio de
Janeiro poderia ser inefetiva na redução
de acidez da chuva. Terceiro, precisa-se
saber melhor que dano esta chuva ácida
poderia causar e quantificá-lo, de modo
que a alocação de recursos para pesquisa
e controle não seja insuficiente ou exces-
siva, mas, sim, consoante com a magnitu-
de do problema. Quarto, em face da
atual taxa de desmatamento no Estado,
estudos como o efeito da chuva ácida em
florestas pode parecer uma situação aná-
loga à de um cientista tentando descobrir
um método de acabar com os cupins de
uma casa com o objetivo de preservá-la,
enquanto a mesma está pegando fogo. A
situação do desmatamento das florestas
do Estado está a exigir medidas enérgicas
no sentido do seu controle, ou o estudo
do efeito de chuva ácida nas florestas
tornar-se-á em breve "paleoecológico".
Irvins Pôster Brown — Niterói (RJ).

Moção de aplauso
A Sociedade Rural Brasileira, por seu

Conselho Superior e Diretoria, aprovou,
por unanimidade, moção de aplauso a
esse jornal pelos brilhantes editoriais so-
bre a reforma agrária. A contribuição
isenta e racional dada por esse jornal
para o debate nacional sobre tema tão
controvertido honra a tradição de civismo
do JORNAL DO BRASIL.

De nossa parle, perseveraremos no
firme propósito de dotar o país de uma
política fundiária justa e viável, dentro da
iniciativa privada e da profissionalização
da agricultura. Fernando Vergueiro, dire-
tor-secretário, e Flávio Teles de Menezes,
presidente da Sociedade Rural Brasileira
— São Paulo (SP).

Debate e bermuda
A despeito da carta Aluno descontraí-

do. de autoria da Sra Isabel Euler Torres,
e publicada na edição de 31/5/85 do
JORNAL DO BRASIL, gostaria de te-
cer alguns comentários. Em primeiro lu-
gar, jamais pedi que publicassem fotogra-
fia minha em lugar algum. No que depen-
desse de mim, a Sra D. Isabel teria sido"poupada do flagrante", como lamentou.
Em segundo lugar, gostaria de informá-la
que o CCMN da UFRJ se localiza na Ilha
do Fundão, onde a temperatura, à hora
em que se realizou o debate com o
Ministro Fernando Lyra. é raramente
inferior a 30"C. Não vejo. portanto, ra-
zãu nenhuma para assistir a quatro horas
seguidas de aula vestindo smoking, ou
terno e gravata, inas motivo de sobra
par<, que ou. como é hábito entre alunos
do Fundão. estai usando short e chinelos.
Tendo tomado conhecimento do debate

no próprio dia, voltar à casa, almoçar e
trocar-me implicaria perder três preciosas
horas — e o debate.

Se D. Isabel é do tipo de pessoa que
renunciaria a um debate de tamanha
importância simplesmente por não sentir-
se "convenientemente trajada para a oca-
sião", eu absolutamente não o sou. Tal-
vez, pensando como a leitora, um grande
número de pessoas foi para casa, furtan-
do-se a um debate tão significativo e
fecundo, deixando frente ao Ministro um
auditório cheio de cadeiras vazias. Quan-
to a mim, não perderia o debate por
nada. Acho que o importante neste mo-
mento tão decisivo na história de nosso
país é participar. Melhor ser um "descon-
traído" participante, preocupado com os
rumos da nação, que um "almofadinha"
elegante alienado.

Ironia do destino: o Ministro Lyra
exorcizava, no debate, os fantasmas da
Velha República, contando-nos que uma
delegação de lavradores presente ao 4o
Contag (onde o Presidente Sarney anun-
ciou a reforma agrária) estava sendo
literalmente expulsa de um hotel cm
Brasília, pois as vestimentas e os modos
simples dos lavradores estavam sendo"inconvenientes". Talvez D. Isabel
aplauda a atitude do hotel, mas felizinen-
te o Ministro Lyra pensa diferente, e
tanto prestou auxílio aos lavradores
quanto tratou-me com extrema conside-
ração durante o debate. São mentalida-
des como a da D. Isabel, cuja escala de
valores dá tanta importância à maneira
como as pessoas se vestem, que fazem a
impunidade dos elegantes canalhas de
colarinho branco, que tanto mal fizeram
e ainda fazem à nação. Paulo Castro de
Castro — Rio de Janeiro.

desgastam o impacto do lançamento das
realizações, divulgando as metas e fases
dos projetos em execução. Assim, caso
consigam aprontar um sistema especial
de defesa antes dos americanos, atacarão
primeiro. Se acreditarem que o oponente
completará o seu antes, da mesma forma
terão que atacar primeiro. Na luta pela
supremacia, aquele que se julgar intocá-
vel antes que o outro, será tentado a
impedir o desenvolvimento de novo equi-
líbrio de forças.

Preparemo-nos, pois, para as ogivas
inaugurais que virão do leste; porque os
americanos estão mais avançados na so-
fisticação de armamentos e discutem mui-
to abertamente seus planos.

Os cientistas e manifestantes popula-
res em geral, que condenam a corrida
armamentista e a guerra nas estrelas,
realizam esforço vão; a não ser pelo
testemunho dado diante de Deus e dos
homens, da sua disposição pacífica. Para
o tipo dc líderes que tem o mundo, e as
pessoas que somos coletivamente no pre-sente, não há solução diferente das ar-
mas. Devemos correr, o mais acelerada-
mente possível, para elas. Não há argu-
mento mais convincente que a força, para
um povo planetário primitivo como nós;
que ainda não aprendemos a cultivar e
enaltecer a força do direito, a justiça e a
eqüidade; que ainda estamos no estágio
planetário do direito pela força; cujo
crepúsculo, conduzente a uma nova auro-
ra, inapelavelmente, terá que sofrer a
descarga dos arsenais para desarmar os
espíritos... por se ter tornado impraticâ-
vel desarmar os espíritos para desmontar
os arsenais. Francisco Xavier Silva dos
Santos — Rio de Janeiro.

Louvor
Gostaria de enviar um voto de louvor

ao Governador Leonel Brizola, por estes
dois anos de governo levado a sério e
preocupado, principalmente, pelos seg-
mentos da população mais prejudicada
durante estes 21 anos de autoritarismo e
descaso de governos passados. Marcelo
Niesi — Rio de Janeiro.

Cassação

Informamos aos leitores do JB que no
dia 28/5/85 ocorreu um fato novo que
revela novas esperanças: o Ministro da
Justiça debateu com docentes e alunos da
UFRJ a importância da Assembléia Na-
cional Constituinte. Desde as leis que
deverão ser modificadas para que tenha-
mos uma Constituinte livre, democrática
e soberana, até as questões mais essen-
ciais para o futuro da nação e que depen-
dem de uma nova Carta Magna foram
debatidas democraticamente.

Muitos docentes (entre eles o Reitor
eleito) e alunos intervieram livremente,
opinaram e ouviram as ponderações do
Ministro da Justiça.

O simples fato de o Ministro da Justi-
ça comparecer a este debate, organizado
pela Associação dos Docentes da UFRJ,
revela que o país mudou. Há quanto
tempo um Ministro de Estado da Justiça
não entra numa universidade a convite da
comunidade? Sequer passavam por perto
dos campi universitários. Talvez este fato
incomode mais aos saudosistas do velho
regime do que as bermudas de um estu-
dante. Infelizmente o JB do dia 29/5/85
não noticiou o conteúdo dos debates e
não foi feliz na escolha da foto publicada,
a qual não retrata adequadamente a am-
plitude do evento. Temos certeza que o
leitor poderá encontrar junto aos arqui-
vos do JB várias fotos expressivas deste
relevante encontro. Também nos coloca-
mos à disposição dos leitores interessados
para enviar maiores informações sobre o
que se debateu. Joel Regueira Tcodósio,
presidente da Associação dos Docentes da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O primeiro ataque
Não se trata de ser viável ou não

desenvolver um sistema inexpugnável aos
ataques nucleares. Trata-se. sim. da pos-
sibilidade ou não dos EUA e/ou União
Soviética acreditarem nessa capacidade
do oponente. Essa crença e que levara a
decisão de desfechar o primeiro ataque.

Qualquer seja a hipótese levantada, a
probabilidade maior e que os soviéticos
ataquem primeiro. Isso. devido as carac-
terísticas próprias dos dois sistemas diver-
sos de governo. Os soviéticos dirigentes
conseguem as verbas necessárias para o
desenvolvimento miliiai sem a interfe-
rència pública e os debates abertos num
congresso democrático, podem criai seus
sistemas de armas sccrctanicntc e anun-
ciá-los quando já operacionais. Hles não

O JB, edição de 2/6/85, pág. 2, Coluna
do Castello, subtítulo Pereira Lira, fazen-
do um merecido elogio àquele saudoso
Chefe do Gabinete Civil do Presidente
Dutra, escreve: "A cassação dos manda
tos dos representantes comunistas foi
uma operação associada dos grupos con-
servadores que dominavam seu Governo
e o Congresso Nacional". A referida
cassação foi devida a um acórdão do
Superior Tribunal Eleitoral, prolatado
aos 7/5/47, em virtude de uma representa-
ção do Deputado Barreto Pinto e do
advogado Himalia Virgolino, e não da"operação" a que se refere o articulista.
Bruno de Almeida Magalhães — Rio de
Janeiro.

Buracos e lama
Namorado eterno desta Cidade, que

me acolhe há mais de 50 anos, não me
conformo com a total alienação desle
falso administrador, podendo até chamá-
lo de aventureiro, que pouco a pouco está
enterrando o que foi no passado nossa
Cidade Maravilhosa. Por exemplo, cito a
Rua Dois de Dezembro. Em frente, em
baixo da ponte, há buracos com lama
podre há meses, e em frente ao Restau
r.rnte Rio's, nem se fala, é uma vergonha.
Como era lindo aquele local. É preciso
que alguém faça alguma coisa para aler-
tar o Rio e o Brasil de modo a saber
quem é este indivíduo que nem quando
governou a sua própria terra soube apre-
sentar, por menor que fosse, um saldo
positivo de trabalho, dedicação e respeito
ao próximo. Sei que apenas a minha voz
não será suficientemente forte para que
muitos a ouçam, mas, pelo menos, estou
agindo de acordo com meus sentimentos
e minha consciência. José Mendes Júnior— Rio de Janeiro.

Poupança
Gostaria dc chamar a atenção de

alguns clientes de caderneta de poupança
para o seguinte: Todas as contas abertas
entre 2') e 31 só contam juros a partir do
dia 1" de cada mès (depois de completar
um mès, é lógico). A orientação está no
verso do cartão que é dado no momento
da abertura da caderneta. Acho que o
funcionário, ao atender, deve orientar o
cliente para este fato. visto que nem
sempre o cartão 6 lido devidamente. (...
H. Spinrlli — Saquarema (RJ).

As cartas serão selecionadas para publi
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legí
vel e endereço que permita confirmação
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Quem governa?
4 6 A MAR se aprende amando", ensina o poeta Carlos

í» Drummond de Andrade em seu mais recente livro.
A lição do poeta é vasta e sábia. "O mundo é grande e cabe
nesta janela sobre o mar", diz ele. "Além do amor, não há
nada; amar é o sumo da vida".

Excelente Drummond. Já o seu colega José Sarney,
autor dos celebrados Marimbondos de Fogo, anda hoje às
voltas com outro tipo de preocupação. "Governar se aprende
governando", rumina o poeta-presidente nas madrugadas
insones do Jaburu.

Ninguém negará que o Presidente, nestas escassas
semanas que nos separam da morte de Tancredo, se tenha
revelado um aluno aplicado e diligente, ainda que um tanto
inseguro. Ele é um estudante privilegiado, desses que podem
contratar professores particulares e tomar aulas em casa para
recuperar o atraso nas matérias em que seu aproveitamento
escolar anda abaixo da média.

A esta altura dos acontecimentos, já se pode mesmo
observar uma certa sistemática nos trabalhos escolares do
Presidente Sarney. O Palácio do Planalto é para as aulas
práticas diárias; o Torto, para as lições teóricas e os seminá-
rios extracurriculares; enquanto que o Jaburu fica para as
tertúlias filosóficas e os deveres de casa. Periodicamente, o
Presidente faz ainda uma pesquisa de campo, num dos seus
ministérios. (E é apenas natural que, em se tratando de
pesquisas de campo, a primeira tenha sido na Agricultura.)

Até quando se estenderá o curso intensivo a que se
submete o Presidente com tanto empenho e tanta assiduida-
de? Só ele mesmo pode dizer. Não haverá banca examinadora
que, ao fim de alguns meses, o declare aprovado e apto para o
pleno exercício da profissão. O aluno, no caso, é o juiz da sua
própria sapiência.

Também já não estamos nos tempos saudosos do
Regente Feijó e da minoridade de D. Pedro II. Os espessos
bigodes presidenciais, agora até salpicados de branco, afas-
tam essa hipótese anacrônica. E quem seria o regente ou
tutor, se por acaso a República viesse a precisar de um? O
Doutor Tancredo deixou-nos. Ficou o Doutor Ulysses, mas
este prefere manter-se a uma distância prudente do-Palácio, à
espera da sua vez. Ulysses já não consegue apascentar nem o
seu próprio rebanho, que dirá o do Presidente.

Amar se aprende amando; governar, governando. Tal-
vez devêssemos pedir ao aluno Sarney que fizesse as análises
sintática e lógica dessas sentenças poéticas. Mas o mais
prudente é não nos deixarmos enredar demais nas malhas da
gramática.

Se é governando que se aprende a governar, então o
nosso bravo Presidente talvez esteja perdendo tempo; con-
fiando demais no valor dos estudos preparatórios e dos
seminários acadêmicos, quando o que é mesmo preciso é
arregaçar as mangas e meter a mão na massa.

Um presidente que não governa, não só não aprende
nunca o seu mister, como não serve para grande coisa. Basta
ver os exemplos do Marechal Costa e Silva, em 1967-68, e de
João Goulart, entre 1961 e 1964. Um presidente que não
goyerna acaba governado não pelos melhores, mas pelos
piores à sua volta: os mais ambiciosos, os mais insensatos, os
mais audazes e menos escrupulosos.

E é precisamente isto o que já começa a ocorrer, agora,
com as discussões em torno do desastrado Plano Nacional de
Reforma Agrária, e as dúvidas e divergências em tomo de
uma política econômico-financeira que pareceu dar certo em

abril e maio, mas que não encontra ninguém, no próprio
Governo, com autoridade bastante para sustentá-la.

Tendo assumido o poder nas delicadas circunstâncias em
que o assumiu, é compreensível e até louvável que o
Presidente Sarney se mostrasse, no início, cheio de comedi-
mento e de cautelas. Nada o obriga, entretanto, a tentar
governar indefinidamente com um ministério (um governo)
que não é o seu e, na verdade, já não é de ninguém, pois o
Doutor Tancredo, que o nomeou, já não está mais aqui para
chefiá-lo.

Dentro do Governo, a quem devem caber as grandes
iniciativas políticas: ao Presidente da República ou ao presi-
dente (insensato) do INCRA? A quem deve caber o comando
da política econômico-financeira: ao ministro da Fazenda ou a
um vago seminário de professores e burocratas?

O Presidente da República não é um perito desempata-
dor, nem pode ser um bombeiro empenhado em apagar
incêndios ateados pelos próprios homens da sua equipe. Na
verdade, tal como andam as coisas neste início do mês de
junho de 1985, já se pode dizer que quem de fato está
governando o Brasil (isto é, quem dentro do próprio Governo
assumiu a iniciativa e o comando das principais ações
políticas) não é o Presidente Sarney, mas sim os setores
radicais entrincheirados por trás do Doutor Ulysses.

Esses setores, cuja base principal é o PMDB de São
Paulo (o maior do País), são os mesmos que, naquele Estado,
quase levaram o Governo Montoro à completa falência. Eles
ocupam hoje posições-chave na cúpula do Governo federal,
especialmente em ministérios de primeira linha, como o da
Justiça, o do Trabalho e o da Reforma Agrária.

Estivesse o Doutor Tancredo vivo e é muito possível que
conseguisse amestrar as feras do seu circo e fazê-las dançar o
samba da Nova República. O Doutor Sarney, entretanto, não
parece dotado das mesmas habilidades. Ele se sente contrafei-
to numa casa que não é a sua. O fardão de acadêmico, o sabre
e o chapéu de plumas não combinam com as botas, o chuço e
o chicote do domador.

Vêm daí a idéia do Pacto e a insistência com que o
Presidente tenta empurrá-lo pela goela dos diversos chefes
partidários. Em vez de enquadrar e domesticar ele próprio as
feras do circo, melhor seria reuni-las e assinar com elas um
gentlemen's agreement. Cada uma conservaria o naco de
carne que já abocanhou, mas a briga para valer ficava para
depois da Constituinte e do fim do mandato (de transição) do
Presidente Sarney.

Pactum non pactum est. Non padum pactum est, ensina
o eminente latinista Millôr Fernandes. Ou, em língua de
branco: para fazer o Pacto, o Presidente precisa ter autorida-
de e saber exercê-la. Por outro lado, se o Presidente tiver
autoridade e souber exercê-la, o Pacto é desnecessário, ou se
fará naturalmente em torno de sua política.

Qual é a política do poeta-presidente José Sarney? Boas
intenções não bastam. É preciso optar; é preciso definir-se. E
preciso governar. Um governo pode ser composto de forças
políticas diversas, mas precisa ter uma política ou, quando
menos, uma política dominante. Cumpre ao Presidente traçá-
la e impô-la à sua equipe, para que a nação a reconheça e o
povo a julgue.

Coragem, Doutor Sarney, e mãos à obra.
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FERNANDO PEDREIRA

Por 
que preferir 

o Código Penal?

SEJA 
qual for a opinião adotada, haverá necessidade

de uma nova lei, ou para revogar a Lei de Imprensa,
ou para admitir a competência do Código Penal para os
abusos, no exercício da liberdade da imprensa. Basta ler o
que se diz no Art. 360 do atual Código Penal, quando
prescreve: 

"Ressalvada a legislação especial sobre a exis-
tência, a segurança e a integridade do Estado ...e sobre os
crimes de imprensa ...revogam-se as disposições em con-
trário". O que significava a exclusão do Código Penal, e a
vigência da Lei de Imprensa, nos casos classificados como
crimes de imprensa. Ter-se-ia, pois, que eliminar, por lei,
aquela ressalva do Art. 360 do Código Penal em vigor.
Tanto mais quando, na definição do delito de calúnia e
injúria, não há nada que se refira à que 

"for cometida por
meio de publicação de panfleto, pasquim, alegoria, carica-
tura, gazeta ou qualquer papel manuscrito, impresso ou
litografado", como se dizia no Código Penal anterior, o de
1890.

Essa nova lei, ou para revogar a Lei de Imprensa, ou
para revogar o artigo 360 do Código Penal, não sei o que
iria fazer com o Direito de Resposta, que me parece uma
instituição fundamental,
em qualquer legislação de
imprensa, que procure dar
oportunidade às retifica-
ções capazes de prevenir
processos judiciais. A res-
ponsabilidade pelos crimes,
no Código Penal, limita-se
ao agente, que não seria
fácil de indicar em face de
artigos não assinados, pois
que o Código Penal não dá
espaço à responsabilidade
sucessiva, muito menos à
prática do anonimato, tão
corrente na atividade da
imprensa. Por que tratar
desses assuntos num Códi-
go Penal, quando deles
cuida, pormenorizadamente, a Lei de Imprensa?

Esses são apenas dois pontos que ficariam à mercê
das interpretações do Poder Judiciário, até que se pudesse
firmar uma jurisprudência unificadora. Mas a Lei de
Imprensa se reporta a muitos outros assuntos que não
figuram no Código Penal. Como, por exemplo, o registro
dos jornais, a regulamentação dos preceitos constitucio-
nais que exigem a nacionalidade brasileira nos órgãos de
divulgação. São questões de fato, hipóteses que podem
surgir, e para as quais a lei prevê a maneira de resolvc-las,
dentro do espírito da legislação existente.

A Lei de Imprensa ocupa cerca dc 150 linhas de
texto. A legislação francesa é copiosa, exigindo a publica-
ção de um verdadeiro Code de la Presse. A Itália se viu na
contingência de elaborar um Código Penal de mais de
setecentos artigos, afora uma legislação especial que
regulamente a atividade jornalística. A Inglaterra enume-
ra centenas dc "cases", em que se apóia uma jurisprudên-
cia construtiva. A Alemanha Ocidental e Portugal não se
fecharam a leis de impresa. Como fazer prevalecer, para a
regulamentação da imprensa, um Código Penal que fez
questão de deixar essa matéria para uma lei especial?

É claro que uma lei especial tanto pode ser a favor,
como pode ser contra a imprensa. Um exemplo de como
pode ser contra é a Lei de Imprensa que resultou, em
1923, do projeto Adolfo Gordo, e que foi objeto de um
dos meus livros. O Problema da Imprensa, destinado a
defender a liberdade da imprensa, com a exaltação de sua
benemerência, ao longo da nossa história política.

Mas o que se deseja, agora, na palavra do Ministro
da Justiça. Sr Fernando Lyra. é um projeto a favor da
imprensa ou. mais precisamente, para cortar, na lei em
vigor, fruto de um regime autoritário, tudo o que possa
valer como reflexo de uma situação opressora. Remover o
lixo do autoritarismo, constante de uma lei especial de
1967, tanto mais quando o Código Penal em vigor surgiu,

também, num regime autoritário, o Estado Novo do PSD,
como se dizia, por oposição ao Estado Novo da UDN,
instalado em 1964. Será que a imprensa brasileira não
deseja uma Lei de Imprensa a favor? E prefere um Código
Penal contra?

A mim sempre me repugnou equiparar o jornalista,
orientado pelo dever de informar, com um caluniador
comum, que não tem, pelo menos como obrigação, de
informar o público das cousas que revela. Porque, para
esse caluniador que não tem o dever de informar, há que
admitir a presunção de que está sendo arrastado pelo
animus calumniandi ou difíamandi. Para o jornalista,
deve-se pensar que tem a obrigação de levar ao conheci-
mento do público de seu jornal as informações que obteve
e que acredita verdadeiras, sem ter tido o tempo para
verificar a sua autenticidade, nem sempre fácil de apurar.
Seria o animus informandi, que exclui o dolo culposo em
que assenta o Código Penal. Em regra, não conhece o
acusado e náo cede a nenhum sentimento de animosidade.
Tão-somente o dever de informar, de levar ao público
alguma notícia que é de seu interesse conhecer, em

relação a pessoas que exer-
cem, ou exerceram, fun-
ções de autoridade. Nesse
sentido é que um eminente
jurista suíço defendia, a fa-
vor do jornalista, o direito
de lesar, no interesse me-
nos do jornalista, do que do
próprio público. Essa a tese

Sue 
sustentava Jacques

lOurquin, no seu excelente
La Liberté de la Presse,
com a autoridade de quem
era Delegado Permamente
da Federação Internacional
de Editores de Jornais, jun-
to da Sede Européia das
Nações Unidas."A rigor, os chamados

delitos de imprensa não são precisamente crimes. Para as
Constituições, seriam apenas abusos no exercício da
liberdade da manifestação do pensamento. Quando mui-
to, delitos de opinião ou de informação, de possível
inclusão entre os crimes políticos, que são mais vinganças,
ou medidas práticas de uma ordem social, que se protege
contra os adversários dessa ordem social. Lombroso, por
exemplo, sentia repugnância em considerar criminosos os
acusados de crimes políticos, por entender que assim eram
classificados do ponto de vista jurídico, não, quase nunca,
do ponto de vista moral e social."

Daí a minha opção por uma Lei de Imprensa fundada
nos abusos do exercício da liberdade de imprensa, e náo
por um Código Penal que tem por pressuposto o dolo
culposo. E tanto existe diferença entre os dois conceitos,
que se proporciona, aos jornalistas, aquela situação indi-
cada no artigo 66 da atual Lei de Imprensa, segundo o
qual: 

"O 
jornalista profissional não poderá ser detido,

nem recolhido preso, antes de sentença passada em
julgado; em qualquer caso. somente em sala decente,
arejada, e onde encontre todas as comodidades. Parágrafo
Único. A pena de prisão do jornalista será cumprida em
estabelecimento distinto dos que são destinados a réus de
crimes comuns, e sem sujeição a qualquer regime peniten-
ciário ou carcerário."

Não me parece que esses privilégios figurem, com a
mesma clareza, e independentemente de qualquer outro
título, na legislação comum, que passaria a prevalecer,
com a revogação pura e simples da Lei de Imprensa em
vigor. Razão pela qual não vejo como condenar uma lei
especial a favor, e não contra a imprensa, como deseja o
Ministro Fernando Lyra. Uma lei que venha escoimada de
tudo que possa recordar um regime autoritário, que náo
morria de amores pelas atividades jornalísticas.

O relógio 
parado

^yll]b~r7

Coisas da politica

UM 
relógio parado

tem lá suas vanta-
gens sobre os relógios
que se atrasam: pelo
menos duas vezes por
dia está rigorosamente
certo. A hora acaba
mais cedo ou mais tar-
de chegando aos pon-
teiros imóveis — assim
como, dizem, a razão
alcança eventualmente as idéias mais doidas, mas
deixa sempre para trás a sensatez retardatária.

O provérbio que compara os malucos aos
relógios quebrados seria, além de engraçado, bem
mais útil para regular a vida cotidiana se malucos
tivessem mostrador. Não tendo, convém adaptá-lo
rapidamente ao funcionamento da Nova República,
que tem um calendário todo arrumadinho, com uma
hora para cada coisa — para eleições, pactos,
reformas e Constituinte, — enquanto dentro dele os
políticos e os partidos nos ritmos mais descompas-
sados.

Quem está lucrando com isso? Até agora, os
políticos que permanecem cravados em suas manias.
Para começar pelo Rio de Janeiro e pelo fenômeno
mais importante, tome-se o exemplo do Governador
Leonel Brizola. Menos de cem dias atrás, ele parecia
atropelado pelos acontecimentos. Perdera, com as
mudanças do país, um inimigo muito conveniente,
que era o regime militar caindo de impopularidade,
para ganhar em troca um adversário profissional e
bom de rua como o Presidente Tancredo Neves.

Só um insensato apostaria uma piastra no
futuro político de Brizola, diante de condições tão
adversas. Brizola apostou. Continuou dizendo as
mesmas coisas que pregava no regime passado,
como eleição direta já para presidente da República,
mandato—tampão e outras antigüidades, aparente-
mente enterradas inclusive nas pesquisas de opinião
pública pela absoluta falta de interesse nacional.
Para piorar, jogou-se em seu caminho a eleição
direta dos prefeitos das Capitais em 1985 — feita
especialmente para ameaçá-lo com uma derrota no
Rio de Janeiro, o seu município, a cidade onde para
ele começa a rampa do palácio do Planalto.

Brizola virou contra o feiticeiro. As eleições de
prefeitos, que seriam um obstáculo, viraram um
trampolim — ou melhor, 23 trampolins, um para
cada Capital, sobre os quais Brizola estará dentro de
algumas semanas ensaiando a sua própria campanha
eleitoral, a pretexto de fazer comício para os candi-
datos do PDT. Seu partido pode mesmo perder a
eleição — embora se presuma que saia das urnas
forrado com quatro ou cinco Prefeituras importan-
tes, pois antes mesmo das grandes legendas já
apareceu com candidaturas viáveis em meia dúzia de
Capitais. Mas certamente ganhará a campanha,
tomando ao PMDB o lugar de oposição que no
antigo regime foi sua vaga cativa.

Como Brizola no Rio, cresce a evidência do ex-
presidente Jânio Quadros, candidato a prefeito em
São Paulo. São dois políticos que há muitas décadas
fazem barulho, quando se chocam na vida pública
brasileira. Da última vez em que se enfrentaram
pelos jornais, disputando a legenda do PTB, troca-
ram desaforos. Nesse round, aliás, Brizola ficou sem
o PTB, mas levou o bate-boca, dizendo que Jânio
era "um homem devastado pela bebida".

Frases assim sugerem que eles não têm nada em
comum. Mas têm. Compartilham o interesse em
romper a barreira do PMDB, sobretudo nas Capitais
quase impossível de escalar para as pequenas legen-
das dc oposição. Nesse ponto, os interesses de Jânio
e Brizola são perfeitamente compatíveis. Não é à toa
que, em abril, o pedetista Adhemar de Barros Filho
tentou juntar em São Paulo o janismo com o
brizolismo, que de resto são ajudados secretamente
pelas mais variadas correntes políticas que esperam
uma crise no PMDB para lançar um novo partido
auxiliar do Governo José Sarney.

O ano político dc 1985, que deveeria ser ocupa-
do pelo PMDB ou mesmo pela Frente Liberal, os
sócios da Nova República, está cada vez mais
propício à popularização de estilos como o de
Brizola ou Jânio. E, o que é mais paradoxal, começa
a despontar no Rio, entre as franjas do caso
Baumgarten, a candidatura a deputado do general
Newton Cruz. Se o processo não o tornar inelegível
antes, Newton Cruz tem tudo para aparecer empo-
leirado em 1987 numa cadeira da Constituinte —
aquela que ironicamente será convocada para varrer
os últimos sinais da passagem pelo poder de homens
como Newton Cruz. O eleitorado do Rio de Janeiro
sempre respeitou o hábito de mandar para Brasília
um fanfarrão que representasse teatralmente a sua
direita — como os deputados Amaral Netto e
Eduardo Galil. Na próxima rodada, pode dispensar
imitações e eleger um produto genuíno: Newton
Cruz — que para isso está em campanha, até mesmo
quando vai à polícia depor como envolvido num
crime comum.

Jânio Quadros, Leonel Brizola, Newton Cruz
— vistos separadamente, parecem camadas do pas-
sado político brasileiro, em pilha, como num samba-
qui. Vistos com conjunto, viram o futuro chegando
de novo com a cara da véspera. Tudo porque
pararam no tempo e, repetindo-se, conseguem ser
reconhecidos por seus eleitorados — o que é um
trunfo e tanto, num momento em que os políticos
mais sensatos do país, correndo no encalço de um
modelo abstrato de Nova República, falam em
língua cada vez mais cabalística. A prova é que o
principal tema do regime — o Pacto do presidente
José Sarney — está há duas semanas em debate
entre as principais cabeças do reino só para ser
definido. Ou seja: por enquanto, ainda nem fizeram
um pacto sobre o que é o Pacto.

MARCOS SÁ CORRÊA

Há 
que 

reduzir os 
juros 

externos

BARBOSA LIMA SOBRINHO

A 
repetição das negociações sobre a dívida externa nos
obriga a reiterar argumentos que parecem importan-

tes para a definição dos termos que devam ser defendidos
pelos negociadores nacionais.

Quando, ao mesmo tempo, se discute internamente o
déficit de caixa do setor público, adquirem especial
relevância os juros que incidem sobre a dívida externa.

Já sabíamos que o pagamento desses juros absorve
quase a metade do valor das nossas exportações.

Sabemos, agora, pelos dados oficiais recentes, que os
encargos financeiros totais do setor público ascendem, em
1985, a mais de 90 trilhões de cruzeiros, sendo de dois
terços a parte externa. Esses encargos são, assim, superio-
res ao próprio déficit de caixa do setor público, estimado
em 85 trilhões.

Por essa conjugação de motivos, sou levado a reapre-
sentar, para eventual consideração dos nossos negociado-
res, a questão dos juros da dívida externa conforme
proposta que fiz em 1983 e repeti em 1984.

Parece-me necessário e possível reduzir o pagamento
de juros ao exterior, em duas etapas.

Uma, que já está fazendo parte das discussões
preliminares, seria a redução, em caráter permanente, das
sobretaxas que incidem especificamente sobre os juros
pagos pelo Brasil. A outra etapa é representada por
proposta que. segundo fui informado, chegou a ser
cogitada em negociação anterior. Trata-se de subdividir os
encargos financeiros totais em uma parte fixa e outra
variável.

A parte fixa seria paga cm moeda corrente nos prazos
previstos nos contratos originais de financiamento a uma
taxa dc juros de 7 ou 8% (por exemplo). A diferença entre
os encargos totais e essa parte fixa. e que variaria
conforme as condições de mercado, seria paga em títulos
de longo prazo do Tesouro Nacional, emitidos na data do

vencimento dos encargos, com valor nominal nas moedas
dos respectivos empréstimos.

Esses títulos poderiam ter prerrogativas especiais,
inclusive de antecipação de resgate, na hipótese dc serem
utilizados, pelos seus detentores, para investimentos de
risco, de caráter permanente, no Brasil. As regras de tal
emissão de títulos teriam que ser, obviamente, objeto de
cuidadoso estudo.

Com maiores ou menores vantagens, os títulos se-
riam negociáveis pelos seus detentores iniciais, podendo
vir a apresentar um deságio. Para os bancos credores da
nossa dívida externa e do ponto de vista contábil, a
questão se configuraria, de um lado, como um recebimen-
to integral dos juros e encargos, e, de outro, como
aplicação parcial do valor recebido em títulos da dívida
pública do Brasil. O prejuízo a ser eventualmente contabi-
lizado por esses bancos se limitaria ao deságio que os
referidos títulos pudessem ter, no mercado.

Esta é uma fórmula apenas. Existem outras. Os
especialistas em finanças poderão até fazer sugestões
melhores.

Mas é necessário que os nossos negociadores reali-
zem que o País não pode aceitar a obrigação do pagamen-
to em espécie de encargos financeiros que absorvem quase
metade do produto das nossas exportações. Sem que a
dívida diminua e sem que haja perspectivas dc mercado
externo para um rápido e forte acréscimo das exportaçõec

E necessário, finalmente, que os nossos negociadores
não subestimem as conseqüências internas desse elevadís-
sinto encargo cuja contrapartida em cruzeiros está repre-
sentando mais de metade do déficit de caixa do setor
público.

ANTÔNIO DIAS LEITE
Professor titular da Faculdade de Economia e Administração da UFRJ
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Figueiredo criava seus cavalos à base de aveia e ovos
Brasília — Fotos de Luciano Andrade

Brasília — Meia dúzia de ovos mistu-
rados com aveia, um quilo de cenoura
ralada, oito quilos de ração balanceada,
chicória e alfafa em tal quantidade que as
sobras serviam como colchão. Esse era o
cardápio básico diário de um cavalo que,
por sorte, morasse na Granja do Torto ao
longo do governo Figueiredo. Em seis
anos, o Presidíflte e seus principais auxi-
liares caseiros zelaram para qne não exis-
tissem vagas nas 36 baias existentes no
pavilhão Zamy, erguido nos fundos dos
quatro hectares (40 mil metros quadra-
dos) da Granja do Torto.

Cuidava-se também na granja para
que nada faltasse aos moradores. Nos
últimos quatro dias de permanência do
casal Figueiredo no Torto, e no poder,
houve um súbito aumento no consumo de
melões importados. Nas 72 horas que
antecederam o dia 15 de março passado,
foram consumidos na granja 21 quilos de
melões. Nos primeiros 12 dias de feverei-
ro, depois de 16 anos na granja, o casal e
demais moradores do Torto consumiram
60 quilos de melões importados.

Churrascaria
Anote-se, no entanto, que beirava a

meia centena o número de serviçais do
presidente e Dona Dulce. Vinte deles,
ligados oficialmente ao Palácio do Planai-
to. Não entravam nessa lista o ferreiro
gauchão e seus quatro auxiliares, os 10
cavalariços e ajudantes, que cuidavam de
tima tropa nunca inferior às três dezenas,
e mais dois auxiliares, responsáveis pelo
canil e seus 15 cães de raça.

O canil fica próximo à churrasqueira
construída no biênio 79/80. Na verdade,
quase uma churrascaria. No Torto há 8
dias, o Presidente José Sarney reuniu 15
convidados, entre ministros, ex-ministros
e economistas, para discutir os problemas
econômicos do Brasil. Todos se sentaram
nas poltronas do cinema construído ao
lado da casa principal, no início do gover-
no Figueiredo.

O casarão tem duas suítes, três quar-tos, sala de entrevista, cozinha de 30
metros quadrados com 40 portas de ar-
mários, dois fornos industriais, um de
microondas e uma dispensa. Está vazia.
Tem como único vestígio de ocupação 12
Içaixas de copos de cristal e uma caixa
vazia de uísque Johnnie Walker, rótulo
vermelho. Pelo controle de material de
consumo, esquecido em uma ficha na
dispensa, 30 litros de uísque foram ingeri-
dos em outubro passado no Torto.

Lá já morou também o Presidente
João Goulart, que ocupava três quartos,
sala, cozinha e banheiro — perfil inicial
da granja, imaginada pelo Presidente
.Jtoscelino Kubitschek para abastecer a
capital com aves, ovos e hortigranjeiros.

-Os planos foram mudados. Assim, por
desejo de Dona Dulce Figueiredo, a

;granja ganhou também, além do casarão,
;«ma casa para hóspedes próxima ao lago
formado pelas águas do riacho do Torto.

- Com dois quartos, sala, cozinha e
.banheiro, a nova casa servia, na prática,
para que a primeira dama pudesse rece-
ber as amigas em ambiente isolado da"parte em que o Presidente entretia seus

.convidados. Na roda dos homens, a con-

.versa girava sempre em torno de cavalos.
" Nas baias, cercado por auxiliares e"cavalos, o Presidente Figueiredo vivia¦seus momentos de maior prazer. Ali, por'Sinal, entre um estábulo e outro, Figuei-
¦redo arrumou o escritório que mais utili-'zava, desprezando o do interior da casa,
forrado com um dos oito tapetes persas
existentes na granja. Em frente ao escri-
tório das baias, os banheiros cujas placas
.avisam: cavaleiros e amazonas.

Cacos de mármore cobrem o chão da
casa principal. Até as vésperas do natal

¦ de 1982, última grande reforma da casa'ordenada e comandada por Dulce deFigueiredo, as paredes da sala eram re-
vestidas de imbuía trabalhada. Ao enge-
nheiro Mário Lúcio Bastos, que servia à
administração da capital, ao SNI e ao
casal, Dona Dulce ordenou certa vez:

Eu quero reformar o salão e ar-
rançar todas essas madeiras em 15 dias,
antes do Natal.

Mais vai arrancar uma coisa tão
linda? — argumentou o engenheiro, ou-
vindo a palavra final:

Eu quero que arranque e coloque
papel de parede.

Assim foi feito. Para a tarefa de
decorar a casa ao gosto da primeira
dama, desembarcou em Brasília uma de-
coradora carioca, sempre chamada nas
sucessivas redecorações do ambiente.

Se a decoradora vinha do Rio. a
madeira que sustenta a churrascaria onde

José Sarney debateu a economia brasilei-
ra veio do Paraná. Até hoje se comenta
no Torto e seus arredores a reforma de
1982 — quando Figueiredo já cruzara a
metade de seu mandato. Na sala, onde
imperava também a madeira entalhada,
surgiria um revestimento de espelhos em
cristal.

Ainda continuam na sala de estar do
Torto as duas colunas, com 2,80 metros
de altura, cobertas por espelhos. A sala
de jantar também não perdeu seus 18
metros quadrados de espelho, que se
transformaram em parede paralela à me-
sa. Ao todo, os habitantes do Torto játiveram, quando o casal Figueiredo ali
morava, 30 espelhos. Vinte destes esta-
vam espalhados pela casa em forma de
mesinhas porta-objetos.

Uma delas quase foi protagonista de
séria crise no Torto. Corria a grandereforma de 82 quando, em plena madru-
gada, desabou próxima a uma das mesi-
nlias, carregada de enfeites e pendurica-
lhos de elevado valor, uma das colunas
em espelho. Conta um ex-segurança do
Presidente que o responsável pela obra
foi acionado às 3h da madrugada: "Corra
para cá, senão você vai ser preso". Esba-
forido, o funcionário chegou à granja
quando o dia ainda não havia raiado. Foi
recebido pelo Presidente da República:

Tira isso daqui e arruma rápido.
Se a Dulce ver isto, estamos perdidos —
adiantou João Figueiredo, que tinha o
hábito de levantar cedo. O trabalho foi
feito, embora se soubesse que, mantida a
rotina, a primeira-dama não teria condi-
ções de informar-se do incidente antes de
despertar por volta das 14 horas.

Na ante-sala da sauna e sala de
ginástica o forro do telhado causou pro-blemas em 82. Apresentada ao novo teto,
em lã de vidro, Dona Dulce avisou pron-tamente: "Se não combinar com a deco-
ração eu troco tudo". O Tenente Ferrei-
ra, ajudante falecido no ano passado,tentou contornar: "Eu vi um quadromuito bonito com umas bananas, a se-
nhora poderia comprar e botar na pare-de". A resposta da primeira-dama desar-
mou o ajudante:

Isso é coisa de Ceilândia — cida-
de-satélite de Brasília.

Cem milhões
O forro foi trocado e a lã de vidro

cedeu lugar ao gesso. Em compensação,
a sala de serviço de Ferreira ganhou um
teto, com 60 metros quadrados, hoje
avaliado em Cr$ 10 milhões. Quantia até
modesta, se comparada ao preço total da
grande reforma de 82. Segundo um dos
que nela trabalharam, os custos excede-
ram os "cem milhões de cruzeiros" na
época. Hoje: Cr$ 1 bilhão 600 milhões.
Não incluídos os 60 metros quadrados de
vidro-cristal que envolvem a churrasca-
ria, hoje valendo outros Cr$ 10 milhões.

Nada custou outro espelho, regula-
vel, e suspenso no meio do picadeiro
Mitay. No galpão de 20 metros de largura
por 40 metros de comprimento, o Presi-
dente e seus ajudantes treinavam os cava-
los. Um olho no painel com três lições
afixadas — o passo, o trote, o galope — e
outro no espelho para sentir o porte.Neste setor, Dona Dulce jamais opinou.
Na casa. Figueiredo evitava palpites. Um
dos raros aconteceu no final de 1983.

Pouco antes do Natal, com o marido
ao lado, Dulce Figueiredo ordenou ao
engenheiro Mario Lúcio: ' Quero trocar
tudo na sala de novo". Outra grande
reforma foi impedida pela pronta ação do
Presidente da República, logo após sua
mulher deixar a sala: "Se você fizer isso
eu vou mandar te enforcar", avisou o
Presidente. João Figueiredo, porém, era
minucioso quando entravam em cena os
cavalos da granja e seus apetrechos.

Pessoalmente, ele mandou fazer 32
plaquetas onde foi gravado o Estado e o
país de origem das selas nacionais e
importadas. Junto, foram confeccionados
32 monogramas com as iniciais de João
Batista, J.B. Cuidou também o ex-
Presidente da República da instalação,
próxima às baias e ao Bar Dragão, de
uma homenagem aos cavalarianos.

Figueiredo, que foi comandante dos
Dragões da Independência, guarda de
honra do Palácio do Planalto transferida
para Brasília cm meados dos anos 60. fez
construir uma réplica dos Dragões com
2,50 m de altura. Numa urna de vidro,
com esquadrias de alumínio, a imagem
dos soldados do Império deixou o Torto
três meses antes do Presidente. Foi leva-
da para o Sitio do Dragão, em Nogueira.

ROBERTO FERNANDES

No quarto de Figueiredo, no Torto, a colcha de matelassê e a poltrona forrada em cetim
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O campo para saltos que Figueiredo mandou construir na granja está hoje abandonado

Ajudante perdeu moto

mas ganhou Passat

Os filmes vistos
na tela do Torto

Praticamente abandonada hoje ou,
pelo menos, sem moradores permanen-tes, a Granja do Torto conserva entre os
sinais de que ali viveram o ex-Presidente
Figueiredo e sua mulher uma programa-
ção dos filmes exibidos no Cine do^Torto.
Num exame dessa relação é possíveldeterminar o que divertia o Presidente e
seus convidados enquanto o país, muitas
vezes, era tomado por sobressaltos.

Em 2 de agosto de 84, o filme foi O
Elevador sem Destino. No mesmo dia o
Instituto Gallup anunciou que a populari-dade do Presidente caíra a 44 pontosnegativos.

17 de junho de 84, Dólar de Sangue
para MacGregor. O Ministro Delfim Net-
to, em Washington, tentava renegociar as
metas de emissão do Governo com o
FMI.

14 de agosto de 82, Eu Sou a Lei. O
Presidente reclamou publicamente poiterem os jornais pucflicados a informação
sobre a ida do General Rubem Ludwig
para o Gabinete Militar da Presidência.

15 de novembro de 82. Na Calada da
Noite. A Oposição elegia 13 governado-res e iniciava a caminhada à Presidência
da República.

5 de julho de 84, Retratos da Vida. O
líder do Governo na Câmara, Nelson
Marchezan, é atingido no centro de Bra-
sília por uma chuva de tomates, ovos,
terra e espuma de sabão.

Entre os filmes que Figueiredo viu
em 1982, estavam:

Corpo Ardente, Conspiração na Suí-
ça. Príncipe da Cidade, Ausência de Mali-
cia, Reds, Octagon, Escola para Assassi-
nos, Operação Vingança, Sete Notas Fa-
tais, Toque de Recolher, Desejo de Matar,
Três Homens para Matar, Doido paraAmar, Louco para Matar, A Marca da
Pantera, Caçada em Atlântida, Dólar de
Sangue para MacGregor, Dois Tiras paraMatar, Assassinato num Dia de Sol, Eu
Sou a Lei, A Gang da Pesada, Amantes •
Finanças, Sonhos Eróticos numa Noite d*
Verão, O Último Grande Duelo, Na Cala-
da da Noite, Troca de Esposas.

Ferreira, ajudante do ex-
Presidente João Figueiredo nas baias
do Torto, sofreu um grave acidente
com sua moto de 125 cilindradas,
destroçada como seu rosto. O Presi-
dente providenciou as operações que
restituíram as feições ao empregado
e, em substituição à moto, deu-lhe um
Passat de presente. Atitudes como
essa. os passeios a cavalo e as conver-
sas com moradores das redondezas da
granja firmaram sua imagem de ho-
mem bondoso e simpático.

Ele é muito popular aqui, to-
do mundo gosta dele — testemunha
Socorro Guedes, casada com Edmil-
son, pernambucano de 38 anos, 7
filhos, que trabalha como vaqueiro no
Torto. Ele, que recebe um salário
mínimo por mês, é grato ao ex-
Presidente:

O Figueiredo foi uma pessoamuito boa, deixou que a gente cons-
truísse nossa casa aqui.

A casa, distante menos de 500
metros das baias onde ficavam os

cavalos do Torto, é um barraco de
madeira e teto de zinco.

Na mesma Rua 5, vizinho ao
pernambucano Edmilson. mora o pa-raibano Francisco Teixeira de Araú-
jo, 68 anos. Ele serviu aos Presidentes
Castelo Branco, Costa e Silva e João
Goulart, que gastou seis sacos de
cimento para reformar utna garagemna granja e foi processado por malver-
sação de dinheiro público. Com o
início do Governo Figueiredo, Fran-
cisco Teixeira, pai de 6 filhos, aposen-
tou-se, recebendo salário mínimo.

— Ouvi dizer que tinha festa boa
aí — confirma o velho vaqueiro, fa-
zendo força para enxergar os visitan-
tes. Teixeira se referia à lesta de Natal
como a de 1980. quando o sorteio de
cinco geladeiras, quatro fogões, tele-
visões a cores e brinquedos aumenta-
ram a popularidade de João Figueire-
do junto a seus vizinhos. Popularida-
de que cresceu quando Antônio, o
marceneiro do Torto, teve seu Opala
reformado por conta do Presidente
após um acidente.

Vizinho da granja, Teixeira só ouvia falar das festas
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3 VEZES SEM JUROS
CRIANÇAS POR APENAS USS 499

Roteiros terrestres em Orlando e Miami de 12 dias
Preços por pessoa A PARTIR DE USS 178
GRÁTIS + 5 NOITES EXTRAS nas saídas a partir de agosto
Aproveite sua visita a Orlando e deixe seu roteiro ainda mais gostoso dando uma
esticadinha até Nova York. Califórnia ou México e Acapulco por um pequeno
adicional. » Válido para viagens a partir de 02. 08

STELLA BARROS TURISMO
A AGÊNCIA DE VIAGEM DA FA MU IA

Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso, 22 - 4? andar - CEP: 20031 -Fone: 220-5015
São Paulo: Al. Gabriel Monteiro da Silva. 1556 - CEP. 01442 -Fone: 2804)222
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8 dias de espetáculo.
A partir de apenas

us$ 550 
encera

sem juros
Transporte aéreo, hotel de

primeira classe corn café da manhã,
traslados e passeios incluídos no preço

A EXPRINTER não se limita
a oferecer apenas a melhor excursão
a Bariloche. Ela vai muito mais longe

O mundo inteiro esta a sua
disposição através do mais completo
planejamento de vagens corn total

apoio e assistência durante todo o tempo.
A EXPRINTER ainda cuida de toda a sua
documentação, reservas de hotéis, aluguei
de carros e passagens para excursões em
ônibus, aéreas ou fascinantes cruzeiros
marítimos Tudo isso sem falar no
financiamento das passagens aéreas
nacionais ou internacionais em ate•10 vezes, com ou sem entrada.

São 70 anos de experiência a seu
dispor em qualquer parte do mundo
Antes cie viajar, consulte

a EXPRÍNTER,
Viaje tranqüilo sem pagai na< a « mais poi isso

Av Rio Branco, 5/ A
Tel. 253 '552-
255 5980
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Hotéis 5 estrelas e luxo
Café da manhã
Cruzeiro marítimo GRAND
BAHAMAS (pensão completa)
16 atrações
São 27 bons motivos para
você viajar conosco
Por que não conhece los?

o sonho 20012
special •

SNEY

EPCOT
Fjfltsneu UJortd

CULTURAS DA ÁSIA
29 Dias/5 países9saídas garantidasaté Outubro.

Parte aérea USS 550 '
Parte terrestre USS 610 \

Consulte-nos. Não va^ lhe I
custar nada !
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Este é o
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parasU®

Rw são José, 90 õ' andar!
! '' i 1 

' 
bi TURISMO TÇ>U 224*9455 !

L'"" .{MWAUIR H: ÜOO- IVT.0QCM1"» j

EP00

Saídas: 09, 11, 16 e 25
de julho. As melhores
atrações de Miami e
Orlando, além de Went
Wild, Busch Garden,
Sea World e outros.

t 
Acomodações em hotéis

de 1? categoria.

Solicite nossos folhetos

mm/c
VIAGENSQjwoiot

Av. Rio Branco. '73qr 904
Tels : 220 2796 c 220 2849

Amplo ^
FlnanclamontoJ

* Operação direta JRoteiros de qualidade w
Pagamento em cruzeiro®

Consulte seu agente de viagens ou®
R.Gonca^es Das 89 JGr. 309 #
TEL: 224-1990 •

H-jm, (5 Troncos) •
RKfvV tufloaiuc QOS77-00 4t-< 0
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As melhores otertas

A maiof procura

284-3737

CLASSIFICADOS JB
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As melliores ofertasA maiof procure

£84-3737

CLASSIFICADOS JB
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Apartamentos funcionais —0 Ministério da Adminis-
tração recehe amanhã do Serpro os resultados finais da segunda e
última etapa da pesquisa que apura as irregularidades na ocupação
dos 10 mil X% imóveis funcionais em Brasília, administrados pelaSucad (Superintendência de Construção e Administração Imobi-
liaria). Iniciada há 2N dias. a segunda etapa do levantamento
consistiu na visita aos ! mil V77 imóveis cujos proprietários não
foram localizados na fase inicial da pesquisa, realizada em abril.
Desse total, pelo menos 500 devem estar ocupados ilegalmente,
segundo a Sucad, ou vazios, o que também caracteriza a irregulari-
dade.
Itamarati — Em decorrência do decreto assinado na quarta-
feira pelo Presidente José Sarney, a administração do Itamarati
está prevendo que vai ocorrer grande número de demissões entre
oficiais-de-chancelaria que servem há muitos anos nos mesmos
postos no exterior com uma correspondente tentativa de transfor-
mar seu vínculo funcional em condição de "contratado local",
livre dos limites agora estabelecidos. O decreto presidencial fixou
critérios rígidos para a designação, tempo de serviço e intervalos
mínimos obrigatórios para a ida de servidores não-diplomáticos ao
exterior.
Merenda — O superintendente da FAE (Fundação de Assis-
tência ao Estudante), Carlos Pereira, vai propor amanhã ao
Ministro da Educação, Marco Maciel, que até 1990 todos os 4 mil
municípios brasileiros já estejam controlando a compra dos
gêneros alimentícios da merenda escolar. Atualmente, a compra é
feita pelos Governos estaduais, à exceção dos do Rio e de São
Paulo. A descentralização dessa compra começará no próximo
ano, envolvendo cerca de 500 municípios.
Transportes — O 5" Congresso Nacional de Transportes
Públicos, que será aberto depois de amanhã em Belo Horizonte
pelo Governador Hélio Garcia e encerrado na sexta-feira pelo
Ministro dos Transportes, Affonso Camargo, vai debater a
proposta da ANTP (Associação Nacional de Transportes Públi-
cos) quanto à criação de um fundo, a ser constituído por
contribuições das empresas em geral e dos usuários de automóveis
particulares, para subsidiar as tarifas dos transportes coletivos.
Fiscal — Abílio Ressurreição, o homem que contou pela
televisão a história de como vem lutando na Justiça para obter a
nomeação como fiscal de tributos federais há 1S anos, vai perder
sua causa no Supremo Tribunal Federal. É que os dois primeiros
Votos neste processo, no qual se discute o direito do concursado à
garantia de sua nomeação para um cargo público, foram contrá-
rios à pretensão de Abílio. O STF tende a sustentar o princípio
jurídico de que, contra a Constituição Federal, não há direito
adquirido.
Vila Parisi — Pela terceira vez em apenas um mês, foi
decretado o estado de alerta em Vila Parisi. Cubatão, o município
mais poluído do mundo, segundo a OMS (Organização Mundial
de Saúde). A concentração de poeira no ar chegou ali, às 22h de
anteontem, a 722 microgramas por metro cúbico (o limite fixado
pela OMS é de 625 microgramas), obrigando o Governo de São
Paulo a suspender as atividades de algumas unidades industriais da
região. Em Cubatão operam 23 complexos industriais, mas só em
Vila Parisi concentram-se oito indústrias de fertilizantes, uma de

• gesso e uma de cimento, além da Cosipa (Companhia Siderúrgica
Paulista).
Greve de médicos — Cerca de mil médicos e enfermeiros
de Rondônia decidiram encerrar a greve que mantinham há um
mês, devendo retornar às atividades em 18 hospitais do Estado. A
informação foi dada ontem pelo presidente da Associação Médica
do .Estado, Samuel Castiel Júnior. Segundo ele, o Ministro da
Administração, Aluísio Alves, enviará ao Congresso um antepro-
jeto de lei que fará retroagir a janeiro os salários do funcionalis-
mo, incluindo nesses salários os médicos e enfermeiros que
protestavam contra o rebaixamento nos vencimentos mensais, da
ordem de 50%.

IMÓVEIS EM NITERÓI

Veja nos Classificados

Ministérios querem já

os hidrantes e escadas

que Niemeyer esqueceu
Brasília — Onze prédios de Ministérios na Capital federal

projetados por Oscar Niemeyer — não têm escadas para
saída de emergência em caso de incêndio e cinco deles não têm
hidrantes. E todos têm cortinas, tapetes, divisórias e móveis de
madeira, objetos de acrílico, estofados e uma fabulosa quanti-
dade de papéis. A maioria não tem pessoal especializado em
combate a incêndio, mas, desde que o Ministério da Aeronáuti-
ca pegou fogo, há uma semana, o assunto tornou-se uma
preocupação.

Inaugurados, em sua maioria, em 1960, os 19 edifícios quecompõem a Esplanada dos Ministérios jamais receberam o
habite-se e só cm 1981 o arquiteto Oscar Niemeyer deu seu aval
para que fossem construídas escadas externas, para saída de
emergência em caso de incêndio. A exceção do Ministério da
Justiça, esses prédios não têm seguro contra incêndio e,
conforme uma fonte do Ministério da Administração, essa falha
tem uma razão simples: as companhias seguradoras não queremvender apólices para edifícios tão vulneráveis.

Vulnerabilidade
Essa vulnerabilidade é logo constatada nas instalações

elétricas dos prédios e na dificuldade de acesso de escadas
Magirus a palácios como os da Justiça, do Itamarati e do
Congresso, todos cercados por amplos espelhos d'água. Com 28
andares, os anexos 1 e 2 do Congresso não têm escadas de
emergência e as rampas de mármore que dão acesso a eles não
têm resistência para suportar um caminhão do Corpo de
Bombeiros. "Eu não quero nem pensar na hipótese de um
incêndio aqui", diz o Senador Passos Porto (PDS-SE), cujo
gabinete, forrado de carpetes, se encontra no térreo do Con-
gresso.

— Eu não saio à noite enquanto não vistorio todos os
andares e todas as salas, para ver se tem alguma tomada ligada

diz o chefe da administração do Ministério dos Transportes.
Hilton Prates. Há seis meses esse Ministério ganhou duas
escadas de emergência e passou a mandar vigilantes para treinar
combate a incêndio no Corpo de Bombeiros. "Isso serviu para
diminuir o nosso medo", diz Prates, orgulhoso do hidrante que
agora existe em frente ao prédio.

Cinco Ministérios não foram até agora beneficiados com
hidrantes: Comunicações, Previdência Social, Justiça. Planeja-
mento e Minas e Energia. Outros II esperam que o Governo
destine verbas para a construção das escadas de emergência:
Indústria e Comércio, Planejamento, Administração, Exército,
Fazenda, Comunicações, Marinha, Aeronáutica, Minas e Ener-
gia, Previdência Social e Estado-Maior das Forças Armadas.

Escada quente
As escadas dc emergência não estiveram nas preocupações

dos construtores de Brasília. Só a partir de 1977 o código de
edificações da cidade passou a exigir a escada contra incêndio.
Mas o primeiro prédios a obedecer a essa exigência — o do
Banco do Brasil — chegou à extravagância. Construiu uma
escada helicoidal metálica, capaz de esquentar a tal ponto que é
impossível alguém utilizá-la para fugir de um incêndio.

Como na época da construção de Brasília não havia ainda
o equipamento de proteção slincker. que se instala no forro
falso dos prédios para entrar em ação quando a temperatura
ultrapassa 50 graus, só os Ministérios construídos ntais recente-
mente o possuem. Os outros enclausuraram suas escadas
internas, adaptando-as contra fogo, e adotaram cm 1981 um
sistema de alarme ligado diretamente ao Corpo de Bombeiros,
mas que não funcionou no incêndio que atingiu, ano passado, o
Ministério da Justiça. Ali o fogo foi gerado por um curto-
circuito numa tomada e o Corpo de Bombeiros só pôde ser
avisado por telefone.

O incêndio serviu para o Governo providenciar a constru-
ção de duas escadas para o anexo do Ministério e colocá-lo no
seguro. Já o que atingiu há uma semana o Ministério da
Aeronáutica, com causas ainda não conhecidas, serviu para o
Governo apressar-se em equipá-lo com extintores de incêndio.

Brasília—Foto de José Varella
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Roupas de todos os tipos e tamanhos até o n.° 62. As ca-
misas esporte vão até o n.° 10 e as camisas sociais e pi-

| jamas têm mangas mais compridas de até 70cm e com
mais cintura. Cuecas anti-alérgicas de tecido ou malha,
também com as pernas mais longas. Ceroulas de tecido,!
malha, flanela, lã e de helanca. Robes de chambre, rou-J
pões e suspensórios.
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Em caso de incêndio, o espelho d^água bloquearia o acesso dos bombeiros ao Congresso
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CONSULTORES EM CONTRATAÇÃO DE EXECUTIVOS

DIRETOR FINANCEIRO
— RIO DE JANEIRO -

REF.: 027185-DF

O Planejamento Financeiro, à nível de Diretoria, se defronta
com a necessária estratégia de manter a melhor peformance de
equilíbrio e desenvolvimento entre duas grandezas: uma, a
melhor avaliação do binômio custo/desempenho, e outra, na
análise de custos financeiros em processos de reinvestimentos
industriais — Planejamento Estratégico — e de avaliação do
mercado financeiro e de câmbio.

Este é o mundo no qual se movimentará este Diretor. A
empresa que assessoramos desponta cada vez mais participante
dentro do setor industrial em que está localizada. Este executivo,

por sua vez, fará parte da Diretoria da empresa, colaborando na
formulação da granda política, como também será responsável

pelos procedimentos das metas pré-estipuladas.
Estruturalmente se reportarão a este Diretor, o Controller e o

Gerente Financeiro, cada qual com suas estruturas pertinentes.
Estamos interessados em identificar um profissional com

ampla experiência nesta área e que esteja ocupando Posição
similar em empresa industrial de no mínimo, médio porte, ao
longo de 6 a 8 anos.

Forneceremos dados detalhados da Posição que se fizerem
necessários, por ocasião de entrevistas com a Direção da L&C.
Para isto, necessitamos informações profissionais dos interessa-
dos, que farão parte da preparação dos posteriores entendimen-
tos em nossos escritórios.
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Há muito que os
audiófilos mais
exigentes esperavam
uma linha de som
modular capaz de
satisfazer totalmente
suas expectativas.

Mas para uma
indústria penetrar nesta
dimensão do som é
preciso mais que uma
alta tecnologia: é
preciso dominar uma
tecnologia
verdadeiramente

i|f§ esotérica, que combine
llf uma sensibilidade tão

desenvolvida, uma
|1| percepção tão fora ao
||| comum, um domimo tão

fantástico de recursos,
que poucos no mundo
ousam caminhar neste
terreno.

A Gradiente, depois
de tantos pioneirismos,
depois de dominar
inclusive a tecnologia
do laser, chega a mais
esta conquista:
Esotech, urna linha de
som modular esotérica
como o próprio nome.

Tudo o mais que se
disser será pouco.

| diante da experiência
rara de ouvir e conhecer '
todos os recursos de
um Esotech.
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Presos de

Belo Horizonte — "Não podemos
nem dormir direito com medo de acordar
com uma corda no pescoço. Mesmo as-
sim, acreditamos que as mortes têm de
continuar, caso não sejamos transferi-
dos". O comentário é de Paulo Roberto
de Jesus, condenado a dois anos e meio
por assalto. Ele é um dos 285 presos do
Depósito da Lagoinha, na capital minei-
ra. onde. pela lei, deveria haver apenas
42.

Só na cela seis, onde está Paulo
Roberto, há 25 presos. Dois já foram
assassinados, dentro do pacto da morte
— a única maneira que eles encontraram
para chamar a atenção da opinião pública
para as condições carcerárias a que são
submetidos. Dormem em turnos de três
horas para não serem mortos: enquanto
uns descansam, outros vigiam.

Morrer para viver
Os presos são tratados como animais,

reconhece o coordenador das promoto-
rias, Castelar Guimarães Filho. Na ver-
dade, sáo tratados muito pior: não têm
cama ou colchão, dormem no cimento
frio e pegajoso, freqüentemente molhado
pela urina que escorre da fossa, um único
buraco por cela, que serve de banheiro.
Não há banho: levam-se com a água que
recolhem de uma bica, com a mesma lata
em que recebem a comida, intragável e
que nunca tem hora certa para chegar.

O cheiro é insuportável. As condi-
ções de saúde, inimagináveis: há presos
com tuberculose, com hepatite, doenças
venéreas e doenças de pele. Não recebem
assistência médica. A promiscuidade se-
xual é grande e um médico já advertiu
para o perigo de surgirem casos de AIDS.
Para pegar um pouco de sol. penduram-
se nas grades das janelas, o que é proibi-
do pela guarda e pode render uma pro-
longada sessão de espancamento durante
a noite.

Vivendo assim, não é de espantar
que eles defendam a morte para sobrevi-
ver. E que dentro desta roleta macabra
repitam o que aprenderam lá fora: os
sorteados para morrer são sempre os mais
fracos. Enquanto isso, o Governo do
Estado c o Ministério da Justiça discutem
se a falência do sistema carcerário se deve
à falta de recursos ou à má adminis-
tração.

Descumprindo a lei
¦ O Depósito de Presos da Lagoinha,

inaugurado em 1958, para funcionar co-
mo centro de triagem, foi o último esta-
belecimento carcerário construído na Re-
gião Metropolitana de Belo Horizonte.
De lá para cá. a população triplicou para
mais de 2 milhões de habitantes. O Secre-
tário de Segurança Pública. Chrispim
Jacques Bias Fortes, diz que esta é a
principal causa da superpopulação carce-
rária e, conseqüentemente, responsável
por todas as mazelas, inclusive pelas
mortes. O Governador pensa diferente:

— Os cárceres estão superlotados
devido à eficiência da policia mineira,

Filho natural de Jango
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Minas dormem 
por 

turnos com medo da morte

Envolvidos no caso Araceli

morrem de forma 
suspeita

Belo Horizonte — Foto de Waldemar Sabino

Geraldino Benício, José Edson, Ricardo Gonçalves e José Roberto foram postos em cela

separada porque eram as mais prováveis vítimas do pacto de morte na Furtos e Roubos

que prende mesmo — garante Hélio
Garcia. O chefe do Departamento de
Investigações da Secretaria de Seguran-
ça. Delegado Antônio Nogueira de Lara
Resende, reconhece, tranqüilamente,
que não cumpre nem vai cumprir a lei:

— Como não há a mínima condição
de obedecermos à Lei de Execuções
Penais e abrigar apenas 42, acredito que
120 detentos seria um número suportável
— diz ele, referindo-se ao Depósito da
Lagoinha. onde estão 285 presos e quatro
foram assassinados de março para cá.

Na Delegacia de Furtos e Roubos, a
situação é pior: os presos não têm nem os
poucos trapos com que os detentos da
Lagoinha se cobrem nas noites frias e
que. às vezes, usam para fazer teresa, a
corda com que enforcam os companhei-
ros premiados no pacto da morte. As
celas também não sáo tão arejadas.

Localizada numa casa antiga, no
bairro Floresta, da tradicional classe mé-
dia mineira, a Delegacia de Furtos e
Roubos foi considerada pela Comissão de
Direitos Humanos da Câmara de Verea-
dores de Belo Horizonte e pelos promo-
tores. como pior e mais cruel que o
Depósito de Presos. De lá, em passado
recente, presos costumavam desaparecer,
misteriosamente. Muitos parentes des-
confiam, sem provas, que eles eram al-
guns das 150 vítimas não identificadas do
esquadrão da morte mineiro — o Bombril
e o Cravo Vermelho.

Severino Ferreira de Lima
comanda mortes de presos

Hoje, abriga 100 presos, 65 dos quais
condenados. Desses, seis já foram mortos
para chamar a atenção da opinião públi-
ca. É lá que estão as feras, os presos mais
perigosos, entre eles Severino Ferreira de
Lima, que já matou quatro e que, recen-
temente, prometeu matar mais "uns 30"
se for transferido para o Manicômio Judi-
ciário, em Barbacena: "Não sou babão
(louco)" — disse ele aos repórteres, mui-
tos estrangeiros — "e se me mandarem
para Barbacena vou fazer uma limpeza".

Rotina de mortes
Desde 15 de março, morreram no

Depósito da Lagoinha: Onofre Valentim
Soares, condenado por furto; Waldeci
José da Silva, flagrante de assalto; Hum-
berdy Eddy Gilgiolis, condenado por as-
sassinato; Valdevino Oliveira Gomes,
preso em flagrante por assalto.

Na Delegacia de Furtos e Roubos, o
primeiro a morrer foi Carlos Roberto
Martins, dia 3 de abril, na cela 12,
estrangulado por Severino Ferreira de
Lima. que matou ainda Edson Rodrigues
da Silva na cela 17, no dia 5 de maio,
Matusalem Câmara Oliveira, cela 13, em
15 de maio. e Roberto Carlos Oliveira,
na cela 11, no dia 22 de maio. Também
no dia 5 de maio, morreu Deusdeth
Marques da Silva, assassinado por Júlio
César Nogueira de Freitas, na cela 16. E
Lafaietc Rosa Ferreira foi morto por
cinco companheiros, na cela 17.

Vitória — Já se passaram 12 anos.
mas até hoje a Justiça do Espírito Santo
nâo concluiu o processo no qual os milio-
nários Paulo Helal, Dante de Barros
Michellini e seu filho Dantinho sáo acusa-
dos de ter drogado, seviciado e matado a
menor Araceli. de oito anos. Pessoas
essenciais ao esclarecimento do crime,
enquanto isso, têm morrido em circuns-
tãncias sempre suspeitas, e algumas fo-
ram assassinadas às claras.

A vítima mais recente, o Coronel PM
Manoel Araújo — o primeiro a presidir o
inquérito e acusado de ter desviado pro-
vas que incriminavam os três milionários
— foi morto com tiros pelas costas, cm
São Mateus, em novembro último, quan-
do à frente de um grupo de policiais
invadia o fórum local para libertar das
mãos de três seqüestradores o juiz de
Direito.

Sobre o Coronel Araújo pesava ain-
da a acusação de ter sido ele o autor da
morte do sargento Homero Santos, seu
colega de farda, que investigava o caso
Araceli para o Serviço Secreto da PM e
também foi assassinado pelas costas a
tiros de armas da polícia.

A morte mais estranha da intrigante
seqüência foi a do Deputado estadual
Clério Falcão (PMDB), ocorrida durante
cirurgia para extrair um coágulo do cére-
bro. O deputado, que temia hospitalizar-
se, fizera investigações por sua conta,
junto com o perito Asdrúbal Lima Ca-
bral, e já fora vítima de um atentado por
parte cie Cláudio Michellini, irmão de
Dante. A versão dada pelos médicos, de
que ele morreu de infecção hospitalar,
até hoje não foi aceita pela família. E a
sepultura de Falcão, no Cemitério de

Jacaraípc. foi recentemente depredada,
num ato de vandalismo.

No mesmo dia em que Araceli desa-
pareceu, o jovem Fortunato Piccin. que
freqüentava a roda de Paulo Helal e
Dantinho. foi internado na Santa Casa da
Misericórdia de Vitória, como viciado em
drogas, e morreu ao tomar uma injeção,
depois de implorar à família que impedis-
se que ela fosse aplicada. O provedor da
Santa Casa era o pai de Paulo Helal,
Constanten Helal, e Fortunato tinha par-
ticipado da festa em que Araceli foi
drogada antes de morrer.

A morte do Sargento Homero San-
tos, atingido por balas de calibre 38. foi
atribuída pela polícia ao marginal Boca
Negra, preso com dois revólveres 32 e
levado a júri como réu do crime, embora
seu advogado tivesse apresentado a sus-
peita de que os verdadeiros criminosos
fossem policiais. Em meio ao processo,
Boca Negra foi assassinado dentro do
presídio.

Jogando-se debaixo de um ônibus,
morreu esmagado Jorge Michellini, ir-
mão de Dante e tio de Dantinho. aponta-
do pelos vizinhos de Dona Lola, a mãe de
Araceli, como seu amante. Jorge era
viciado em cocaína c dizia-se que fora cie
o iniciador do sobrinho e seus amigos nos
tóxicos, em festinhas de embalo que
promovia num apartamento da família na
Praia de Camburi.

Em trágicos acidentes de carros,
morreram também a irmã de Paulo He-
Ia!. Elizabeth Helal Bonadinam, de 22
anos, que nada porém tinha a ver com o
caso, e o Coronel Walkir Serrano, ex-
superintendente da Polícia Civil do Espí-
rito Santo, acusado de proteger Paulo
Helal, Dantinho e Dante no processo.
Vitória — Fotos de Rogério Medeiros

Asdrúbal, o perito Gabriel, pai de Araceli
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já 
duplicou sua herança

Porto Alegre — Noé Silveira, o filho
de Jango, vai bem de vida. Está morando
em Ipanema, bairro fino da Zona Sul da
cidade, numa casa que tem piscina térmi-
ca, ar condicionado central e um jardim
de inverno com encanamentos suspensos
que jogam constantemente sobre as plan-
tas uma chuva artificial. Mas, de olho em
novas partes da herança deixada pelo
Presidente, Noé já está se armando para
voltar à Justiça — e ganhar mais. '

Descobriu, por um lado. a existência
de mais uma fazenda que náo entrou no
inventário e assim ficou â margem do
acordo que lhe garantiu o que tem, feito
com seu meio-irmão João Vicente Gou-
lart. Por outro. Noé entende que também
tem direito a uma parte dos bens cuja
posse foi dada a Denise Goulart, filha de
Jango.

Antes de ser reconhecido como filho
de Jango, Noé levava uma vida supermo-
desta, contando apenas no mês com CrS
500 mil de aposentadoria, mais CrS 300
mil que ganhava como motorista de táxi.
Hoje ele estima a sua renda anual em
cerca de CrS 2110 milhões, o
que considera bastante "viver
mais tranqüilo".

Pelo acordo que fez com o
Deputado estadual João Vi-
cente Goulart (PDT), em se-
tembro do ano passado. Noé
recebeu 2 mil 34 hectares de
terra em Itaqui. avaliados em
CrS 8 bilhões, um terreno e
uma casa em Sáo Borja. avalia-
dos em CrS 350 milhões, e
ainda CrS 150 milhões em di-
nheiro vivo.

A fazenda de Itaqui, que é adminis-
ttada pelo seu filho Rui Noé. de 26 anos,
vai servir também em seguida para o
plantio de trigo. Uma parte da área foi
arrendada para pecuária, com um contra-
to que, por inexperiência, teve de ser
refeito, mas que já no fim deste ano dará
bons lucros a Noé. Rui telefona, em meio
à conversa, e quer saber do pai se é
melhor vender logo a soja ou esperar que
os preços subam. O rico herdeiro, mos-
trando que já tem experiência, aconselha
a venda, pois está informado de que a
tendência da soja é cair de preço.

Os terrenos que recebeu em São
Borja. Noé permutou por sete lojas que
hoje mantém alugadas, como a casa que
tem na mesma cidade. Além disso, aplica
em poupança, está sempre fazendo novos
investimentos, comprou em Porto Alegre
um apartamento e uma loja de fliperama
para o filho Renato, três apartamentos na
Praia de Tramandaí e ainda uma casa na
Praia do Magistério — aonde Noé, en-
quanto espera novos embates, gosta de ir
veranear com a família.

Porto Foto de Luís Achutti

Nesse meio tempo, invés-
tindo com segurança na ativi-
dade agropecuária e adquirin-
do novos imóveis. Noé já con-
seguiu praticamente duplicar o
seu patrimônio. Com o dinhei-
ro. comprou a sofisticada casa,
onde está hoje morando com a
mulher Virgínia e os filhos Re-
nato. de 22 anos. e Regina, de
23. e cuios numerosos detalhes
tem prazer em mostrar.

Pelas paredes, vários retra-
tos de Jango integram-se à de-
coração, e e fácil comprovar,
ao vê-los. a grande semelhança
física que existe entre os dois.
Mostrando a casa que o envai-
dece. Noé vai contando ao
mesmo tempo os frutos que
tem tirado da herança, sem
poupar detalhes Nas terras de
Itaqui la 731 quilômetros de
Porto Alegre), plantou so|a.
da qual espera nesta satra um
rendimento de CrS 40 milhões
a ( r!> 50 milhões

\o<> Machado mostra uma dasjotos
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Cumbtca. em st'is meses, ja ficou 64 horns Jechado

Cumbica enfrenta o teste da neblina
São Paulo — O Aeropor-

to Internacional de Cumbica,
desde que foi inaugurado em
janeiro, já ficou ao todo 64
horas fechado, imerso em
nevoeiros que não lhe deram
condições de visibilidade.
Agora, começa a enfrentar o
teste de fogo, com o tempo
cada vez mais ingrato que vai
durar até julho. Nessa época,
é maior a formação de nebli-
na na região de Guarulhos,
onde fica o aeroporto que,
para muitos técnicos, foi
construído com base num le-
vantamento climático que
deixou de corresponder à
realidade.

Este levantamento, para
a construção do aeroporto de
500 milhões de dólares (CrS
2 trilhões 700 bilhões), consi-
derou o comportamento do
clima na década de 60. "Mas
o tempo mudou muito de lá
pra cá. Quase não havia po-
luição então no Vale do Pa-
raíba, onde hoje ela é cres-
cente e lançada sobre
Cumbica pelo vento, preju-
dicando cada vez mais a visi-
bilidade". diz o especialista em meteo-
rologia para aeroportos Rubens Jun-
queira Vilella, do Instituto Astronômi-
co e Geofísico da USP.

Chuva de críticas
Vilella participou do levantamento

feito pela Hidroservice. que estudou os
arredores de São Paulo antes de con-
cluir que o mau tempo era uma carac-
terística de toda a região metropolitana
e que Cumbica. a 25km da capital,
reunia as condições mais propícias para
abrigar o aeroporto. No entender dos
técnicos, era porém indispensável que
o levantamento fosse refeito em 1980.
quando Cumbica começou a ser cons-
truído. para que as mudanças climáti-
cas pudessem ser levadas em conta.

É a própria geografia que impõe a
Sáo Paulo suas más condições de di-
ma. Situada na entrada do Vale do
Paraíba, a cidade sofre a influência de
dois fatores de peso: a umidade levada
pela brisa marítima, que sopra da Bai-
xada Santista. ultrapassa a Serra do
Mar e chega a São Paulo às 14h. e a
altitude da cidade, em média de 700
metros, onde a atmosfera mais fria faz
com que o vapor vindo do oceano se
condense e forme a neblina e a tradi-
cional garoa O quadro e agravado
pelo vento sul. ainda mais frio. que
provoca freqüentes inversões térmicas.

— O vento sul nem chegou a ser
considerado pelos que projetaram
Cumbica. cuja pista esta em sentido
leste oeste. Uso pode sei perigoso para
aviões de menor porte que tanto na
decolagem quanto no pouso terão de

[[(¦ Direção dos Ventos

Neblina  ria Cantareira

Ventos Leste-Oesta

Internacional de CUMBICA

Ventos Sul

enfrentar correntes perpendiculares à
sua direção — alerta o meteorologista
Vilella.

Cumbica fica junto da Serra da
Cantareira, fronteira norte do vale no
qual se situa a região metropolitana de
Sáo Paulo, justamente onde ocorre a
maior concentração de neblina. Vilella
explica que "no alto da serra o ar esfria
de noite e desce para o vale, fazendo
com que o vapor-d"água se transforme
em neblina espessa que só se desfaz
quando o sol esquenta a terra".

Queda de rentabilidade

A ameaça que se coloca a Cumbica
é que ele se torne economicamente

inviável, se continuar sendo fechado
com a freqüência do início, por falta de
visibilidade. De acordo com as normas
da Organização de Aviação Civil Inter-
nacional, ligada à ONU, em aeroporto
deixa de ser rentável quando permane-
ce fechado por mais de 5% de seu
período normal de operação.

— O problema existe e é conheci-
do — admite o superintendente do
Aeroporto de Cumbica. Brigadeiro
Theodosio da Silva, que garante no
entanto que ele fechará no máximo 4%
do total de horas do ano. isso se estiver
funcionando apenas com os equipa-
mentos convencionais de que estão
dotados os demais aeroportos brasi-
leiros.

São Paulo — Foto de Isaías Feitosa

O brigadeiro garante
ainda que "Cumbica ficará
fechado apenas 2,7% de seu
período operacional" depois
que começar a funcionar na
Categoria 2, que permite a
pilotos devidamente treina-
dos decolar e aterrissar em
condições de péssima visibili-
dade. Segundo o brigadeiro,
se todos os aparelhos da Ca-
tegoria 2 já estivessem fun-
cionando, e se os pilotos já
estivessem em forma,
Cumbica não teria passado
64 horas fechado em seus
primeiros meses, mas sim, no
máximo, 40.

f Mas tanto a existência de
® Cumbica quanto sua trans-
| formação em aeroporto da

Categoria 2 são criticadas pe-
los homens mais diretamente
interessados no assunto — os
pilotos que têm de atravessar
a neblina. "Não fomos con-
sultados quando se decidiu
construir Cumbica, mas, se
fôssemos, seríamos contra,
por causa das condições de
operação na região de

Guarulhos", diz o presidente do Sindi-
cato dos Aeronautas. Comandante Jo-
sé Caetano Lavorato.

Para que o aeroporto possa come-
çar a operar na Categoria 2. segundo
ele. as empresas aéreas terão de treinar
cerca de 2 mil 5011 pilotos. Mas Lavora-
to acha que 

"nenhuma empresa está
por enquanto em condições de fazer
esse treinamento no Brasil, serão obri-
gadas a mandar seus pilotos à Europa e
Estados Unidos", e adverte que náo é
lógico que em um país tropical como 9
Brasil se opere dessa maneira.

Lavorato protesta também pela so-
brecarga de trabalho que pode incidir
sobre os aeroviários com os problemas
decorrentes dos fechamentos freqüen-
tes: "Pelas normas internacionais de
segurança de vôo, os pilotos não po-
dem voar mais de 11 horas, mas hoje
há muitas rotas que só são cumpridas
em III horas e. havendo atrasos, os
vôos terão de ser interrompidos para a
troca de tripulação".

Na segunda quinzena de agosto,
Cumbica passará a receber todos os
vôos domésticos cujo destino atual-
mente é Congonhas, excetuados os da
ponte aérea Rio — São Paulo. O
movimento do aeroporto subirá com
isso para 4 milhões de passageiros ano.
exigindo um ¦investimento complemen-
tar de mais de CrS 20 bilhões para
instalar ar condicionado, painéis de
vôos e outros equipamentos. Até o
final do ano deverão su consumidos
mais( ris > nilhòescm >bras diversas.



JORNAL DO BRASIL domingo, 9/6/85 o Io caderno ? 15

^jrjfiyr^ 

JPjHSI f-—31torn

NO ARRAIAL FELIZ

ESTÜTUDO BOM. BONITO

E BARATO.

OCRÊDtTOÊfíiCtlESIMPLES, OPRECOÉOMEWORDA CIDADE, EA ENTREGA ÉRÁPttSE SECURA.

i

rfcJts'Af^fr I

iL iimfl

m^jrwaí

FEUZENO

Hem

Cozinha Clássica

[]] vitrine superior—

525.°°°

[2 Adega Superior —

370.000

g] cavetelro

499.000

gj Armário com mesa....

1.275.000

S5w^RU^SÂNA,N.01S41»
V

m Armário para pia comm 2 portas eigaweteiro...»

550.000

[2] Armário inferior canto...

480.0°°
iti Armário superior vitrine^ com2poitas -

260.o°°

[4] Armário bascuiante

199.°°°

EXPOStçAOE VENDAS:
LOJA RUA URUGUAIANA, N.° 134/136

ESTANTE BERLIM.
Cristalelra com detalhes e bufê com portas
almofadadas. Em cerejeira maciça, vão paraTVe
puxadores torneados em madeira de lei. 1,98 m x o,9l m
x 0,45 m.

1.460.98°
OU PELO CRÉDITO FÁCIL BONZÂO

COZMHATODESCHN HORTÊNCIA

ESTANTE VILLACE EM MADEIRA MACIÇA IMBUÍA, o
l,9lm x0,44m x 1,95 m.2corpos,3montantes,lbart2 bufês,
3 prateleiras móveis e vâo para TV.

980.98°
OU PELO CRÉDITO FÁCIL BONZAO

[j] Paneleiro duplo. 4 portas...

1.060.°°°

[2 Armário superior. 2 portas

340.0°°

[3] Adega para garrafas

250.°°°

g] Armário paneleiro. 2 portas

660.°°°

EXPOSIÇÃO E VENDAS:
LOJA RUA URUGUAIANA, N.° 134/136

uii^. U 
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ESTANTE HAITI EM MADEIRA CEREJEIRA LEGÍTIMA.
Bar, 2 bufês e vãos para TV e caixas de som.

750.98°
OU PELO CRÉDITO FÁCIL BONZAO

TUDO EM
ATÉ 24 MESES

SEM ENTRADA.

SAIA EUROPA.
1 mesa com tampodevidroe4
cadeiras estofadas em chenille
verde. Estrutura cremada.

965.98°
OU PELO CRÉDITO FÁCIL BONZÁO

CONJUNTO VILA RICA.
Mesa redonda com tampo de
mármore carraro. 4 cadeiras com
assentos estofados com tecido
florido.

000

y v.

AVISTA
OU PELO CRÉDITO FÁCIL BONZÁO

OFERTA ÚNICA
NO MERCADO

SAIA COUNTRY EM MADEIRA PINUS
LEGITIMA.
Mesa redonda dobrável com tampo
ripado. 4 cadeiras ripadas.

325 000
AVISTA

OU PElO CRÉDITO PÁCIL BONZÂO

SOFÁ FIXO OSASCO.
2 lugares. Revestimento em tecido de algodão liso,
almofadas soltas.

000

PONTO FRIO

O MENOR PREÇO DA CIDADE

Barra; Ipanema-. Copacabana; Centro
(carioca, Urugualana, Mal. Floriano); Ti-
juca; Bonsucesso; Bangu; Penha; Meier;
Madureira; Ramos; Nova Iguaçu; Niló-
polis; Duque de Caxias; S.J. Menti; Campo
Grande; Santa Cruz; Ilha do Governador;
Niterói; Sâo Gonçalo, Alcântara

i r AVISTA
OU PELO CSEDiTü FÁCIi- BONZÁO
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Buenópolis luta com

Rede Ferroviária por

terras para crescer
Buenópolis, MG — Simples acampamento da Estrada de

Ferro Central do Brasil em 1914, esta cidade de 7 mil habitantes é
hoje palco de uma ruidosa batalha por questão de terras: de um
lado, posseiros e arrendatários antigos; de outro, a Rede Ferrovia-
ria Federal, proprietária de 3 mil alqueires que circundam a
pequena cidade e bloqueiam seu crescimento.

Na última campanha eleitoral, houve uma pequena trégua na
briga. Eliseu Resende, candidato do PDS ao Governo de Minas,
convenceu a Rede a vender à Prefeitura nove alqueires, parte dos
qual* foram usados para criar um cemitério novo. Apesar disso, a
insatisfação persiste, e moradores alegam que a empresa só usa as
muitas terras que tem para plantar eucalipto.

Ascensão de Divina
A prova de boa vontade com os mortos — o cemitério velho

não tinha mais vagas — não rendeu votos ao PDS. Os arrendatá-
rios da Rede, impedidos de construir benfeitorias nas áreas sob
seu controle, juntaram-se num grupo coeso e fundaram em
Buenópolis o PMDB. Além de elegerem para a Prefeitura a irmã' de dois arrendatários, Divina de Almeida Nadur, conquistaram' cinco das nove cadeiras da Câmara de Vereadores.

Os que se opõem à Rede e hoje brigam com uma plataforma
comum dizem que a empresa arrendou as terras na década de 40 e
que nelas foram constituídas fazendas de criação de gado e plantio
de cana, arroz e milho. Durante anos. a convivência foi pacífica,
mas os atritos cresceram de intensidade desde que, no começo da" década de 70, as terras se valorizaram com o asfaltamento da BR-

¦ 135 (Belo Horizonte —• Monte Claros).
— A Rede não explora as terras que não arrendou e ainda

cria dificuldades para os fazendeiros desenvolverem suas ativida-
des — acusa um dos líderes do grupo. Adolfo Nilson da Silva, o
Seu Niniu. que em 108 hectares da Rede instalou sua Fazenda

. Mariana e é dono de um dos seis alambiques do município (um dos
fregueses é o vaqueiro Manuel/.ão, Manuel Nardi, personagem de
Guimarães Rosa em Uma Estória de Amor).

Segundo Seu Niniu, diversos funcionários da Rede, chefia-
dos por um engenheiro e um advogado, invadiram em 1981 a

- propriedade arrendada por José Rodrigues de Macedo e tentaram'. detruir os currais, como forma de intimidação. Mas foram
impedidos pelo delegado local, que os prendeu em flagrante. Seu
Niniu diz que documentou tudo com uma pequena câmera e que
as fotos que fez foram juntadas ao processo instaurado sobre o
caso pelo juiz de direito da Comarca, Márcio Gabriel.

Certo de que "o negócio da Rede é botar os arrendatários
para fora". Seu Niniu acrescenta que tanto ele quanto outros
interessados já tentaram comprar as terras que ocupam, mas suas
propostas nunca foram levadas em conta.

Posse precária
Em Belo Horizonte, a assessoria de comunicação social da

Rede Ferroviária Federal informou que as terras em litígio foram
colocadas à venda há cerca de 1(1 anos, através de licitação
pública, mas não surgiram interessados, até mesmo porque as
terras não estavam desembaraçadas. "As terras foram invadidas,
mas a empresa nunca agiu com violência para afastar os invasores.
Pelo contrário, sempre respeitou as decisões judiciais", disse o
funcionário.

Segundo ainda a assessoria, "os posseiros que estão em
terras cedidas sempre tiveram conhecimento da precariedade da
posse", e as plantações de eucalipto, que os fazendeiros estra-
nham, "visam apenas a garantir dormentes para as ferrovias do
futuro". A empresa informou também que está tratando de
reaver todas as suas terras, através de ações judiciais.

Comércio de sangue 
pode propagar 

a AIDS

Tudo que diz respeito a congelados: ali-
mentos, equipamentos, cursos e técnicas;
tudo. você encontra nos Classificados Jornal
do Brasil. Dê uma boa espionada hoje nos
anúncios da seção de Congelados. A única
coisa que você não vai encontrar lá é pingüim
pra botar em cima de geladeira.

CLASSIFICADOS

JORNAL DO BRASIL

Leitura obrigatória.

0 anúncio

que 
veio

dofrio.

O comércio ilegal de sangue, praticado
pelos chamados vampiros e às vezes con-
trolado até por bicheiros, expõe os brasilei-
ros e em especial os habitantes do Rio a um
perigoso leque de doenças contraídas atra-
vés ae transfusões duvidosas. Os bancos de
sangue particulares do Rio, que continuam
funcionando à margem da fiscalização ofi-
ciai, já ameaçam se converter por exemplo
em focos de propagação de AIDS, denun-
ciou o diretor do Departamento de Epide-
miologia e Controle de Doenças da Secre-'
taria de Saúde do Estado, médico Cláudio
Amaral.

A denúncia de Amaral, feita em Curi-
tiba há dias, durante a 4a Reunião Nacio-
nal sobre AIDS, foi complementada por
dados estarrecedores. Aos participantes do
encontro promovido pelo Ministério da
Saúde, o médico carioca informou que 12
das 37 pessoas atacadas de AIDS no Rio,
nos últimos dois anos, contraíram a doença
em transfusões de sangue.

Vírus na veia
O sangue de procedência questionável

não se limita a propagar pelo país a mortal
doença da moda. Em Brasília, os especia-
listas do Hemocentro, instalados desde
dezembro com extremos requites de mo-
dernidade, conseguiram dominar a expan-
são de vários males, desde que desistiram
de usar sangue comercial, mas constatam
com desânimo que a sífilis — doença antiga
— tende a recrudescer entre toda a popula-
ção brasileira.

Em São Paulo, onde já estava erradica-
da, a malária reapareceu em seis doadores
do Banco de Sangue de Guarulhos, que se
especializava em colher sangue de subnu-
tridos e foi interditado no começo do ano
pelo excesso de infrações cometidas. Reca-
pitulando os fatos, o médico Osvaldo Bor-
ges, fiscal da Divisão do Exercício Profis-
sional da Secretaria Estadual de Saúde,
lembra que em Guarulhos era comum a
prática da plasmafarese, ela qual o sangue,
depois de ter dado ao banco as substâncias
que mais lhe interessavam, era reinjetado
nos doadores, evitando-se assim que eles
ficassem anêmicos. Além disso, o Banco
de Guarulhos chegou a fazer misturas de
sangue para injetar em seus pobres doado-
res, prática fora da lei à qual são atribuídas
as manifestações de malária.

Diante da hipótese de propagação de
AIDS, como disse em Curitiba o carioca
Cláudio Amaral, "a população está inteira-
mente desarmada, pois não existe no Brasil
nenhum teste para verificar a presença da
doença antes de transfusões sangüíneas".

O primeiro lote de kits para esses
exames, que por enquanto são feitos ape-
nas na França e nos Estados Unidos, só
deverá chegar ao Brasil no fim deste mês,
segundo o médico Yoshitaka Okumura,
diretor da Divisão de Transfusão do Hospi-
tal das Clínicas, cujo Banco de Sangue é o
maior e o mais bem aparelhado de São
Paulo. Enquanto os kits não chegam, o
hospital faz o que pode para se precaver,
exigindo que seus doadores assinem do-
cumentos nos quais declaram não perten-
cer aos chamados grupos de risco formados
por homossexuais, mulheres de homosse-
xuais ou viciados em drogas. Em casos de
declarações falsas, os doadores serão sub-
metidos a processo judicial.

Morte de hemofílico
Nem mesmo essa cautela tão simples

prevalece no Rio, de onde saem hemoaeri-
vados para todo o país que nunca passaram
pela fiscalização do Instituto de Hematolo-
gia, porque, segundo Cláudio Amaral, "os
antigos presidentes e diretores deste órgão
estavam invariavelmente ligados a grandes
bancos de sangue, muitas vezes controla-
dos por bicheiros".

A falta de controle nas transfusões

Porto Alegre — Foto de Lior Gonçalves
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O Hospital Conceição usa parede isolando a área do banco de sangue

expõe a grandes perigos, sobretudo, os
hemofílicos, portadores de uma doença
hereditária que se caracteriza pela demora
de coagulação do sangue e conseqüente
dificuldade em deter hemorragias. Vítima
de uma transfusão duvidosa, morreu no
Rio ano passado, contaminado por AIDS,
justamente o presidente da Federação dos
Hemofílicos, Dr. Luís Fernando Baré.

Um funcionário do Ministério da Saú-
de garante que a atuação dos vampiros que
alimentam o comércio do sangue duvidoso
chega às raias do absurdo na Baixada
Fluminense e em toda a região que se
estende de Juiz de Fora a Vitória. Segundo
este funcionário, que teme identificar-se,"os vampiros agem em função da produção
de plasma, que é vendido para a Hoechst,
a multinacional que o processa, e despre-
zam criminosamente a hemácea, que é rica
em proteínas, jogando-a em geral nos
rios".

A fiscalização e esterilização de todo o
sangue doado no país deveriam ser feitas
por uma Câmara Técnica de Hemoterapia,
que chegou a funcionar no Rio, vinculada
ao Ministério de Saúde, mas foi desativada
em 1980 por demonstrar-se ineficiente na
prática. Em substituição ao extinto órgão,
o Ministério lançou um novo programa de
Política Nacional de Sangue, iniciando ao
mesmo tempo a construção de Hcmocen-

tros. Até hoje no entanto o programa se
ressente da ausência de uma fiscalização
efetiva, que deveria ser propiciada pela
antiga Câmara Técnica, e só dois Hemo-
centros de porte estão tendo um bom
desempenho: o de Brasília e o Hemomi-
nas, em Belo Horizonte.

O Hemocentro de Brasília, que é res-
ponsável pelo controle de qualidade do
sangue coletado nos hospitais da Fundação
Hospitalar do Distrito Federal, passou a
ocupar um moderno prédio de 3 mil metros
quadrados em dezembro do ano passado, e
seus 80 especialistas têm obtido grandes
vitórias — a principal das quais é tratar o
sangue como produto essencial ao bem-
estar coletivo, e não fonte gananciosa de
lucro.

Após uma campanha junto à comuni-
dade, por doações apenas solidárias, a
diretora do Hemocentro, Dra. Marisa Na-
ves Ribeiro, constatou que "houve uma
resposta positiva c o índice de doenças
infecto-contagiosas diminuiu muito em re-
lação ao registrado quando se usava sangue
comercial".

Um doente que piorou por receber um
sangue precário foi o psiquiatra Renato
Teixeira Lopes, uma das três vítimas do
massacre comandado em 13 de fevereiro,
na cidade pernambucana de Salgueiro,

pelo Capitão Hélio Ângelo da Silva. Único
a escapar com vida. o psiquiatra resistiu
aos oito tiros que levou, mas trouxe para o
Sul as seqüelas das transfusões a que foi
submetido em Juazeiro do Norte e na
própria Salgueiro:

— Numa dessas transfusões, peguei
uma hepatite que se complicou muito e até
hoje me obriga a ficar de cama — disse
Renato, esta semana, na casa onde reside
em São Paulo.

A fiscalização dos 84 bancos de sangue,
oito postos de coleta e 30 agências de
transfusão existentes na região metropoli-
tana da capital paulista compete à Divisão
do Exercício Profissional, da Secretaria
Estadual de Saúde, que não dispõe nem
mesmo de um carro para fazer seu traba-
lho. Além disso, o número de médicos-
fiscais é insuficiente, e o diretor da Divi-
são, Dr. José Ruben Ferreira Bonfim, diz
que no momento é impossível saber "até a
quantidade de sangue colhido podia nesses
bancos e postos de coleta".

Doações de pobre
Em Porto Alegre, uma nova profissão

de emergência — a de cambista de sangue
— desenvolve-se na clandestinidade junto
às famílias de doentes hospitalizados que
estão necessitando de transfusões. O coor-
denador do Centro de Hemoterapia da
Secretaria Estadual de Saúde, Dr. Jean-
Jacques Denicol, diz que já ouviu falar da
profissão de cambista, embora negue que

no Rio Grande do Sul existam bancos de
sangue clandestinos".

Denicol admite, mesmo assim, c|ue"esses bancos talvez existam no interior,
em escala mínima", enquanto a Dra. Mag-
da Rodrigues da Silva, médica hemotera-
peuta do Hospital Conceição, diz que "pio-
res do que os cambistas são os doadores
pobres, gente em geral do interior, que se
apresentam no Banco de Sangue apenas
para ganharem o lanche — pão com man-
teiga, café ou chá e geléia".

A técnica em hemoterapia Sônia Sales,
ue trabalha com a Dra. Magda no Banco
e Sangue do Hospital Conceição, confir-

ma a informação e garante que "muitos
devoram o lanche e ainda pedem mais,
porque realmente chegam aqui famintos".
As condições de saúde dos doadores em
potencial, segundo ela, são às vezes tão
lastimáveis que o hospital se limita nesses
casos a servir-lhes o lanche e dispensar a
doação que os debilitaria ainda ma;s

Para tentar controlar a procedência do
sangue usado com fins hospitalares, a Se-
cretaria de Saúde do Rio Grande do Sul
passou a distribuir mensalmente um cadas-
tro computarizado de pessoas proscritas
para efeitos de doação, por serem portado-
ras de doenças infecto-contagiosas. O ca-
dastro é feito tomando por base as análises
das próprias amostras coletadas pelos Ban-
cos de Sangue.

Providências desse tipo podem trazer
bons resultados, mas nem assim resolvem
tudo. Esquivando-se inicialmente às per-
guntas, o motorista de táxi Rubilar Silvei-
ra, que faz ponto defronte do Hospital
Conceição, na capital gaúcha, acaba porem
admitindo que 

"tem muita gente por aí
vendendo sangue". Com mais um pouco

a:

de conversa, ele informa que o jpreço de
500 miligramas pode variar de Cr$ 30 mil a
Cr$ 100 mil.

Como o sangue brasileiro anda assim
tão cheio de dúvidas, a Secretaria de Saúde
do Estado do Rio chegou a planejar uma
campanha para impedir que, diante da
onda de AITDS, os homossexuais doassem
sangue. Mas afinal a cancelou, por temer
que se repetisse aqui a experiência de Nova
Iorque, onde homossexuais, depois de uma
campanha semelhante, passaram a doar
muito mais sangue, em protesto contra o
que julgaram ser discriminação.

Vegetal 
pode 

substituir sedativos importados

Porto Alegre — O Brasil poderá vir a
economizar mais de 1 milhão de dólares que
gasta por ano com a importação da escopolami-
na, substância sedativa e antiespasmódica utili-
zada em vários remédios, com a pesquisa que a
Faculdade de Farmácia da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul faz com o vegetal
conhecido como cartucho roxo (datura fastuo-
sa), de onde provém o medicamento.

A faculdade, que existe há 90 anos, é a única
instituição no Estado que pesquisa a área de
medicamentos. Nessa área. o Brasil gasta 4(H)
milhões de dólares (cerca de CrS 2 trilhões) por
ano em importações. A faculdade vai plantar
extensivamente o vegetal que produz a escopo-
lamina e prosseguir nas pesquisas das proprieda-
des anticâncer do ipé-amarelo e a ação antinfla-
matória de plantas como macela, baieuru,
taiuiá, pitanga e carqueja.

Mundo desconhecido
Essa é apenas uma das iniciativas da Facul-

dade que convergem para a política de produção
de insumos farmacêuticos formulada pelo novo
presidente da Central de Medicamentos (Ce-
me). Gilvan Rocha. A coordenadora de pós-
graduação da Faculdade de Famárcia. Elfrida
Schapoval. apoia essa políticas mas acha que são
necessários recursos vultosos para que os labora-
tórios universitários possam pesquisar em larga
escala.

Da flora brasileira, que se estima tenha 200
mil espécies — um terço da flora mundial —
apenas mil espécies já foram objeto de estudo
no país, segundo o professor F.loir Schenkel.
doutorem Química Farmacêutica pela Universi-
dade de Muenster, Alemanha. Ele afirma que
nossas plantas estão sendo trocadas pelas euro-
péias devido à propaganda nos programas de
televisão, citando o confrei como exemplo.

O Secretário Estadual de Saúde, Germano
Benow, acha que a Cerne precisa primeiro
recuperar sua imagem ("sua última administra-
ção foi um horror"), porque deixou de cumprir
no meio do caminho compromissos assumidos
através de convênios com os Estados. Conta que
o Laboratório Farmacêutico do Rio Cirande do
Sul. por isso. teve prejuízo de Cri tiOO milhões.

O Governador Jaú Soares. ev Ministro da
Previdência, disse que. em sua gestão, as pesqui-sas foram reduzidas mas não pararam. H queisto ocorreu porque ,i Cerne precisava participardas campanhas de vacinação de massa, já que a
prioridade era a saúde pública "c não se podedeixai crianças morreiem por desidratação ou
toxicose".

Porto Alegre — Foto de Daniel de Andrade
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Pesquisadora manipula extrato de vegetal na Faculdade de Farmácia

Jair Soares disse que os recursos não eram
suficientes e admitiu que houve pressões de
empresas multinacionais, "que nunca eram fron-
tais, mas mascaradas". Conta que, certa oca-
sião, houve dificuldade na importação de maté-
ria-prima para produção de turbelostáticos de
primeira linha, por causa da Cacex, mas quebastou conversar com o Presidente Figueiredo e
foi possível importar o sal "que era 10 vezes
mais barato que se a Cerne comprasse no
Brasil".

Faz questão de ressaltar que a Ceme nâo
concorre com a iniciativa privada, pois produz
medicamentos para a população pobre, que não
tem recursos para comprar remédios.

O Diretor da Faculdade de Farmácia, Sadi
Corso, acha que a área "é muito conturbada,
pois mexe com interesses incríveis e entra na
seara das multinacionais, que dominam 80% dos
insumos". Diz que a política cogitada pela Ceme
terá de reciclar até mesmo os médicos, pois"eles gostam de receitar produtos das multina-
cionais, que os agridem diariamente com propa-
ganda". Ele acha que o corte de recursos da
Ceme fez com que ela se afastasse de um dos
objetivos principais de sua criação, o incentivo à
pesquisa e prejudicou vários projetos em anda-
mento nas universidades. "Já estávamos for-
mando uma tradição em pesquisa, quando os
recursos foram cortados".

O lugar da flora
O professor Eloir Schenkel, que foi segundo

colocado ano passado na premiação Jovem
Cientista, do Conselho Nacional de Pesquisas,
acha que se devem estudar essas plantas porque
a população corre riscos ao tomar medicamentos
naturais oriundos de plantas não estudadas e
sem controle de qualidade.

Ele desenvolve na UFRGS proicto para
detectar a ação antiinflamatória de vegetais
difundidos popularmente e já verificou que a
macela (uma espécie de catnomila) tem substán-
cias flavonóides. constituindo-se em potenie
antiinllamatório. Schenkel acha que a farmaco-
péia brasileira, cuja primeira descrição ocorreu
em l^2(i. precisa ser reestudada.

Outra pesquisa da UFRGS se desenvolve
com o lapachol. substância extraída do ipê
amarelo. (1 trabalho é orientado pela professora
Amélia Henriques. doutoranda em plantas natu-
rars na França, que já especificou outra substán-
cia. denominada naftoquinoma, que tem pro-
priedade anticâncer, assim como o lapachol.

H
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Paraná empobrec

Sáo Paulo — Após sofrer um proces-
so de esvaziamento populacional — nos
últimos 15 anos saíram do Estado cerca
de 1 milhão 500 mil pessoas — o Paraná
assiste, hoje. ao desaparecimento da pe-
quena propriedade rural, que sustentou
sua economia dos anos 50 a 70, e passa a
presenciar o encolhimento das pequenas
cidades e o surgimento de favelas nos
centros de médio porte.

Mesmo mantendo a posição de maior
produtor brasileiro de grãos, com 13% da
produção nacional (estimada em 55 mi-
íhões de toneladas este ano), e ostentan-
do a maior renda per capita do país (Cr$
1 milhão 65 mil em 1983), o Estado
enfrenta, sem düvida, uma fase de empo-
brecimento econômico mais aguda do
que a sentida pelo restante do Brasil. Em
1983, por exemplo, o PIB estadual caiu
8.45^, contra uma queda de 3,2% do
PIB nacional, depois de dois anos conse-
cutivos de queda (em 1981 caiu 2.81% e.
em 1982, mais 5,2%, contra uma queda
de 1,6% e um aumento de 0.9% . respec-
tivamente, do PIB nacional).

Culturas mecanizadas
Com a mudança no perfil agrícola —

i)ue, ancorado em uma atividade absor-
vedora de mão-de-obra, como o café,
passou a se apoiar em culturas repulsoras
de mão-de-obra, como a soja e o trigo —,
o Paraná deixou de ser apontado como o
Estado em que os problemas sociais se
mostravam mais amenizados.

Cidades como Londrina assistiram,
nos últimos 10 anos, ao surgimento de
favelas. Só no Norte do Estado, o núme-
ro de óias-frias saltou de 450 mil para 800
mil desde 1970. O número de estabeleci-
mentos rurais caiu de 536 mil, naquele
ano, para 430 mil, hoje. Com uma agri-
cultura mecanizada, o Estado é, atual-
mente, o segundo maior parque de má-
quinas do país, segundo a Secretaria de
Agricultura.

O esvaziamento do campo é paralelo
ao aumento das populações nas cidades
maiores. "Os problemas do campo de-
sembocam na cidade", diz o arquiteto
Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba,
que se prepara para disputar novamente
a prefeitura nas próximas eleições.

A pequena cidade de Colombo, a 20
quilômetros da capital, teve, por exem-
pio, um acréscimo populacional de quase
5.000% na década de 70 (de 1 mil 92
habitantes para 54 mil 981). "É impossí-
vel manter uma infra-estrutura urbana e
um nível de emprego adequados a esse
crescimento", observa o economista e
deríiógrafo Eron Maranho, do Instituto
de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano e
Social (Ipardes). ligado à Secretaria de
Planejamento do Estado."Hoje, o Paraná está entrando no
grupo de Estados com cidades estrangu-
ladas, sem infra-estrutura e com alta
dívida social para com a população caren-

te", concorda o Secretário de Planeja-
mento de Londrina, José Pio Martins,
que é também professor da universidade
local.

Curitiba cresce
Enquanto 170 dos 188 municípios

paranaenses perdiam população, em ter-
mos absolutos, na década de 70, a micror-
região de Curitiba passou por um proces-
so, ainda não estancado, de inchamento
populacional. O censo de 1980 indicava
que viviam, nessa região, cerca de 1
milhão 440 mil pessoas — o que corres-
pondia a 18.88% da população estimada
do Estado na época (7 milhões 629 mil).

Para se ter uma idéia do que isso
significa, em 1970 Curitiba e arredores
abrigavam apenas 11,85% dos paranacn-
ses. A previsão do IBGE e o Ipardes é de
que. em 1990. mais de um quarto da
população do Estado (25.91%) estará na
capital.

O deslocamento populacional no Pa-
raná não ocorreu apenas rumo a Curitiba
e às cidades de médio porte, como Lon-
drina e Maringá. Levantamentos feitos
pelo Governo do Estado estimam que só
para a Grande Sáo Paulo tenham migra-
do mais de 700 mil paranaenses na última
década. O êxodo também se deu em
direção a novas fronteiras agrícolas.

Estima-se que pelo município de Vi-
lhena — portão de entrada de Rondônia
— passaram na última década, em média,
50 mil migrantes por ano. Metade era de
paranaenses. Francisco Magalhães Filho,
diretor da Secretaria do Planejamento do
Paraná e ex-técnico do Ministério do
Interior, calcula que o número de para-
naenses residentes no Pará tenha saltado
de 18 mil pessoas, em 1970, para 195 mil,
em 1980. "Os paranaenses migraram
também para a Amazônia, Mato Grosso
e Paraguai", afirma.

O Paraná foi o único Estado do país a
apresentar uma taxa de crescimento po-
pulacional — 1% — inferior à registrada
em todo o país — 2.4% — entre 1970 e
1980. O censo do IBGE apurou em 1970
que a população paranaense era de 6
milhões 929 mil habitantes e estimou que
ela chegaria aos 10 milhões em 1980.
Hoje, a população é de 8 milhões 300 mil
pessoas, segundo projeção do Ipardes
com base no censo de 80.

Os paranaenses quase chegaram a
perder quatro deputados federais e seis
estaduais devido à redução relativa da
população. Mas o risco foi afastado com a
criação de novos Estados, que mudaram
os cálculos da Justiça Eleitoral. O Paraná
continua, no entanto, o mesmo número
de parlamentares que tinha há 10 anos."Ganhamos, mas não levamos. Se não
fosse a redução da nossa população,
poderíamos ter aumentado o número de
cadeiras na Câmara", diz o Deputado
Luís Alberto Martins de Oliveira, do
PDS.

Santa Margarida — Norte do Paraná

Pastagem substitui café e tira emprego

Agricultor foge das

dívidas pelo suicídio
Sáo Joáo do Ivaí (PK) — Esta cidade

ficou conhecida, no Estado, pelo suicídio
de agricultores nos últimos dois meses.
Em São João e em Pitanga, situadas a 200
quilômetros de Londrina, oito proprietá-
rios rurais tomaram veneno por não po-derem liquidar suas dívidas com os ban-
cos. O preço do algodão não cobriu os
custos do plantio e a safra de feijão
trustrou-se.

Em 1981. o município de São João do
Ivaí tinha 4 mil 200 propriedades agríco-
Ias cadastradas. Hoje. sáo apenas 1 mil
VK), segundo o ex-preleito e agricultor
José Francisco Queirós. Ao contrário do
que aconteceu no resto do Paraná, a
terra. aqui. passa por um agudo processode desvalorização e os pequenos proprie-tários. endividados. íogem das cobranças
bancárias mudando-sc para outras re-
giôes. Outros deixam, simplesmente, queos bancos executem as hipotecas.

Pagando para produzir
"O agricultor está pagando para pro-duzir e perdendo suas terras", diz Quei-

ros. que gastou este ano CrS 320 milhões
na cultura do algodão e obteve apenas
CrS 250 milhões com a venda do produto.I- nunca houve tanta terra a venda como
agora. Segundo o corretor de imóveis
Ojácio Antônio de Carvalho, o preço do
alqueire esta enire CrS 10 milhões e CrS
15 milhões, quando ha um ano era de < 'rS
íO,milhões. "A terra esta de traça, mas
ninguém km dinheiro para comprar",
afirma

Nas oito agencias bancarias do muni-
cipio, o movimento é intenso, com os
agricultores buscando a renovação de
seus títulos, uma \ia cruéis que nem
sempre termina em sucesso. "Estou pro-
curando levantar Cri 200 milhões para
pagar os picados que tenho com os ban-
cos. Tenho 2(1 alqueires mas não tenho
para quem vender", conta o vereador e
pequeno proprietário José Gonçalves de
Ávila 51' ;tnos que so nao volta para
Minas onde nasceu, porque a mulher
nao deixa

Aos 51 anos Henrique Klismtno do
Araújo viu pela primeira ve/ a experién-
eia de tei um titulo protestado em carto-
no Ele deve ceica dc Cr> 220 milhões a

sete bancos. Já vendeu uma camioneta,
perdendo cerca de CrS 30 milhões na
transação. "Toquei o algodão e não deu.
Esperava colher 10 mil arrobas e colhi a
metade", diz. com lágrimas nos olhos.
Sua vontade é ir embora de São João.
largando os credores para tras. "mas
tenho vergonha".

O município perdeu muita gente. Em
1960. chegou a ter 65 mil habitantes, mas
hoje a população está em torno de 40 mil
pessoas. Nos últimos nove anos. com a
crise na agricultura, surgiram três favelas
na cidade — Jardim Ivaí, Santa Rita e
Santa Terezinha — com cerca de 2un
famílias cada uma.

Subsidiando a miséria
Lm São João do Ivaí há quem aposte,

como Francisco Queirós, que o povo do
Paraná corre o risco de ficar mais pobre
que o do Nordeste. Sem dúvida, é um
exagero, mas de qualquer forma, como
diz o Secretário de Planejamento de
Londrina. José Pio Martins, "com os
preços agrícolas aviltados, u Paraná esta
subsidiando a miséria do País".

— O arroz, o feijão, o milho e outros
produtos de alimentação sáo consumidos
por uma nação com renda extremamente
baixa e muito mal distribuída. E os pre-
cos capazes de remunerar o seu produtor
seriam insuportáveis para as classes de
renda baixa — expina.

A agricultura, que em lv7tl respondia
por 23.3'.da riqueza gerada no Paraná,
hoje representa apuias |4''í da renda
estadual. "Estamos sofrendo um proves-so de empobrecimento", atirma Pio Mar-
uns "Hoje corre menos dinheiro do que
no tempo do cale", reforça João Carlos
Tibério. Prefeito de Lupionópolis.

Por unidades de ferra, o café — cuia
cultura absorve muita mão-de-obra
gera mais riqueza do que a soja. de
cultivo altamente mecanizado Pio Mar-
lin^ estima que ,i piei os de fevereiro
desie ano um alqueire de ferra com uma
produção media di .O" s.iq, de cale
gerai ia nina lenda global de l rS >2
milhões. A niesin.i exleiisao de lerra e
capaz de produ/ir 100 sacas dc sn|,i.
rendendo cerca de CrS -1 milhões com
base na cotaçao do grau em fevereiro

Londrina (PR) — A cerca de 100
quilômetros dc Londrina, Lupionópolis
já teve dois cinemas, três clubes sociais,
agência da Receita Federal e ate aeropor-
to, onde duas vezes por semana aterrissa-
va um avião da Vasp. Hoje, 20 anos
depois, a cidade conta apenas com o
auditório da paróquia para a exibição
eventual de algum filme. A pista do
aeroporto já desapareceu, os clubes so-
ciais fecharam as portas e o hospital está
praticamente desativado.

Lupionópolis é um exemplo típico do
que ocorreu com as pequenas cidades do
Norte do Paraná, região onde o êxodo
rural e a erradicação do café do Estado
tinham, em 1970, 3 milhões 160 mil
habitantes. Em 1980. essa população era
de 2 milhões 745 mil habitantes.

O boi expulsa o homem
Em 1950, Lupionópolis tinha cerca

de 1 mil habitantes. Hoje. são apenas 4
mil. O café foi substituído pelas pasta-
gens. A pequena propriedade deu lugar
aos grandes latifúndios. Cerca de 84% da
área do município — 12 mil 300 hectares
— estão nas mãos de 44 proprietários.
Desses, 17 náo moram no município.

É o caso da viúva do jornalista David
Nasser. Dona Isabel Audi Nasser. pro-
prietária da maior fazenda de Lupionó-
polis, com K27 hectares, mas que empre-
ga apenas uma família. "Onde entra o
boi. sai o homem", diz o Prefeito José
Carlos Tibcrio (PMDB). Ele informa que
dispõe este ano de um orçamento de
apenas CrS 250 milhões.

Cidade vizinha de Lupionópolis. Ca-
feara cabe perfeitamente no conceito de
cidade morta, de Monteiro Lobato.
Grande produtora de café nos anos 60,
ainda mantém a folha de café como seu
símbolo. Mas hoje não possui mais do
que 500 alqueires dc calezais. Os restan-

tes 12 mil alqueires estão ocupados por 18
mil 161 cabeças de gado.

Em 1963. Cafeara tinha 8 mil 500
habitantes. Hoje são no máximo 4 mil
habitantes, população que cai para a
metade na época da colheita de café cm
Minas, entre os meses de maio e se-
tembro.

A cidade parou no tempo. No gabi-
nete do prefeito — que dispõe este ano
de um orçamento de Cr$ 1 bilhão —
ainda estão pendurados, lado a lado, os
retratos dos Presidentes Geisel e Figuei-
redo. Os poucos forasteiros que chegam a
Cafeara mal deixam a poeira assentar e
pegam novamente a estrada.

A família de Pedro Rodrigues — ele,
cinco filhos e a mulher — percorreu mais
de 400 quilômetros em cima de um cami-
nhão, levada pela esperança de uma vida
melhor. Depois dc 15 dias na cidade,
entregaram a casa alugada, arrumaram
novamente a mudança e voltaram para
Goio-Erê, no Sudoeste do Estado. "On-
de tem pastagem, náo tem emprego",
aprendeu Pedro.

O caminho de Minas
Santa Margarida, distrito de Bela

Vista do Paraíso, também adormece
quando o café fica maduro cm Minas.
Habitado por 3 mil bóias-frias, o distrito
acostumou-se, nessa época do ano, a ver
os caminhões cheios de homens e mulhc-
res rumando para Minas. Na rua princi-
pai da cidade, o comércio praticamente
fecha as portas, pur falta de clientes.

Pelo menos metade da população
deixa a cidade, atraída pela promessa de
ganhos melhores feita pelos empreiteiros."Este ano. estão indo para Sáo Sebastião
do Paraíso, na divisa de Minas com Sáo
Paulo", informa o presidente do Sindica-
to dos Trabalhadores Rurais, Renato
Augusto Martini.

Muitos desses trabalhadores acabam

ficando cm Minas e nas regiões canavici-
ras de São Paulo. O município de Londri-
na. por exemplo, chegou a ter 70 mil
trabalhadores rurais cm 1975. Hoje, esse
contingente não passa dc 20 mil. incluiu-
do os pequenos proprietários rurais.

Pela primeira vez em três anos,
Custódia Flosina da Silva náo irá colher
café em Minas. Com quatro filhos meno-
res, não deseja prejudicar o estudo das
crianças com a mudança. Mas o marido,
acompanhado das quatro filhas maiores e
dos genros, já embarcou no caminhão do
empreiteiro."Minhas filhas vão de vez", diz
Custódia, que paga aluguel de CrS 20 mil
mensais por um cômodo e uma pequena
cozinha. "Aqui. o ganho náo dá. Recebe-
mos CrS 4 mil 500 por saca de café e em
Minas nos pagam Cr$ 8 mil 500", explica.

Concentração fundiária
No Paraná, estão desaparecendo

também os pequenos arrendamentos. Os
proprietários de terra só firmam contra-
tos — pelos quais recebem 30% da pro-
duçáo — para áreas acima de 100 alquei-
res, que dificilmente podem ser
cultivadas pelos pequenos produtores
descapitalizados.

Ademar Lazarin. presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais de San-
to Inácio, município que passou de 25 mil
habitantes, em 1962, para 6 mil atual-
mente. diz. que havia ali cm 1960 aproxi-
madamente 400 propriedades rurais, com
uma área média dc 50 alqueires. Hoje,
sáo apenas 200 propriedades.

Onde permaneceram culturas como o
algodão e a soja. o êxodo foi menor,
como em Sanla Fé, município próximo a
Maringá. O algodão emprega cerca de 3
mil pessoas durante Ires meses e, logo
depois, a colheita do café absorve mais
500 pessoas. O município conta, ainda,
com uma destilaria que garante o empre-

go do bóia-fria na época do corte de cana.
Mesmo assim. Santa Fé perdeu popula-
çáo, passando de 13 mil habitantes em
1975 para 10 mil atualmente.

Invasões
O Prefeito de Santa Fé. Pedro Bram-

billa (PMDB), acredita que. dependendo
da orientação dos Governos federal e
estadual, o Paraná pode transformar-se
em uma área de conflitos de terra. "Os
bóias-frias estão nas periferias, tantando
sobreviver. A qualquer momento, podem
invadir terras que julguem improduti-
vas", alerta.

Em Centenário do Sul. também no
Norie do Estado, o movimento dos agri-
cultores sem terra — apoiado pela Co-
missão Pastoral da Terra e por militantes
do PT — já encaminhou ao Governo
municipal uma lista de 11 propriedades
que estariam com áreas e documentação
irregulares.

Esse núcleo dos sem-terra chegou a
estudar a ocupação da Fazenda Mosqui-
to. situada já em território paulista, à
beira do rio Paranapanema.

De acordo com a coordenação do
movimento, hoje existem, apenas no Su-
deste do Paraná, cerca de 12 mil famílias
sem terra. A primeira ocupação ocorreu
em 1983, quando 12 famílias ocuparam 4
mil hectares da Fazenda Annoni, cm
Marmeleiro. Hoje, nessas terras vivem
700 famílias.

Há um ano. o Governo do Estado
desapropriou 10 mil hectares dos 18 mil
da Fazenda Imarribo. no Município de
Mangueirinha, perto de Pato Branco. Foi
o final de uma ocupação que durou 10
meses. E. em maio último, mil famílias
de bóias-frias. a maior parte paranaenses,
deslocaram-se paia o Município de Abe-
lardo Luz. no Noroeste de Santa Catari-
na, divisa com o Paraná, ocupando duas
fazendas.

Sonho de Paiçandu torna-se desolação
Maringá (PR) — Ao surgir o Super-

sônico Concorde, na década de 70. Pai-
çandu chegou a planejar a construção dc
um aeroporto capaz de operar com esse
tipo de avião. Mas não foi por isso que
recebeu o título de Cidade do Futuro,
dado pela atual Prefeita (PDS). Therezi-
nha Seghezzi. A nove quilômetros de
Maringá, o que Paiçandu espera é benefi-
ciar-se do crescimento do município vi-
zinho.

Mas. poi enquanto, e apenas uma
cidade dormitório, onde o baixo custo da
moradia alraiu populações carentes de
Maringá c que abriga 3 mil bóias-frias
enire os seus 12 mil habitantes. Para as
cidades pequenas do Paraná, a sobrevi-
véncia depende, hoje. do crescimento
dos centros de médio porte.

— Acabou, também, o mito do Pa-
raná como um Estado de várias cidades
mais ou menos parecidas, onde náo impe-
rava o domínio dc uma única metró|)olc
-- constata o Secretário de Planejamento
dc Londrina. José Pio Martins.

Sáo as cidades pequenas que abaste-
cem a necessidade de mão-de-obra dc
municípios como Maringá, que só no ano
passado cresceu 500 mil metros quadra-
dos em área construída, considerando
apenas as plantas aprovadas pela Prcfci-
lura

Maringá preocupa-se. hoje. em atrair
indústrias para a região. A Prefeitura
adotou uni sistema dc incentivos que vão
desde a venda de terrenos a preços sim-
bólicos ale a isenção do IPTU por 10
anos, informa o Secretário Municipal da
Indústria, Comércio e Agricultura, João
Preiss.

Com 236 mil habitantes, o município
possui atualmente 597 indústrias. No últi-
mo ano. o número de estabelecimentos
bancários saltou de 28 para 33. "Náo
queremos inchar. Queremos crescer or-
denamente. Por isso nossa preocupação
em fortalecer a cidade através da indús-
tria. do comercio e dos serviços", diz
Preiss.

A Prefeitura criou também um pro-
grama de estímulo à criação de pequenos
animais para fixar o homem no campo,
aumentar sua fonte dc renda e melhorar a
dieta alimentar, como explica Preiss. Nos
próximos dli dias. a Prefeitura começará,
por exemplo, a distribuição de 3tM• coe-
lhos por mês. duraiMÉOTMMP^ifá.
ainda, apoio à apicullura — já foram
distribuídas a 211 produtores rurais 30
caixas para a criação de abelhas — a
avieultura e a piscicultura.

Apucarana
Apucarana. com 100 habitantes, nao

sofreu um êxodo rural tão acentuado
como outros municípios do norte do
Estado, por ter uma região acidentada
que dificulta a mecanização. O café ainda
participa com 30r< da sua arrecadação de
1CM. Mas náo deixou de sentir o eleito
do esvaziamento. Em 10 anos. mudaram-
se para a área urbana cerca de 1 mil 600
famílias de bóias-frias.

O programa do Prefeito Carlos Scar-
pelini (PDS) é incentivar a pequena pro-
priedade. Foram desapropriados 30 al-
queires cm áreas ribeirinhas e neles seiáo
levantadas casas em terrenos de 2 mil a 3
mil metros quadrados. "O proprietário
poderá dedicar-se á horticultura", diz
Searpelini. Um membro de cada família
fará estágio em uma propriedade modelo
do município, para aprender as técnicas
agrícolas.

Apucarana lançou ainda o programa
Pró-Várzea para aproveitar áreas antes
improdutivas. Hoje. 40 alqueires de vár-
zeas já estão produzindo arroz. "De nada
adianta querer atrair indústrias de Sáo
Paulo. A solução é fixar o paranaense no
campo", afirma Searpelini. que este ano
pretende destinai CrS I bilhão para pro-
gramai sociais.

Londrina
Com uma dívida de CrS 250 bilhões e

um orçamento de CrS 85 bilhões — em

termos proporcionais, é a maior dívida do
país — Londrina ainda não conseguiu
resolver os problemas criados com o
inchamento populacional. Com 336 mil
habitantes, a cidade tem hoje 9 mil lave-
lados em 13 bairros que surgiram nos
últimos 10 anos. a partir da derrocada do
café.

Esta mão-de-obra não é aproveitada
nem pela construção civil, por falta de
experiência. E Londrina icm uma das
maiores taxas nacionais de crescimento
da construção civil, por ter-se tornado um
pólo de prestação de serviços. Pesquisa
feita pela Prefeitura indica que cerca de
2í'-< dos favelados sáo ex proprietários
agrícolas.

Os Governos lembram-se bem dos
homens da cidade, dos carentes, da crian-
ça em idade pré-escolar. dos jovens, dos
velhos. Mas ninguém lembra o homem
do campo, isolado, sem comunicações,
meios ile transpoite. educação e saúde —
acusa o Prefeito dc Londrina. Wilson
Moreira. Paia ele. "ao unes de estar
pregando uma relorma liuuiiaria. o Go-
verno deveria levar ao homem condições
para que ele permaneça no campo".

RUTH BOLOGNESE
e SÔNIA CARVALHO
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Felismino plantou algodão e deve Cr$ 220 milhões
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Quase 60% da população do Paraná residem na área
estadual para a indústria e o comércio. Esses sáo alguns

paranaense.
Participação da renda interna

urbana. A agricultura perdeu espaço na renda interna
indicadores que mostram a mudança no perfil da economia
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Detector pode

revelar quem

matou repórter
Brasília — Quatro agentes da polfeia

paulista e um detector de mentiras desem-
barcarào hoje em Brasília, a pedido do
Governador José Aparecido, para auxiliar
na investigação da morte do jornalista Mário
Eugênio, assassinado a tiros no ano passado.

A morte do jornalista voltou a agitar a
cidade nesta semana. O agente policial Moa-
rir Loiola foi encontrado beleado, na quinta-feira, 24 horas depois de ter denunciado o
envolvimento dos militares Nazareno Vieira
e Paulo Avelino, na morte de um chacareiro,
crime atribuído por Mário Eugênio, em
reportagens, ao Esquadrão da Morte.

Há mais indícios que levam a suspeitas
de que a morte de Loiola está ligada ao caso
Mário Eugênio. Na noite do crime, Loiola
esteve na residência de Nazareno e, embria-
gado, foi dormir no Batalhão de Polícia de
Investigações Ciminais (PIC), do Exército,
segundo afirmou em depoimento à Justiça.
Nessa mesma noite, Nazareno e mais três
policiais estiveram, num Chevette preto, nas
proximidades do Correio Braziliense, onde
trabalhava Mário Eugênio.

Os últimos acontecimentos em torno da
investigação foram discutidos ontem entre
José Aparecido e o Ministro da Justiça,
Fernando Lyra. Lyra garantiu que, por en-
quanto, não vai acionar a Polícia Federal
para entrar na investigação. "As investiga-
ções conduzidas pela Secretaria de Seguran-
ça têm sido suficientes para a elucidação do
caso", justificou o Ministro. Lembrou ainda
que a descoberta dos assassinos é um com-
promisso do Governador.

O jornalista foi morto em 11 de novem-
bro de 1984, na porta da Rádio Planalto, às
23h35min, ao sair de uma gravação de seu
programa Gogó das Sete. Mário Eugênio
vinha denunciando os crimes do Esquadrão
da Morte, já tendo recebido várias ameaças
de morte.

A comissão já apresentou alguns resulta-
dos concretos, auxiliada pela descoberta do
criminalista Aidano de Faria, contratado
pelo Correio Braziliense para acompanhar as
investigações. Foi descoberto que, na noite
do crime, havia, nas proximidades do jornal,
um Chevette preto com três militares e um
agente civil, suspeitos de pertencerem ao
Esquadrão da Morte. A polícia chegou a
suspeitar deles e os abordou, liberando-os
quando se identificaram. Estavam armados
até mesmo de metralhadora.

Policial baleado
passa muito mal

Brasília — A polícia ainda nào sabe se o
agente Moacir Assunção Loiola foi vítima de
uma tentativa de homicídio ou suicídio. Me-
nos de 24h depois de ter acusado dois
militares de terem matado um chacareiro,
nas proximidades de Brasília, Loiola foi
encontrato, na quinta-feira, com um tiro na
cabeça, num terreno baldio de Taguatinga e,
segundo médicos do Hospital de Base, onde
está internado, sua recuperação "é muito
improvável".

Esse tiro, na verdade, fez concluir as
suspeitas de que há uma ligação entre os
assassinos do chacareiro João Batista de
Paula, morto no ano passado, e a do jornalis-*ta Mário Eugênio que, em suas últimas
reportagens, denunciou a morte do chacarei-
ro e a existência de um Esquadrão da Morte
em Brasília que, entre suas atividades, dedi-
cava-se ao furto de automóveis.

Loiola admitiu ter guiado o automóvel
que levou os militares Ricardo de Paula
Avelino e o sargento Nazareno Vieira, então
lotados no Pelotão de Investigações Crimi-
nais (PIC), do Exército, às proximidades da
chácara, quando, por engano, mataram João
Batista.

Na noite do crime, ele estava num Che-
vette preto, nas proximidades do Correio
Braziliense, — onde trabalhava e estava
naquele momento o jpmalista Mário Eugê-
nio — acompanhado de mais três militares,
entre eles Nazareno. A informação foi es-
condida pelo entào chefe do Grupo de Ope-
rações Especiais (GOE), delegado angelo
Netto, identificado com um dos policiais queseguiam o jornalista. Nessa mesma noite,
Loiola, por estar embriagado, dormiu no
PIC, dentro de um fusca branco, depois de
ter participado de um churrasco na casa de
Nazareno.

A polícia tomou ontem depoimento de
Maria Aparecida Aguiar, proprietária do
Chevette preto e, por "coincidência", desço-
briu um detalhe sobre a morte de Loiola. Ela
confirmou que, de fato, o Chevette era de
sua propriedade — os militares alegam queestavam em missão oficial. No final, Maria
Aparecida, que é namorada de Nazareno,
informou que, na manhã de quinta-feira, dia
em que Loiola foi encontrado, Nazareno
dormia em sua casa.

Disse ainda que, às 11 horas, veio até sua
casa o militar Avelino, informando sobre o
policial Loiola, dizendo que ele tentara suicí-
dio com a própria arma. "Muito estranho",
comenta o criminalista Aidano de Faria,
contratado pelo Correio Braziliense, para
acompanhar o processo em torno da morte
de Mário Eugênio. "Afinal, o agente chegou
ao hospital depois das II horas. Essa hora
ele já sabia de tudo? Como?".

Aidano. entretanto, acha que é. porenquanto, "especulação", a existência de
uma ligação entre a morte de Loiola e do
jornalista, garantindo, porém, existirem
muitas coincidências.

A polícia começou a investigar se havia
vestígio de pólvora nas mãos de Loiola — se
nào houver, a hipótese de suicídio estará
definitivamente afastada. Ele foi encontrado
a 15 metros da arma.

Prudente de Moraes (MG) — Fotos de Auremar de Castro

As obras comunitárias não deixam ninguém sem trabalho em Prudente de Morais

Participação da comunidade

transforma cidade de Minas
Prudente de Morais, MG — Separada do marido há

oito meses e condenada a prostituir-se para manter suas
três crianças, Cícera de Melo Silva, pernambucana, 23
anos, deixou Governador Valadares, no Vale do Rio
Doce, há um mês, atraída por uma cidade que, vista em
um programa de TV, lhe pareceu a Terra Prometida. Lá
havia trabalho, quase todo mundo sabia ler e escrever,
crime era coisa rara e o índice de doenças endêmicas
praticamente zero."Você está chegando a uma cidade feliz, que
trabalha com amor para o progresso". A placa, à beira
da estrada, a menos de um quilômetro da pequena
estação rodoviária, fez crescer suas esperanças, ao che-
gar a Prudente de Morais, a pequena cidade, de 7 mil
habitantes, a apenas 64 km de Belo Horizonte, que já
atrai estudiosos — técnicos em desenvolvimento urbano
de todas as partes do mundo — e migrantes de outras
cidades e Estados do país, onde começa a ser conhecida
como a "Cidade Comunitária" ou "Cidade-Integração".

Fundo comunitário
Quem recebeu Cícera Silva foi o Prefeito José da

Silveira Brandão (PMDB), ex-sargento da Polícia Militar
de Minas, que de imediato garantiu-lhe uma pequena
casa e comida. Dias depois, Cícera começou a trabalhar
na olaria de mulheres, um dos muitos projetos criados
pelo Sargento Brandão, desde que se estabeleceu na
cidade, com a família, como supervisor de área do
Mobral. Enquanto Cícera trabalhava, seus três filhos
recebiam os cuidados de outras mulheres da cidade,
empregadas na creche comunitária.

Está um inferno, mas tem que haver lugar paratodos — afirma o Sargento Brandão, sem esconder sua
preocupação com a chegada diária de migrantes, atraídos
pelas notícias sobre sua administração. Afinal, desde quese elegeu prefeito pelo PDS, em novembro de 1982 —
poucos meses depois ele se filiaria ao PMDB — o
Sargento Brandão, como é tratado por todos os morado-
res da cidade, envolveu os habitantes do lugar em uma
série de "eventos realizados para mobilização", que ele
lista em 41 itens: desde mutirões para construção de
casas, pedreiras e olarias comunitárias, até festas para os
aniversariantes do mês, festivais esportivos e bailes,
passando por campanhas de saúde e plantio de hortas
comunitárias, caseiras e escolares.

Um exemplo que resume as idéias de integração do
Sargento Brandão, nascido de família humilde, em Costa
Sena, no município de Diamantina, é a corritcca. "Uma
espécie de loteria esportiva, na qual as opções de aposta,
em vez de Atlético, Flamengo, Internacional ou Corín-
tians, são o José, o Brandão, o velho contra o velho,
menina contra menina", explica. As pessoas se reúnem
no campo de futebol, com os cartões nas mãos, paraassistir às corridas, daí, corriteca de saco, de ovo na
colher e outras brincadeiras. "Torcendo contra ou a
favor, entre si, as pessoas se integram e contribuem parao Fundo Comunitário", lembra Brandão.

O Fundo Comunitário é cobrado pelo Cesdep—
Centro Social Desportivo de Prudente de Morais — quefunciona como espinha dorsal de todo sistema de ação
social criado pelo prefeito. Este fundo não vive só da
corriteca, mas também da areia, dos tijolos e das pedrasextraídas do solo calcário, gerando receitas importantes,
e "do que se deixa de gastar por produzirmos tudo isto",
segundo Bandão. De fato, enquanto a receita de Pruden-
te de Morais, com o Fundo de Participação dos Municí-
pios, é de Cr$ 80 milhões mensais, a arrecadação do
Fundo Comunitário é de Cr$ 120 milhões".O patrimônio do Cesdep, hoje, é muito maior
que o da Prefeitura Municipal. Exploramos tudo que não
tinha na cidade. Não tem, você faz. sem competir com as
empresas particulares. Nós comprávamos tijolos, areia,
ard'osia. E passamos a explorar, para nosso uso e paravender. Com o que economizamos, pagamos todo o
pessoal (cerca de .100 pessoas, dos quais 200 são jovens) e
abrimos novas frentes, colocamos em pr atica novas
idéias — afirma o Sargento Brandão.

Ainda este ano, ele pretende instalar II novas"fabriquetas", cm uma chácara e uma fazenda, que ser'a
arrendada, para a produção de calçados, tênis, telas,
sabão, farinha de milho, de mandioca, velas, vassouras,
rapadura, doces e conservas, em sistema cooperativista.
E promete que não deixar'a a Prefeitura em 1W8 sem
que tenha calçado todas as ruas, embelezado todos os
jardins e praças da cidade e formado ou dado emprego
para todos os que precisam.

Como o estudante Valmir de Freitas Oliveira, 17
anos, que duante o dia trabalha no calçamento de ruas —
com as pedras que outros jovens extraem da pedreira —
e, 'a noite, faz a 8a série na Escola Estadual João
Rodrigues da Silva. "Eu tinha ido para Belo Horizonte,
onde ganhava mais do que aqui (C'r$ 150 mil. antes do
aumento de maio)( mas. pelo menos, agora estou pertode meus pais e posso estudar tranqüilo.

Ou como seu colega de trabalho Geraldo Gonçalves
de Moura, o "Calé", um negrinho irrequieto de 17 anos
que há um ano e quatro meses calça as ruas e cuida de
jardins, com tanto serviço que nào lhe sobra tempo para
quebrar vidraças ou importunar os velhos e os deficientes
mentais.

Se você dá trabalho às mulheres e às crianças,
você certamente diminui os índices de prostituição e
adultério e não tem mais pivetes molestando os outros —
garante o prefeito, lembrando que vários jovens das
frentes de trabalho, ao fazerem agora 18 anos, passarão a
serventes de pedreiro, com salário de CrS 400 mil
mensais.

Viúva há 11 anos, Rosalina Fernandes da Silva, 36
anos, aparenta pelo menos dez anos mais. "Foi cacha-
ça", conta Dona Rosa, que há seis anos chegou à cidade
com um filho de 13 anos e uma menina ainda de colo,
vinda de Matozinhos, município ao qual pertenceuPrudente de Morais até 1963. Hoje, curada do alcoolis-
mo "só com trabalho", vive com o salário de seu
emprego na cheche comunitária e o do filho, no calça-
mento de ruas.

Além da LBA, da FEBEM, do Prode Com—
Programa de Desenvolvimento Comunitário —, do Ser-
vas—Serviço Voluntário de Assistência Social —, do
Governo de Minas, a CEDESP recebe a ajuda das
pessoas mais abastadas, de Prudente de Morais, que a
muito custo foi conquistada pelo prefeito. O Sargento
Brandão passou a condecorá-las, com medalhas e diplo-
mas, "para satisfazer às vaidades", e a promover bailes
nos quais "fazendeiros dançam com gente da cidade".
Certo dia, um deles confessou a Brandão: "Nós não
colaborávamos porque não chegamos nem a ser da
sociedade, pois vocês não deixavam".

A discriminação, no entender do prefeito de Pru-
dente de Morais, deve ser abolida. Ele próprio empregou
vários deficientes mentais no serviço público municipal e
diz que as brigas políticas não levam a nada. Tanto que,conta um funcionário seu, depois de eleito alguns cabos
eleitorais vieram dizer que 42 antigos servidores da
Prefeitura deveriam ser demitidos, porque haviam "vo-
tado contra".

O problema era virá-los para nosso lado. Em
dois meses tinham virado. Político não pode brigar com
ninguém, tem que ser simpático. Às vezes, riem de mim
e eu finjo que estão rindo pra mim, para náo brigar —
afirma.

Quando perguntam se seus projetos comunitários
criam arestas com os empresários locais, das indústrias
de cal, ele brinca: "Se quiserem, nào tem jeito, porqueestamos constantemente alfabetizando, profissionalizan-do e cuidando da saúde dos empregados deles".

Brandão diz que seu partido é o PIP-Partido do
Interesse Popular. Com isto, desarma eventuais ataques
oposicionistas. Suas decisões — ou de seus auxiliares,
que invariavelmente passam por ele — são debatidas
todos os meses com representantes da população e os
nove vereadores — quatro do PMDB, cinco do PDS. "É
claro que sigo o meu partido, suas idéias", corrige rápido
o prefeito, que se filiou ao PMDB após um plebiscito quemostrou ser este o partido preferido por 90% dos
votantes.

O prefeito tem sido poupado pelos vereadores."Ele sempre teve um bom relacionamento com todos
nós", conta José Martins Sobrinho, o Zé Niquinha, dono
de bar e vereador pelo PMDB, um dos que mais
festejaram a vinda de Brandão para o seu partido:"Uai,sô, companheiro nunca é demais", brinca, enquanto
Otávio Batista, 23 anos, vereador pelo PDS, afirma queseus colegas não gostaram, a princípio, de perder o
prefeito, mas depois perceberam que seria "melhor parao município tê-lo no PMDB, com o apoio da Câmara".
Otávio trabalha atualmente como motorista da Epamig,
emprego conseguido a pedido de seus adversários poli-ticos.

"StafF" humilde
Em seu trabalho comunitário, o Sargento Brandão

é auxiliado por 25 pessoas, "um staff de fazer inveja a
qualquer secretariado estadual", a maioria "gente joveme humilde". Para se ter uma idéia, o chefe do setor de
finanças da Prefeitura é o guarda da agência local do
Banco Nacional, Raimundo Francisco Machado, o "Sô
I)ico do banco", que tem o 1" grau incompleto e é
vereador.

Na ação comunitária, a dona-de-casa Ana Raimun-
da Rodrigues, 35 anos. tem apenas o 4o ano primário:"Desempenha o papel melhor que qualquer assistente
social formada". No Setor de Relações Públicas e
Promoções, Maria de Lourdes Fernandes, 25 anos, 2"
grau incompleto, há dois anos é o braço direito do
Sargento Brandão. A Educação foi entregue ao esiudan-
te do 2" ano de Engenharia José Raimundo de Souza, 22
anos.

É comum se pensar que só gente rica dá bom
líder, mas estamos provando que isto não c verdade.
Tenho aprendido muito com eles todos — confidencia o
Sargento Brandão, cujo trabalho com a comunidade de
Prudente de Morais tem sido motivo para visitas de
delegações do Exterior (Arábia Saudita. Alemanha,
Guatemala), consultas por cartas da França. Inglaterra,
Estados Unidos e até do Japão. No Brasil, sua experiên-
cia tem sido difundida através de suas palestras, que só
este ano já foram feitas em 14 Estados.

JOSÉ GUILHERME ARAÚJO

^ 
Sargento Brandão acha que tem que haver lugar para todos
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AMG-RJ

Associacâo de Medicina de Grupo do Estado do Rio de Janeiro

COMUNICADO À POPULAÇÃO, CLASSE MÉDICA

E AO EMPRESARIADO
A AMG—RJ e suas organizações filiadas, em virtude das publicações e atitudes
assumidas publicamente pelo Sindicato dos Médicos, Sociedade de Medicina e
Cirurgia e outras Entidades médicas, sente-se na obrigação de prestar os
seguintes esclarecimentos à opinião pública:

1. As Entidades representativas dos médicos, através de publicações em
jornais, correspondências diretas às empresas médicas, panfletos e
comunicados, têm reivindicado a adoção imediata e integral de nova
tabela de remuneração.

2. Reconhece a AMG-RJ a necessidade de serem corrigidas racionalmente
as distorções crônicas existentes, tanto na área estatal quanto na esfera
da livre empresa;

3. Entretanto a implantação desta nova tabela, se efetuada integral e
abruptamente, acarretará excepcional aumento de custos a ser somado
às correções das taxas já contratualmente estabelecidas, tornando os
sistemas praticamente inviáveis para as pessoas físicas e jurídicas queatualmente os utilizam.

4. Numerosa parcela da população tem hoje, nas empresas médicas, sua
garantia de atendimento médico e hospitalar, por livre opção individual ou
através de contratos firmados por seus empregadores e associações.

5. Freqüentes pesquisas têm demonstrado o elevado grau de satisfação
existente, devendo ser observado não haver, injusta e estranhamente,
qualquer incentivo fiscal que beneficie essas pessoas físicas ou jurídicas.6. A iniciativa privada e usuários prestam excelente contribuição ao Estado
aliviando sua já pesada carga de beneficiários na área de saúde e
proporcionam inestimável mercado de trabalho a milhares de médicos.

7. Em Assembléia da classe, realizada no dia 23 de maio p. passado, as
propostas apresentadas pela AMG-RJ (empresas médicas), UNIMED
(Cooperativa), e ABRASPE (Associação Brasileira de Serviços de Saúde
Próprios de Empresas), foram rejeitadas, decidindo a Assembléia convo-
car nova reunião para o dia 10.06 e iniciar preparativos para, a partir de
11.06, desencadear um movimento: (a) implantando a cobrança dos
honorários pretendidos diretamente aos pacientes; (b) nào assinando
guias de convênio; (c) fornecendo recibos e (d) mantendo os entendi-
mentos com a AMG-RJ, UNIMED e ABRASPE.

8. Visando garantir a manutenção integral dos serviços e a discussão ética
do assunto, estabelecida a nível de negociação global, a AMG-RJ está
encaminhando às Entidades postulantes uma nova proposta para ser
avaliada pela Assembléia do dia 10.06, fixando os parâmetros paraaumento dos honorários médicos e escalonando a implantação da nova
tabela.

9. O resultado das negociações e as eventuais providências a serem
tomadas pelos nossos associados seráo informadas oportunamente è
opinião publica, esperando a AMG-RJ que prevaleça a razão na análise e
julgamento da nova proposta por parte da Assembléia de médicos e de
seus dirigentes

AMG-RJ, representando: ADRESS, AMICO, AMIL, BENEMED, EBAM FÁTI-
MA EMPRESARIAL, GOLDEN CROSS, RIO CLÍNICAS, SAMOC, SEMEG
SEMIC, SMB."

Com Ganhar A Espanh
Participe do concurso Como Ganhar a Espanha em Poucas Linhas.

E conheça um paraíso. Com belas praias, paisagens maravilhosas e emoções arrebatadoras.
E só pegar o regulamento do concurso em qualquer agência de Classificados

do Jornal do Brasil ou no seu Agente de Viagens. Aproveite esta chance de ,, m.
ganhar uma viagem à Espanha.

Venha voando participar deste grande concurso. E boa viagem. ^"TToQõ£S

\joÇ^r—¦

En Poucas Linhas.

Apoio

WERJA MÁLINEAS AEfttAS DS ESPANA

Promoção:
JORNAL DO BRASIL

Para maiores Informações, procure seu Agente de Viagens.
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Húngara diz 
que 

abrigou Mengele 
para 

salvar família
Suspeitando dos casais Stammer e Bossert como integrantes

de um esquema de proteção a nazistas refugiados no Brasil, o
delegado federal Romeu Tuma ouviu de Gitta Stammer a
informação de que ela e o marido Geza mantiveram Josef
Mengele como administrador de suas propriedades rurais de 1961
a 1974 porque ele ameaçava seus filhos.

A húngara de 65 anos revelou que esse administrador, o
suposto médico nazista caçado há 40 anos, costumava receber do
exterior elevadas importâncias em dinheiro. Em duas oportunida-
des a entrega foi feita pessoalmente por um alemão que dizia
chamar-se Hans.

Segundo Romeu Tuma, Gitta Stammer chegou da Áustria
em 1948, desembarcando no Rio, mas foi logo para São Paulo,
onde seu marido, o húngaro Geza, empregou-se na Aços Villares
e na Volkswagen. Devido a problemas de saúde dela, a família
teve de mudar-se para Nova Europa, no município paulista de
Araraquara, onde comprou uma fazenda. Freqüentando festas de
húngaros e austríacos naquela cidade, os Stammer conheceram
Wolfgang Gehrard, sua mulher brasileira Rute e os quatro filhos
do casal. Wolfgang, que levava o apelido de Lang, sugeriu, em
uma das visitas aos Stammer, que eles contratassem um adminis-
trador para a fazenda.

— Acatada a idéia — prosseguiu Tuma — Gitta disse queWolfgang lhes apresentou um homem, que dizia chamar-se Peter
Hochbichlct e ter origem suíça. Em 1962, os Stammer viram num
jornal fotografias dos criminosos nazistas mais procurados e
identificaram Peter Hochbichlet em uma delas. Pressionado, Peter
acabou dizendo ser Josef Mengele.

O delegado disse que, pela história de Gitta, os Stammer
procuraram então Wolfgang Gehrard, o qual lhes garantiu queninguém saberia da presença de Mengele entre eles. Wolfgang
entrou em contato com a Europa, e um dia um homem chamado
Hans, funcionário de uma indústria de tratores, chegou da
Alemanha, prometendo achar onde esconder Mengele, mas não
cumpriu a promessa.

A Polícia suspeita que esse Hans seja Hans Seldmeier, em
cujo apartamento, na Alemanha, foi encontrada a agenda quelevou à localização do suposto Mengele no Brasil.

Tuma disse ainda que, segundo Gitta, desde então os
Stammer foram coagidos pelo administrador, a ponto de ele usar o
nome de Peter Stammer, como mostram as contas de luz do sítio
em Franco da Rocha. Vendendo a fazenda de Nova Europa,
compraram um sítio em Serra Negra, levando com eles Peter
Hochbichlet (ou Mengele). Em 1969, venderam o sítio de Serra
Negra e compraram outro no Jardim Lucina, na estrada que liga
Caieiras a Franco da Rocha, e ao qual Wolfgang Gerhard levou
um homem de origem austríaca, Wolfran Bossert, sendo-lhe
Mengele apresentado com o nome de Peter.

Funcionário da Melhoramentos, Bossert passou a freqüentar
o sítio e constantemente levava Mengele à sua casa, distante
quatro quilômetros. Continuaram os atritos entre Mengele e a
família Stammer. Uma nova vinda ao Brasil do alemão Hans não
conseguiu evitar o impasse. Em outubro de 1974, o sítio de Franco
da Rocha foi vendido para Lacrte de Freitas. Os Stammer
mudaram-se para a Rua Jaboticabeira, 46, no bairro da Água Fria,
na Zona Norte de São Paulo, mas compraram, também, uma
outra casa na Estrada do Alvarenga, 5555, onde Josef Mengele foi
morar em fevereiro de 1975. Os dólares que Mengele recebia do
homem chamado Hans eram trocados com os Stammer e com os
Bossert.

Gitta Stammer disse à Polícia Federal que Mengele chegou a
confirmar que esteve no campo de Auschwitz, onde contraiu tifo,
sendo removido para local que jamais revelou. Ele nunca se
referiu a experiências médicas e evitava falar sobre a Segunda
Guerra Mundial. Contou apenas que, no final da guerra, fugiu
para a Itália dc avião, onde tomou um pequeno navio francês e foi
para Buenos Aires. Passou algum tempo no Paraguai, no Uruguai
e depois veio para o Brasil.

Peter Hochbichlet ou Josef Mengele ou Peter Stammer era,
legundo Gitta, um homem autoritário que queria fazer tudo à sua
maneira. Pagava suas roupas c sua comida. Sofria de reumatismo,
enxaquecas e câimbras na perna esquerda, mais volumosa que a
direita.
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Dentista reconhece

Pedro" como cliente
São Paulo — "Não sei se esse homem, cuja foto saiu nos

jornais, é o Mengele. Mas tenho certeza de que o homem da foto
uáo pode ter sido enterrado, de jeito nenhum, dia 7 de fevereirode
1979, porque eu o atendi pela última vez, em meu consultório, no
final de março ou começo de abril do mesmo ano", assegurou
ontem a dentista Maria Helena Bueno Vieira de Castro.

Ela deverá ser ouvida pela Polícia Federal, assim como o
legista Jaime Edison Andrade Mendonça, perito que examinou o
corpo de Wolfgang Gerhard. Ele não acredita que se tratasse de
Mengele, por causa da diferença de idade, "a naó ser que tivesse
apenas 19 anos quando acabou a guerra". O médico assinou o
laudo de exame do corpo de Wolfgang Gerhard, onde consta a
idade de 54 anos.

Maria Helena concedeu várias entrevistas ontem, inclusive a
jornalistas estrangeiros que acompanham o caso, repetindo paratodos as observações que guardou do seu cliente e das conversas
que teve com ele por várias vezes naquela época: o homem da
foto, que a Polícia Federal diz ser Wolfgang Gerhard, cujo corpo
foi exumado na última quinta-feira, estava vivo no dia 7 de
fevereiro de 1979."Não me lembro o dia exato, mas a última vez em que ele
(referindo-se ao homem da foto publicada pelos jornais) esteve
em meu consultório foi no final de março ou abril, de lá saindo no
final da tarde. Foi, no máximo, 18 dias antes do nascimento da
minha filha. Sílvia, o que aconteceu no dia 19 de abril", explicou.
Maria Helena, 33 anos, dentista formada em 1975 pela Universi-
dade de São Paulo, em Bauru, é integrante da diretoria da
Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas de Santo Amaio. Ela
afirmou que ligou "cinco vezes" para a Polícia Federal na sexta-
feira para se colocar à disposição para prestar depoimento."Como o telefone sempre estava ocupado, desisti", disse.

Segundo Maria Helena, — o homem '"a pessoa mais inteli-
gente que já conheci" — se identificou como "o Senhor Muller."
ele ficava conversando sobre vários assuntos, como Medicina.
Física. Genética, demonstrando um conhecimento impressionante
sobre os mesmos", explicou a dentista, que disse ter ficado láo"assustada", quando viu a foto do seu cliente na primeira páginador jornais, na sexta-feira, ás 6h3(lmin, "que até deixou cair a
xícara de café no pires".

Segundo ela, seu marido, Luís Alberto, também dentista, e a
sua secretária no consultório da Vila São José, na periferia de Sáo
Paulo, Maria da Conceição Aparecida, reconheceram imediata-
mente o cliente Muller nas fotos. Muller (ou Pedro), diz Maria
Helena, era um homem entre 1 metro e 7S e 1 metro e 80,
forte,"nem gordo nem magro", aparência de "65 ou mais", quesempre ia ao consultório sem hora marcada, ficava das 15h30min.
até por vota das 17 ou 17h30min. "Dizia ser médico e pesquisadore que havia largado tudo para cuidar das indústrias da família,
tendo negócios na Argentina, Bolívia e Paraguai e que era amigo
de políticos e chefes de Estado, como o Presidente do Paraguai,
Stroessner. a quem considerava um grande estadista".— afirmou
Maria Helena.

Israelitas divergem

sobre as suas redes
O presidente da Confederação Israelita do Brasil. Benno

Milnitzky, disse desconhecer a existência de qualquer rede de
informações para localização de nazistas no Brasil, embora isto
tenha sido revelado pelo presidente da Federação Israelita do
Estado dc São Paulo. José Knoplich.

Milnitzky informou também nada saber sobre o envio de
dossiês a Simon Wiesenthal. em Viena: ao contrário, quandorecebe dele alguma informação, a Confederação a encaminha à
Polícia.

— Nunca ouvi falar de nenhuma kamaradenwerk (organiza-
çáo destinada a proteger refugiados nazistas, como denunciou o
Rabino Henry Subel). Aqui no Brasil sabemos que quem atua é a
Odessa. Ela, inclusive, entrega mensalmente os envelopes com
dinheiro aos refugiados — informou o presidente da Confedera-
ção Israelita.

Benno Milnitzky espera receber, amanhã ou depois, do-
cumentos grafológicos de Josef Mengele, do Museu Yad Yashem,
onde são arquivados dados sobre os crimes cometidos contra os
judeus durante a Guerra.

traços das fisionomias de Pedro e Mengele apresentam mais de 10 diferenças

Tass acusa os Estados Unidos
Moscou — A agência soviética de

notícias Tass acusou os Estados Unidos
de estarem usando a ossada de um ho-
mem, exumada no Brasil,"para distrair a
atenção mundial do fato de terem propi-ciado asilo aos seguidores de Adolf Hi-

. tler, impedindo a investigação de seus
crimes"."Os americanos" — divulgou a agên-
cia — "gostariam de apagar da memória
da Humanidade as atrocidades cometidas
pelo fascismo. Washington tenta mais
uma vez reescrever a História para justifi-
car sua própria doutrina agressiva, carac-
terizada pelo terrorismo de Estado.

A Tass acusou diretamente o Serviço
de Segurança dos Estados Unidos de dar
refúgio a Mengele, acrescentando que a
recusa dos EUA de encontrarem e puni-
rem os criminosos de guerra "é uma das
mais vergonhosas páginas dos registros
americanos de violação de seus compro-
missos como aliado na Segunda Guerra
Mundial".

O Prefeito de Miami Beach (EUA),
onde vivem de 10 a 15 mil judeus saídos
dos campos de concentração, enviou car-
ta ao Presidente José Sarney afirmando
que "só existe um meio de o mundo
realmente acreditar que o corpo exuma-
do no Brasil seja de fato do medonho Dr.
Mengele: que o veredicto seja anunciado
por cientistas israelenses"."Acredito que a mera participaçãode israelenses nos exames a serem feitos

por uma equipe multinacional" — escre-
veu Malcom H. Formberg ao Presidente
do Brasil — "não bastará para satisfazer
o povo judeu e evidentemente o mundo
de que isto não se trata de um embuste
cruel".

Em São Paulo, o diretor do Escritó-
rio de Investigações Especiais do Depar-
tamento de Justiça dos Estados Unidos,
Neal Sheer, negou que tenha dito a três
agentes da Polícia alemã do interesse do
Governo norte-americano de trasladar
para um laboratório do Havaí os restos
do homem exumado do cemitério do
Embu.

A história, revelada por um agente
federal brasileiro, foi desmentida porSheer sob a alegação de que veio apenas"observar o trabalho de identificação".
Recusando-se a dar entrevistas, ele não
se manifestou sobre informações de queIegistas norte-americanos participarãodas pesquisas do Insituto Médico-Legal.

Em Montevidéu, David Graiver,
membro do Executivo Mundial dos ex-
Combatentes Judeus, garantiu que Josef
Mengele vive ainda no Paraguai:

— Ele não morreu e deve estar em
algum ponto da fronteira do Brasil com o
Paraguai. Muita gente viu Mengele nos
últimos anos, e ninguém ignora a existên-
cia do Fundo de Criminosos de Guerra e
de uma fábrica de máquinas agrícolas de
propriedade da família.

O mais célebre dos caçadores de
nazistas, Simon Wiesenthal, confessou-se
em Nova Iorque "inclinado a acreditar
que o corpo exumado no cemitério do
Embu, em São Paulo, seja do médico
nazista Josef Mengele devido às "ligações
de um funcionário da fábrica da família
Mengele na Alemanha".

Wiesenthal, que se dedica à busca de
nazistas desde que foi libertado do campo
de concentração de Mathausen em 1945,
revelou que o Anjo da Morte poderá ser
identificado por causa de uma fratura da
bacia e que o endereço do casal Bossert
em São Paulo foi fornecido pelo funcio-
nário da indústria dos Mengele.

— Este funcionário — disse Wiesen-
thal — era o elemento de ligação de
Mengele com a família. Tivemos esta
informação entre 1964 e 1965, e a enca-
minhamos ao Procurador-Geral da Ale-
manha, que a confirmou. Esse funcioná-
rio esteve por três vezes com Mengele no
Paraguai, e isto me leva a acreditar mais
na veracidade da história.

O presidente do Centro Alemão de
Investigações dc Crimes Nazistas, Pro-
motor Alfred Streim, disse em Ludwigs-
burgo (RFA) que existem pelo menos
uns 12 grandes criminosos nazistas ainda
em liberdade, destacando-se entre eles
um outro médico, Heribert Heim, quefazia experiências com cobaias humanas,
do mesmo modo que Mengele.
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Cirurgião plástico
compara fotografias

Várias "diferenças notáveis" são apontadas pelo cirurgião
plástico paulista Roberto Farina na comparação das fotografias
de Josef Mengele e do homem conhecido como Pedro, queviveu em São Paulo de 1968 e 1979, usou documentos falsos do
austríaco Wolfgang Gerhard e se supõe ser o médico nazista
caçado em todo o mundo há 40 anos.

O cirurgião indicou 12 pontos de diferença, mas destacou
que o exame foi superficial, devendo ser levada em conta a falta
de nitidez das fotografias, as diferenças de ângulo em que foram
tomadas e a diversidade das idades dos fotografados, assim
como a possibilidade de ter havido cirurgia plástica.São as seguintes as diferenças entre as fotografias de
Fedroe de Mengele:

Orelhas
O JORNAL DO BRASIL levou reproduções de fotogra-

fias de Josef Mengele e do homem conhecido como Pedro —
todas obtidas pela Polícia Federal na casa do casal Bossert, no
Brooklin — ao cirurgião plástico Roberto Farina, 60 anos, 35
anos de cirurgia plástica, livre docente de Cirurgia Plástica
Geral na Escola Paulista de Medicina, com quatro livros
publicados e um no prelo, sobre o assunto. Para facilitar a
comparação do personagem fotografado na Alemanha nos anos
30 e 40 será identificado como Mengele. O fotografado em São
Paulo será identificado como Pedro.

Para ele, as principais diferenças estão nas orelhas:
— O lóbulo da orelha de Pedro é mais caído e pontiagudo,enquanto Mengele tem lóbulo mais curto e arredondado.
— A carnosidade da orelha que fica no interior, mas bem

próxima à borda externa, é definida pelos especialistas como
ante-hélix. Segundo Roberto Farina, é perceptível na compara-
çáo entre duas fotos de perfil dos personagens, que o fim do
tronco da ante-hélix (localizado na parte mais baixa da carnosi-
dade) é mais volumoso em Pedro que em Mengele.

— A raiz (que fica na parte mais alta) da ante-hélix aparece
de forma muito mais clara na orelha de Pedro do que na de
Mengele.

— O trago (pequena elevação entre a costeleta e o
ouvido) é nítido e bem desenhado em Pedro e menos nítido em
Mengele.

— A borda externa da orelha, definida como hélix pelo
cirurgião, tem sua porção ascendente (a borda lateral) mais bem
desenhada em Pedro do que em Mengele.

— A depressão existente entre a borda externa e a ante-
hélix, chamada de fossa escafóide, é nítida e bem acentuada na
orelha de Pedro, enquanto praticamente não existe na parte
superior da orelha de Mengele.

— Farina descobriu também uma diferença na implanta-
ção de cabelos. Enquanto a implantação em Mengele na região
frontotemporal é claramente côncava, em Pedro é levemente
convexa.

— O queixo de Mengele é claramente pontudo em sua
fotografia autêntica. As várias fotografias de Pedro dão idéia de
uma ponta de queixo (mento) arredondada e retraída. O
especialista esclarece, contudo, que essa diferença pode ter sido
acentuada pela diferença de ângulo das fotos.

Nariz
— 0 especialista traçou um ângulo a partir de duas linhas

retas: a primeira tangencia a parte mais saliente do frontal (logo
acima do espaço entre os olhos) e o mento e a segunda é uma
paralela ao dorso do nariz. Tal ângulo é chamado nasofrontal e
o especialista mostra que o de Pedro é bem mais aberto que o de
Mengele.

10 — O cirurgião traçou na fotografia um outro Angulo, o
chamado ângulo columelo-labial. O columelo é a parte inferior
do septo do nariz e o ângulo é formado por essa linha e a linha
de cima do lábio superior. Nos homens, esse ângulo costuma ser
de 90°, o que acontece no caso de Mengele. Já Pedro tem,
segundo observação do especialista em várias de suas fotogra-
fias apreendidas pela polícia Federal, um ângulo mais agudo.

11 — Ao observar uma fotografia de frente de Mengele, o
cirurgião percebe que ele tem pequeno desvio da ponta do nariz
para a direita. Ou seja, a ponta do nariz não fica centrada em
relação ao filtro do lábio (pequena depressão no meio do lábio
superior). Aparentemente, pelas fotos disponíveis apreendidas
pela Polícia Federal, Pedro tem a ponta do nariz bem centrada
em relação ao filtro do lábio.

12 — As pessoas que têm nariz bem formado costumam ter
uma depressão em arco na linha que separa a cartilagem lateral
inferior da cartilagem lateral superior do nariz. Em todas as
fotos de Pedro, inclusive nas feitas a distância, tal depressão em
arco aparece claramente. Em nenhuma das fotos de Mengele,
ela aparece.

Olhos
13 — 0 anteparo formado pelo osso da fronte sobre os

olhos é definido pelos especialistas como arcada supra-orbitária.
O homem tem tal anteparo normalmente mais acentuado que a
mulher. Na comparação, a arcada é mais projetada em Mengele
do que em Pedro. Por isso. Mengele parece ter um olho mais
afundado do que Pedro.

14 — Pelas fotografias de Pedro apreendidas pela Polícia
Federal na casa dos Bossert, o cirurgião plástico Roberto Farina
chegou à conclusão de que Pedro tem olhos claros. Já Mengele
tem olhos bem escuros.

15 — Pedro tem uma fronte bastante projetada para a
frente, o que dá até a impressão de defeito chamado testa
fugidia. O mesmo não se revela nas fotos de Mengele.— Pedro tem claramente uma ponta de nariz mais caída
do que Mengele. Isso não poder ser levado muito em conta na
comparação, porém, porque tudo o que é humano cai com a
velhice (as mamas, no caso das mulheres, são um exemplo). De
qualquer maneira, eu poderia acrescentar essa diferença porqueacho que a queda do nariz de Pedro é bem mais acentuada do
que poderíamos prever por envelhecimento de Mengele —
esclareceu Roberto Farina.

Pela observação atenta das fotos, o professor Farina não
acredita que o nariz e a orelha de Pedro tenham sido modifica-
dos por cirurgias.
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Como na grande ressaca de 73, tubulao do interceptor ficou a descoberto e pode ser arrancado pelo mar

Ressaca atinge interceptor 
que 

agora ameaça romper

A ressaca deixou a descoberto cerca de 20
metros de tubulões do interceptor oceânico, no
Leblon, junto ao Posto 12, e a ameaça de
rompimento — com vazamento direto na praia— levou moradores a pedirem ajuda das autori-
dades estaduais, providenciada somente às 17h
pelo 1° Distrito de Esgoto da Cedae, cujos
plantonistas reforçaram a tubulação ameaçada.

Jair Alves, 60 anos — dos quais 35 como
guarda-vidas na área, que conhece bem —
avisou a Defesa Civil e a Cedae, através do
Salvamar, temendo a repetição do problema
provocado pela ressaca de 1973, quando 16
tubulões foram arrancados pelo mar. Jair estima
que serão necessários 43 dias de mar normal
para recompor largo trecho de praia.

Sem sustentação
O interceptor oceânico (canalização

que evita o lançamento direto de esgotos
junto à praia, levando-os para o emissário
submarino) passa bem em frente ao Posto
12. Ali, a ressaca descobriu inteiramente
cinco tubulões (numerados de 29 a 33),
deixando os dois centrais, 32 e 31, sem
sustentação. Suspensos e com apoio ape-
nas em outros tubulões, que se sustentam
em pilastras cravadas na areia, eles serviam
de brincadeira para banhistas e crianças,
que corriam de um lado para outro, nos
intervalos das ondas fortes, que, progressi-vãmente, escavavam mais a areia.

Como os dois tubulões centrais come-
çaram a arquear, cresceu o temor pelo
rompimento.

Muitas pessoas acreditavam que a tubulação
era de água e, diante das dimensões (mais de 1
metro de diâmetro), temiam pela falta de abas-
tecimento. A constatação de que era de esgoto
estimulou logo as brincadeiras, bem no estilo
carioca.

O espetáculo das ondas fortes, de até frês
metros de altura segundo estimativa dos guar-
das-vidas do Posto 12, atraiu muita gente. A
maior frustração foi a de Alexandre Andrade, o
Metrô, 20 anos, um dos primeiros surfistas a
criar coragem para enfrentar as ondas — está
dando até tubo" — mas que saiu do mar com a
prancha quebrada em dois pedaços e que sequer
viu direito o que ocorrera.

Lastimando o prejuízo, uma ver que gastou
Cr$ 710 mil, conforme contou, com sua prancha
há pouco mais de um més, Metrô está sem
dinheiro para comprar uma nova, que custa Cr$

950 mil. Ele olhava os colegas, desconsolado, do
alto da plataforma do Posto 12, e anunciava sua
firme disposição de arranjar agora um patroci-
nador que lhe garanta uma nova prancha. Quem
quiser ajudar, é sõ procurar no posto por Metrô,
¦que todo mundo conhece.

Coexistência pacífica
A ressaca, que continuou ontem com menor

intensidade, mudou os hábitos dos banhistas.
Com a redução drástica da faixa de areia, do
Arpoador ao final do Leblon, barracas, cadeiras
e toalhas foram para junto da calçada — área
normalmente ocupada pelos jogadores de vôlei.
Num dia de calor e sol forte, a coexistência
certamente não seria pacífica, mas a baixa
freqüência de ontem assegurou a paz e cada um
arranjou um jeito de curtir o sol, muito fraco, ou
jogar.

Isto sõ não foi possível no Leblon, onde os
jogadores de vôlet, redes e bolas na mão,
buscavam uma faixa para se instalar — na noite
passada, Jair Alves arrancou a maioria dos pausae sustentação das redes e deixou-os junto à
calçada, para evitar que o mar levasse. No
Leblon, só sobrou um campo de vôlei, bem no
final da praia junto ao enrocamento, e assim
mesmo completamente desnivelado, sem condi-
ções para prática do esporte.

Mas o sol da manhã foi aproveitado assim
mesmo, ao longo da calçada, o que exigiu uma
grande movimentação de garis para a retirada de
areia. As maiores concentrações de areia esta-
vam na altura do canal, onde atuaram 60 ho-
mens, e um pouco mais adiante, na direção do
fim do Leblon. Como a Comlurb movimentou
equipes de limpeza durante a noite de anteon-
tem, a Av Delfim Moreira já estava em condi-
ções de tráfego pela manhã. Os banhistas ocupa-
ram os espaços disponíveis, que eram maiores
em Ipanema, à exceção do Arpoador. Contras-
tando com Ipanema e Leblon, a praia era
normal em Copacabana, com mar bem mais
fraco.

Com a ressaca as comportas do canal que
ligam a Lagoa Rodrigo de Freitas ao mar foram
fechadas, para prevenir seu entupimento por
areia. Ontem de manhã, uma draga do serviço
púlbico estava sendo acionada para a limpeza da
área do canal, de forma a permitir a reabertura
das comportas.

Foto de José Roberto Serra

Como na grande ressaca de 73, tubulão do interceptor ficou a descoberto e pode ser arrancado pelo mar
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Alto da Boa Vista já 
"curte" 

o inverno Câmara de
A provisão de lenha começa a ser

preparada. Os licores e conhaques são
retirados do armário e as sopas —
especialmente o caldo verde — já
freqüentam a mesa. Este é um ritual
que começa a ser vivido por alguns
moradores do Alto da Boa Vista, que
podem usufruir de um clima de monta-
nha em pleno litoral. Na madrugada de
ontem, a temperatura desceu a 12
graus no bairro mais frio da Cidade.

Segundo a previsora Marlene Leal,
do Instituto Nacional de Meteorologia,
os termômetros registram temperatu-
ras muito baixas neste fim do outono,"mas essa queda mais violenta se deve
a uma massa polar intensa, que deve
permanecer estacionária por mais dois
ou três dias". Como explicou, as mini-
mas nessas épocas não costumam ser
inferiores a 16 graus.

O inverno só começa dia 21, mas já
se faz sentir. Muita gente tirou os
casacos do fundo do baú para se defen-
der de temperaturas que, embora não
muito baixas, fogem da rotina do ca-
rioca. José Costa, português naturali-
zado brasileiro que mora no Alto há 17
anos, começa a preparar-se para a
temporada de lareira na Quinta das
Rosas. Paletó xadrez de lã, chapéu e
tamancos, diz que embora tenha cres-
cido em clima frio, prefere as tempera-
turas "intermediárias", mas não escon-
de o prazer especial de degustar um
vinho tinto ou um bom licor nessa
época.

Matilde, sua mulher, prefere o
tempo frio e conta que a família — sete
pessoas, entre filhos e netos — chega a
brigar por melhor espaço em frente à
lareira:

— Em julho a lareira fica ligada o
dia inteiro para ajudar a esquentar a
casa. Às vezes o frio é tanto que dois
cobertores não são suficientes. A tem-
peratura cai mais no entardecer. Já
pegamos sete graus aqui. De manhã os
carros parecem que foram lavados, por
causa do orvalho.

Quem gosta de freqüentar a Fio-
resta da Tijuca não pode esquecer os
casacos. Ontem à tarde, um grupo
encasacado se distraía jogando miolo
de pão para os patos do Açude da
Solidão. José Augusto Alves da Silva,
o único em manga de camisa, estava
todo arrepiado. Mas seu pai, o portu-
guês José Gonçalves Macedo, há 35
anos no Brasil, tem uma teoria que
dispensa a lã: "o melhor agasalho é o
vinho".

Neve em São Joaquim lota os hotéis
Florianópolis — Nevou forte ontem

em São Joaquim, a partir das 8 horas,
quando a temperatura estava em 2°. No
início da tarde a neve ainda caía ininter-
ruptamente, formando lençol de oito ccn-
tímetros sobre o solo e os telhados das
casas. Os hotéis Nevada e Maristela —
únicos da cidade — estão lotados.

Enquanto os turistas — cerca de 200
— brincam na neve ou espantam o frio
com quentão, conhaque e café quente,
em torno das lareiras, a Prefeitura distri-
bui lenha e agasalhos aos pobres. Nesta
época sempre morrem muitas pessoas de
frio, principalmente crianças, na periferia
da cidade.

Devido ao acúmulo de gelo nas estra-
das, o tráfego está prejudicado em todo o
Planalto Serrano. Desde quinta-feira fo-
ram suspensas as aulas em várias cidades
e ontem havia pouca gente nas ruas de
São Joaquim. O único movimento ocor-
reu em lojas de agasalhos e material
fotográfico. À tarde não havia mais
filmes.

Os pecuaristas se mostram preocupa-
dos com o frio intenso, 15 dias antes do
início do inverno, mas os produtores de
maçãs estão satisfeitos: para boa produ-

çáo as macieiras precisam de 600 horas de
frio intenso por ano.

Geadas
Curitiba — A formação de geadas no

Norte Paranaense provocou alta de Cr$
20 mil por saca de café no final de
semana. Ontem, em Londrina, o café foi
comercializado a Cr$ 470 mil. Mas levan-
tamentos feitos pela Secretaria da Agri-
cultura indicam que, até agora, as geadas
não atingiram o parque cafeeiro.

O T Distrito de Meteorologia (SP)
informou que na madrugada ocorreram
novamente geadas nas regiões sul e cen-
tro-sul. Em palmas a temperatura ficou
em 2,2°; cm Curitiba, a mínima foi de
2,2°.

Mas as quedas de temperatura não
afetaram, até agora, a produção agrícola.
Para o trigo, em fase de emborrachamen-
to no sul do Estado, as geadas chegam a
ser favoráveis porque reduzem o ataque
de pragas e doenças.

A violenta queda de temperatura cm
Curitiba nos últimos dois dias levou o
Centro de Triagem da Fundação de Pro-
moção Social do Paraná a fazer plantão
permanente para recolher mendigos nas

ruas e encaminhá-los ao albergue notur-
no da Federação Espírita, onde tomam
banho e têm pijama, cobertor e café da
manhã. Há ao todo 150 vagas.

Emergência
Porto Alegre — O Prefeito de Tra-

mandai. João Carlos Wender, decretou
estado de emergência no município e
balneários próximos, atingidos sexta-
feira à noite por forte ressaca que destriu
casas e bares e causou prejuízos de Cr$ 12
bilhões. A estrada que liga às praias, a
Interpraias, estava ontem com um quilô-
metro destruído pelas águas e em muitos
trechos, ainda inundada.

Com a chuva de ontem na Serra
Gaúcha e na Capital, ficou afastada a
possibilidade de neve em Gramado, Ca-
nela e São Francisco. Mas o frio foi
intenso ainda em Bom Jesus, com a
mínima do estado, 1,4°. Em lagoa verme-
lha fez 2.8°; uruguaiana, 3,9° e Caxias do
Sul. 5°. Em Porto Alegre a mínima foi de
9,4°, de madrugada.

Umas 150 casas foram atingidas em
Tramandaí, alem de barracos de pescado-
res no balneário de Magistério. Em Rio
Grande a ressaca atingiu os molhes da
barra.

Armário é como marido:

se escolher errado fica impossível

conviver com ele no quarto.
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Você não troca de armário a toda hora.
Nem de marido.
O ideal em ambos os casos é ter um só para
a vida toda.

Mas para isso a escolha deve ser cuidadosa.
Você não deve se deixar levar pelas aparências.

Armário bem bolado Gelli. O mais moderno e funcional.
Melhores preços e melhores condições. Venha conferir.

SuperGelli
Av. Brasil, 12.025
Tel.: 270-1322

Gelli Copacabana
Av. Copacabana, 1.032
Tels.: 521-3341
e 521-0740

Gelli Copacabana
Barata Ribeiro, 814
Tels.: 255-9629
e 235-7014

Gelli Rio Sul
2. Pavimento
Tel.: 295-6691

Gelli®
o movei bem bolado

Gelli Barra
CasaShopping
Tels.: 325-1431
e 325-1265

Gelli Tijuca
Conde de Bonfim, 208
Tels.: 248-0547
e 234-5125

Gelli Niterói
Gavião Peixoto, 115
Tels: 711-4281
e 711-6806

Petrópolis
Magazin Gelli
Tel: 42-0775

Abertas diariamente ate as 20 00 horas e sábados até as 1800 SuperGelli de 2. a sábado ate as 20 00 horas
Gelii Barra e Rio Sul de 2 • a sabado ale ás 22 00 horas

Agora também no CasaShopping entre o Carrefour e o Makro.

Niterói

não demite
Niterói — Para reduzir de 2

mil 200 para 1 mil 260 o núme-
ro de funcionários da Câmara
Municipal, o presidente Antô-
nio Luís Coelho Morgado
(PTB) não pretende demitir
ninguém, mas pedir aos que
seriam dispensados que eles
próprios peçam licença sem
vencimentos por tempo inde-
terminado. Cada vereador de-
verá indicar 60 funcionários a
serem preservados, mas há
também a proposta de que seja
realizado um concurso entre
todos os funcionários do Legis-
lativo.

— Não queremos criar um
problema social com demis-
soes. Hoje, por exemplo, uma
funcionária vive bem com o
marido, mas mais tarde eles
podem se separar e ela vir a
depender do emprego da Câ-
mara para o sustento dos fi-
lhos. Enquanto não precisar,
ela pode ficar em disponibilida-
de, contando tempo de serviço
— explicou o Vereador Antô-
nio Morgado.

Os Vereadores Carlos Eral-
do Lopes (PDS) e Wolney
Trindade (deixou o PDS e in-
gressou semana passada no
PMDB) propõem a realização
de um concurso em que os não
aprovados seriam eliminados
do quadro de funcionários.
CONVENIÊNCIA

O número exato de servido-
res do Legislativo municipal
nunca foi divulgado. Ele varia
de 3 mil a 2 mil 200, de acordo
com os interesses de quem o
divulga. Quando os vereadores
reclamam suplementação do
duodécimo à Prefeitura, usam
o número maior de forma a
argumentar que faltam recur-
sos para a Câmara pagar seu
pessoal. Mas quando volta a
repercutir na imprensa o em-
preguismo no Legislativo, os
vereadores não vêem mais de 2
mil funcionários.

Ao certo, a Câmara tem 86
servidores estatutários, lotados
no quadro I, além de 1S0 inati-
vos. Os demais sáo todos ceie-
tistas. A superlotação do servi-
ço é um problema que, segun-
do Antônio Morgado, "vem
desde as eleições de 1982". Ele
garante não ter contratado nin-
guém, explicando que os servi-
dores que entraram agora, du-
rante a sua presidência, eram
os que estavam licenciados sem
vencimentos, há dois anos, e
voltaram à atividade.

Para poder pagar o reajuste
de 89% dos vencimentos, re-
troativos a Io de maio. Morga-
do diz que é preciso reduzir o
número de servidores, a maio-
ria dos quais recebe menos que
o salário mínimo. Para isso, ele
obteve as assinaturas de todos
os vereadores num documento
em que se comprometem a
aceitar "que o numero de ftin-
cionários, a partir de iunho,
seja reduzido para 1 mil 26(1
servidores, cabendo a cada uni
dos vereadores indicar oll".
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Alto da Boa Vista já 
"curte" 

o inverno

A provisão de lenha começa a ser
preparada. Os licores e conhaques são
retirados do armário e as sopas —
especialmente o caldo verde — já
freqüentam a mesa. Este c um ritual
que começa a ser vivido por alguns
moradores do Alto da Boa Vista, que
podem usufruir de um clima de monta-
nha cni pleno litoral. Na madrugada de
ontem, a temperatura desceu a 12
graus no bairro mais frio da Cidade.

Segundo a previsora Marlcne Leal,
do Instituto Nacional de Meteorologia,
os termômetros registram temperatu-
ras muito baixas neste fim do outono,"mas essa queda mais violenta se deve
a uma massa polar intensa, que deve
permanecer estacionaria por nuiis dois
ou três dias". Como explicou, as mini-
mas nessas épocas não costumam ser
inferiores a 16 graus.

O inverno só começa dia 21, mas já
se faz sentir. Muita gente tirou os
casacos do fundo do baú para se defen-
der de temperaturas que, embora não
muito baixas, fogem da rotina do ca-
rioca. José Costa, português naturali-
zado brasileiro que mora no Alto há 17
anos, começa a preparar-se para a
temporada de lareira na Quinta das
Rosas. Paletó xadrez de lã, chapéu e
tamancos, diz que embora tenha crês-
cido em clima frio, prefere as tempera-
turas "intermediárias", mas não cscon-
de o prazer especial de degustar um
vinho tinto ou um bom licor nessa
cpoca.

Matilde, sua mulher, prefere o
tempo frio c conta que a família — sete
pessoas, entre filhos e netos — chega a
brigar por melhor espaço em frente á
lareira:

— Em julho a lareira fica ligada o
dia inteiro para ajudar a esquentar a
casa. As vezes o frio é tanto que dois
cobertores não são suficientes. A tem-
peratura cai mais no entardecer. Já
pegamos sete graus aqui. De manhã os
carros parecem que foram lavados, por
causa do orvalho.

Quem gosta de freqüentar a Fio-
resta da Tijuca não pode esquecer os
casacos. Ontem à tarde, um grupo
encasacado se distraía jogando miolo
de pão para os patos do Açude da
Solidão. José Augusto Alves da Silva,
o único em manga de camisa, estava
todo arrepiado. Mas seu pai, o portu-
gues José Gonçalves Macedo, há 35
anos 110 Brasil, tem unia teoria que
dispensa a lá: "o melhor agasalho é o
vinho".

Neve em São Joaquim lota os hotéis
Florianópolis — Nevou forte ontem

em São Joaquim, a partir das 8 horas,
quando a temperatura estava em T. No
início da tarde a neve ainda caía ininter-
ruptamente, formando lençol de oito cen-
tímetros sobre o solo e os telhados das
casas. Os hotéis Nevada c-Maristela —
únicos da cidade — estão lotados.

Enquanto os turistas — cerca de 200
— brincam na neve ou espantam o frio
com quentão. conhaque e café quente,
em torno das lareiras, a Prefeitura distri-
bui lenha e agasalhos aos pobres. Nesta
época sempre morrem muitas pessoas de
frio. principalmente crianças, na periferia
da cidade.

Devido ao acúmulo de gelo nas estra-
das, o tráfego está prcudicado cm todo o
Planalto Serrano. Desde quinta-feira fo-
ram suspensas as aulas cm várias cidades
e ontem havia pouca gente nas ruas de
São Joaquim. O único movimento ocor-
reu cm lojas de agasalhos e material
fotográfico. À tarde não havia mais
filmes.

Os pecuaristas se mostram preocupa-
dos com o frio intenso, 15 dias antes do
início do inverno, mas os produtores de
maçãs estão satisfeitos: para boa produ-

ção as macieiras precisam de 600 horas de
frio intenso por ano.

Geadas
Curitiba — A formação de geadas no

Norte Paranaense provocou alta de C'r$
20 mil por saca de café no final de
semana. Ontem, em Londrina, o café foi
comercializado a Cr$ 470 mil. Mas levan-
tamentos feitos pela Secretaria da Agri-
cultura indicam que, até agora, as geadas
não atingiram o parque cafceiro.

O 7" Distrito de Meteorologia (SP)
informou que na madrugada ocorreram
novamente geadas nas regiões sul e cen-
tro-sul. Em palmas a temperatura ficou
em 2,2"; em Curitiba, a mínima foi de
2,2".

Mas as quedas de temperatura não
afetaram, até agora, a produção agrícola.
Para o trigo, em fase de cmborrachamen-
to no sul do Estado, as geadas chegam a
ser favoráveis porque reduzem o ataque
de pragas e doenças.

A violenta queda de temperatura em
Curitiba nos últimos dois dias levou o
Centro de Triagem da Fundação de Pro-
moção Social do Paraná a fazer plantão
permanente para recolher mendigos nas

ruas e encaminhá-los ao albergue notur-
no da Federação Espírita, onde tomam
banho e tem pijama, cobertor e café da
manhã. Há ao todo 150 vagas.

Emergência
Porto Alegre — O Prefeito de I ra-

mandai, João Carlos Wender, decretou
estado de emergência no município e
balneários próximos, atingidos sexta-
feira à noite por forte ressaca que destriu
casas e bares c causou prejuízos de Cr$ 12
bilhões. A estrada que liga às praias, a
Interpraias, estava ontem com um quilo-
metro destruído pelas águas e em muitos
trechos, ainda inundada.

Com a chuva de ontem na Serra
Gaúcha e na Capital, ficou afastada a
possibilidade de neve em Gramado, Ca-
nela e São Francisco. Mas o frio foi
intenso ainda em Bom Jesus, com a
mínima do estado, 1.4°. Em lagoa verme-
lha fez 2.8°; uruguaiana, 3.9° e Caxias do
Sul. 5°. Em Porto Alegre a mínima foi de
9,4°, de madrugada.

Umas 150 casas foram atingidas cm
Tramandaí, além de barracos dc pescado-
res no balneário dc Magistério. Em Rio
Grande a ressaca atingiu os molhes da
barra.

Armário é como marido:

se escolher errado fica impossível

conviver com ele no quarto.
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Você não troca de armário a toda hora.
Nem de marido.
O ideal em ambos os casos é ter um só para
a vida toda.

Mas para isso a escolha deve ser cuidadosa.
Você não deve se deixar levar pelas aparências.

Armário bem bolado Gelli. O mais moderno e funcional.
Melhores preços e melhores condições. Venha conferir.

SuperGelli
Av. Brasil. 12 025
Tel.: 270-1322

Gelli Copacabana
Av. Copacabana. 1 032
Tels: 52--3341
e 521-0740

Gelli Copacabana
Barata Ribeiro. 814
Tels.: 255-9629
e 235-7014

Gelli Rio Sul
2 Pavimento
Tel: 295-6691

Gelli®
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Gelli Barra
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Agora também no CasaShopping entre o Carrefour e o Makro.

Câmara de

Niterói

não demite
Niterói — Para reduzir de 2

mil 200 para l mil 260 o núme-
ro de funcionários da Câmara
Municipal, o presidente Antõ-
nio Luís Coelho Morgado
(PTB) não pretende demitir
ninguém, mas pedir aos que
seriam dispensados que eles
próprios peçam licença sem
vencimentos por tempo inde-
terminado. Cada vereador de-
verá indicar 60 funcionários a
serem preservados, mas há
também a proposta de que seja
realizado, um concurso entre
todos os funcionários do Lcgis-
lativo.

— Não queremos criar um
problema social com demis-
sões. Hoje, por exemplo, uma
funcionária vive bem com o
marido, mas mais tarde eles
podem se separar e ela vir a
depender do emprego da Câ-
mara para o sustento dos fi-
lhos. Enquanto não precisar,
ela pode ficar cm disponibilida-
dc, contando tempo dc serviço
— explicou o Vereador Antô-
nio Morgado.

Os Vereadores Carlos Eral-
do Lopes (PDS) e Wolney
Trindade (deixou o PDS e in-
gressou semana passada no
PMDB) propõem a realização
de um concurso cm que os não
aprovados seriam eliminados
do quadro de funcionários.
CONVENIÊNCIA

O número exato de servido-
res do Legislativo municipal
nunca foi divulgado. Ele varia
de 3 mil a 2 mil 200, de acordo
com os interesses dc quem o
divulga. Quando os vereadores
reclamam suplementação do
duodéciino à Prefeitura, usam
o número maior de forma a
argumentar que faltam recur-
sos para a Câmara pagar seu
pessoal. Mas quando volta a
repercutir na imprensa o cm-
preguismo no Legislativo, os
vereadores não vêem mais de 2
mil funcionários.

Ao certo, a Câmara tem 86
servidores estatutários, lotados
no quadro I, além de I50 inati-
vos. Os demais são todos ceie-
tistas. A superlotação do servi-
ço é um problema que, segun-
do Antônio Morgado, "vem
desde as eleições de I982". Ele
garante não ter contratado nin-
guém, explicando que os servi-
dores que entraram agora, du-
rante a sua presidência, eram
os que estavam licenciados sem
vencimentos, há dois anos. e
voltaram â atividade.

Para poder pagar o reajuste
dc N"'r dos vencimentos, re-
troamos a l" de maio. Morga-
do diz que é preciso reduzir o
numero de servidores, a maio-
ria dos quais recebe menos que
o salário mínimo. Para isso. ele
obteve as assinaturas de todos
os vereadores num documento
cm que se comprometem <i
aceitar "que o numero de tun-
cjonáiios. .1 partir de junho,
seja redu/ido para l mil 260
scrvidoro. cabendo a cada um
dos vereadores indicar 60".

grande ressaca de 73

que 
agora ameaçaRessaca atinge interceptor romper

Foto de dosé Roberto SerraA ressaca deixou a descoberto cerca dc 20
metros de tubulões do interceptor oceânico, no
Lchlon. junto ao Posto 12, e a ameaça de
rompimento — com vazamento direto na praia— levou moradores a pedirem ajuda das autori-
dades estaduais, providenciada somente ás I7h
pelo I" Distrito de Esgoto da Cedae, cujos
plantonistas reforçaram a tubulação ameaçada.

Jair Alves, 60 anos — dos quais 35 como
guarda-vidas na área, que conhece bem —
avisou a Defesa Civil e a Cedae, através do
Salvamar, temendo a repetição do problema
provocado pela ressaca de 1973, quando 16
tubulões foram arrancados pelo mar. .lair estima
qiie serão necessários 45 dias de mar normal
para recompor largo trecho de praia.

Sem sustentação
O interceptor oceânico (canalização

que evita o lançamento direto de esgotos
junto à praia, levando-os para o emissário
submarino) passa bem em frente ao Posto
12. Ali, a ressaca descobriu inteiramente
cinco tubulões (numerados de 29 a 33),
deixando os dois centrais, 32 e 31, sem
sustentação. Suspensos e com apoio ape-
nas em outros tubulões, que se sustentam
em pilastras cravadas na areia, eles serviam
de brincadeira para banhistas e crianças,
que corriam de um lado para outro, nos
intervalos das ondas fortes, que, progressi-vãmente, escavavam mais a areia.

Como os dois tubulões centrais come-
çaram a arquear, cresceu o temor pelo
rompimento.

Muitas pessoas acreditavam que a tubulação
era de água e, diante das dimensões (mais de 1
metro de diâmetro), temiam pela falta de abas-
teeimento. A constatação de que era de esgoto
estimulou logo as brincadeiras, bem no estilo
carioca.

O espetáculo das ondas fortes, de ate três
metros dc altura segundo estimativa dos guar-
das-vidas do Posto 12, atraiu muita gente. A
maior frustração foi a de Alexandre Andrade, o
Metrô, 20 anos, um dos primeiros surfistas a
criar coragem para enfrentar as ondas — está
dando até tubo" — mas que saiu do mar com a
prancha quebrada em dois pedaços e que sequer
viu direito o que ocorrera.

Lastimando o prejuízo, uma vez que gastou
Cr$ 710 mil, conforme contou, com sua prancha
há pouco mais de um mês, Metrô está sem
dinheiro para comprar uma nova, que custa Cr$ , tubulão do interceptor ficou a descoberto e pode ser arrancado pelo mar

950 mil. Ele olhava os colegas, desconsolado, do
alto da plataforma do Posto 12, e anunciava sua
firme disposição de arranjar agora um patroci-nador que lhe garanta uma nova prancha. Quem
quiser ajudar, é só procurar no posto por Metrô,
que todo mundo conhece.

A ressaca, que continuou ontem com menor
intensidade, mudou os hábitos dos banhistas.
Com a redução drástica da faixa de areia, do
Arpoador ao final do Leblon, barracas, cadeiras
e toalhas foram para junto da calçada — área
normalmente ocupada pelos jogadores de vôlei.
Num dia de calor e sol forte, a coexistência
certamente não seria pacífica, mas a baixa
freqüência dc ontem assegurou a paz e cada um
arranjou um jeito de curtir o sol, muito fraco, ou
jogar.

isto só não foi possível no Leblon, onde os
jogadores de vôlei, redes e bolas na mão,
buscavam uma faixa para se instalar — na noite
passada, Jair Alves arrancou a maioria dos pausde sustentação das redes e deixou-os junto à
calçada, para evitar que o mar levasse. No
Leblon, só sobrou um campo de vôlei, bem no
final da praia junto ao enrocamento, e assim
mesmo completamente desnivelado, sem condi-
ções para prática do esporte.

Mas o sol da manhã foi aproveitado assim
mesmo, ao longo da calçada, o que exigiu uma
grande movimentação de garis para a retirada de
areia.

Nota da Cedae
A Cedae informou sobre o interceptor oceã-

nico do Leblon: A ressaca que assola a orla
marítima do Rio ocasionou descalçamento de
três blocos de ancoragem da linha de recalque
de 1 metro e 20 cm de diâmetro da elevatória do
Leblon, responsável pelo encanamento do esgo-
to do emissário submarino de Ipanema. Isto
obrigou a retirada de circulação desta linha e em
conseqüência o lançamento dos esgotos dessa
elevatória será feito temporariamente através do
costáo do Vidigal, antigo ponto de lançamento.

A Cedae informou ainda que no momento
não há condições de se iniciar a recuperação dos
blocos de ancoragem em conseqüência da ressa-
ca e que, dentro de 72 horas, iniciará os traba-
lhos. O emissário submarino de Ipanema está
funcionando normalmente, sendo também nor-
mal o aparecimento do início dos tubos na altura
da Rua Teixeira de Melo. A Cedae recomenda à
população para não utilizar momentaneamente
as praias do Leblon, Ipanema e São Conrado. Como na
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/Estudante pede a Maciel

que reconheça sua Casa

è religue a luz cortada
- A falta de luz — cortada há duas semanas — já não é

novidade na CEU (Casa do Estudante Universitário), na Avenida
Rui Barbosa, mas causa transtornos aos 120 estudantes que
moram lá e aguardam, para esta segunda-feira, uma resposta de
Cláudio Lembo. assessor do Ministro da Educação, Marco
Maciel, a um documento em que reivindicam o reconhecimento
oficial da casa, a restauração do prédio, sua manutenção e a
religação da energia elétrica.

Nessas duas semanas, os estudantes da CEU tiveram de
irpprovisar. Fizeram um gato (ligação clandestina) com a luz da
rua e interditaram os banheiros do segundo e terceiro andares,
porque a bomba d'água da Casa não consegue funcionar com a
energia fornecida pela instalação precária. A água só circula pelo
primeiro andar. No ano passado, a CEU ficou três meses sem luz.
Mas hoje, segundo uma residente, "o gato já é oficial".

Conta alta
Sem receber nenhuma verba oficial, a CEU é mantida pelos

próprios residentes, que não têm como pagar a conta da Light —
cerca de CrS 40 milhões — e a de gás e da água — do mesmo valor."Só que o gás e a água ninguém corta", explica Marco Antônio
Lobato Fernandes, aluno de Psicologia da Universidade Santa
Úrsula e diretor cultural da CEU. "Com a Nova República, a
«Situação da CEU não melhorou muito. O que mudou foi o
tratamento dado pelo MEC à nossa diretoria. Conseguimos até ser
recebidos pelo delegado regional do MEC no Rio, professor Peri
Porto".

No encontro, realizado dia 29, Peri Porto prometeu enviar o
documento à Brasília acompanhado do anexo em que a comissão
detalha o projeto cultural da Casa e pede subsídios, além do título
de propriedade do imóvel, que pertence à Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Mas. ao chegar à capital, a comissão de quatromoradores da CEU descobriu que o MEC desconhecia o papel.Lembo se comprometeu então a marcar uma audiência com
Marco Maciel para esta segunda-feira. No dia 20, porém, repre-
sentantes das 350 casas de estudantes do país fazem um ato
público em Brasília.
V.,V,. Localizado numa das áreas mais valorizadas do Rio de
Janeiro, com vista para o Pão de Açúcar e a entrada da Baía de
Guanabara, o prédio em que funciona a CEU é um dos mais
cobiçados pelas construtoras. Com três andares e um sótão, foi
construído em 1922 para as comemorações do Centenário da
Independência, com verba cedida pela Fundação Rockfeller. Ali
funcionou, originalmente, o Hotel Sete de Setembro.

No prédio funcionou também a Escola de Enfermagem Ana
Néri e um depósito de material da UFRJ. A partir de 73, o imóvel
passou à sede da Casa do Estudante Universitário, que havia sido
despejada da Lapa. Até 78, a UFRJ pagou as contas de água, luz e
gás. A partir desse ano, porém, alegou falta de verbas e passou as
contas para os residentes.

— Alguns inal lèm dinheiro para comer — explica Joana
Rodrigues mineira, estudane de Terapia Educacional. "O prédio é
limpo pelos próprios estudantes e não é a casa de cômodos que a
imprensa noticia", defende.

Mas o péssimo estado das janelas com vidros quebrados, as
portas rachadas, as paredes descascadas e com infiltrações, o mau
cheiro da cantina inundada e com pias e armários destruídos e a
escuridão dos corredores dão à CEU um ar de casa mal-
assombrada. E não permitem que sejam admirados os ladrilhos do
chão, os espelhos de cristal dos armários antigos, as escadarias de
madeira e o velho elevador de grades de ferro, parado há muitos
anos, desde que roubaram seu motor.

Os poucos estudantes que se arriscam a cozinhar usam
fogareiros nos quartos. Nas paredes, cartazes avisam que todo
aparelho elétrico deve ser desligado a partir das 19h para evitar
curto-circuito na instalação elétrica improvisada. O péssimoestado do prédio impede a chegada de novos hóspedes para o
alojamento. Só os quartos, com móveis antigos, de madeira
escuras do segundo andar estão ocupados. No jardim interno do
prédio, o coqueiro plantado na inauguração sobrevive em meio a
terra e ao lixo dos canteiros abandonados.

Teatro fechado
O teatro da CEU teve de ser desativado devido à falta d'água

nos banheiros do último andar. Assim, a pouca verba para compra
de material de limpeza e manutenção do prédio agora reduz-se ao
bar, onde se apresentam cantores, às oficinas de teatro e aos
cursos de bale e capoeira — com 100 alunos.

Apesar do aspecto de destruição e abandono, há sinais de
que a restauração do prédio é possível. Em 83, o Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Cultural determinou o tomba-
mento do prédio e afastou de vez o perigo de despejo dos
estudantes. No salão amarelo do primeiro andar, um funcionário
cedido pela Empresa Municipal de Obras Públicas trabalha na
restauração de paredes, sancas e esquadrias com material compra-
do pelos estudantes. No salão nobre, dois operários raspam o chão
e restauram paredes, cumprindo parte do acordo da empresa queali gravou um comercial de cerveja com a diretoria da CEU.

Foto de C-hiquito Chaves
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Sem receber nenhuma verba oficial, a Casa do Estudante Universitário nem água tem

Testemunha incrimina

cabo PM em chacina
O delegado Maurílio Moreira, da

Delegacia de Homicídios, diz que falta
identificar apenas um homem, possível-
mente policial, que participou da chacina
de Austin junto com o detetive Adelino
Cardoso Botelho Filho. O cabo PM José
Alberto de Sousa foi reconhecido por
uma testemunha, através de foto, como
sendo esse homem e será submetido à
identificação, amanhã, às JOh, naquela
delegacia.

O laudo de comparação balística da
pistola calibre 45 de um dos policiais
envolvidos na chacina de Austin ainda
não ficou pronto, mas o delegado Maurí-
lio Moreira já foi informado oficiosamcn-
te por peritos do Instituto Carlos Eboli de
que essa arma não é a mesma usada para
matar o advogado Mário Augusto Tava-
rela Veloso, a agente de viagens Jcanne
D'Arc Montenegro e a modelo fotográfi-
co Vera Socorro Vaz Jacomo.

A informação foi prestada por um
policial que atua nas investigações, que
acrescentou que a hipótese da troca de
cano da arma foi examinada, realizando-
se exame de balística na área da cápsula
onde bate o percursor da pistola. O
exame, segundo o policial, foi negativo.

Falta material
O mesmo policial disse que não fo-

ratn realizados exames papiloscópicos no
Escort usado no seqüestro que antecedeu
a chacina. Esses exames ajudariam muito
a identificar os policiais envolvidos no
crime, mas não foram feitos, segundo o
policial, porque falta material ao Institu-
to Carlos Eboli: "O Estado não tem

dinheiro para importar o pó químico paralevantamento das impressões digitais".
As investigações não evoluíram des-

de sexta-feira, mesmo com a afirmação
do delegado Maurílio Moreira de querestam somente identificar oficialmente
um dos envolvidos para a conclusão do
inquérito e seu encaminhamento ao Juiz
Paulo César Panza, da 2a Vara Criminal
da Ilha do Governador.

Maurílio Moreira não esteve ontem
na Delegacia de Homicídios, onde se
informou que fora ao 12" Batalhão da
Polícia Militar, em Niterói, onde esta-
riam presos dois PMs (um deles, o cabo
José Alberto de Souza) envolvidos na
chacina. Mas isso foi negado pelo Tcncn-
te Paulo Lima, oficial-dc-dia no batalhão.

Prisão decretada
O Juiz Paulo César Panza decretou

ontem a prisão preventiva do detetive
inspetor Gustavo Francisco Farias Fors-
ten, da DV-Norte, reconhecido sexta-
feira â noite como um dos policiais envol-
vidos na extorsão ao industrial Armando
Luís Monteiro Rodrigues. A informação
é do delegado Maurílio Moreira, queontem se encontrou com o juiz.

O delegado disse que falta identificar
duas pessoas — uma que participou da
extorsão e outra da chacina — para
concluir o inquérito. Segunda-feira, tam-
bém, ele tomará os depoimentos de um
atendente do Hotel Glória que ajudou o
advogado Mário Augusto a carregar as
malas para o carro. Maurílio quer saber
quantos volumes Mário levava e se estava
preocupado com algum deles.

As vítimas e os policiais
No dia 19 de maio último, o Escort

placa de São Paulo NX-048I, cm que
viajavam quatro pessoas, foi fechado na
Avenida Rio de Janeiro, na Ilha do
Governador, por um Passat branco, do
qual saltaram três homens que se diziam
policiais. Estes obrigaram o industrial
português Armando Luís Monteiro Ro-
drigues, que dirigia o Escort, a passar
para o Passai, seguindo com um dos
seqüestradores. Os outros dois partiram
no Escort com o advogado português
Mário Augusto Tavarela Veloso, a agen-
te de viagens Jeanne D'Arc Montenegro
e a modelo fotográfico Vera Socorro Vaz
Jacomo.

O advogado iria embarcar no Acro-
porto Internacional do Rio de Janeiro
para Portugal, Jeanne para Recife e Vera
retornaria do aeroporto com Armando.
O advogado e as duas mulheres foram
executados a tiros cm um terreno baldio
da Rua Irincu Pedrosa. em Austin. Nova
Iguaçu, e o industrial abandonado em
Jacarepaguá por um dos seqüestradores.

Na investigação do que ficou conhc-
cido como a chacina de Austin, desço-
briu-se que dela participaram policiais da
Delegacia de Vigilância Norte, atualmcn-
te sob o comando do delegado Hélio
Vigio. Foram arrolados nove policiais
suspeitos até agora.

Quem é quem
Mário Augusto Tavarela Veloso. ad-

vogado, candidato a cargo político em
Portugal. Defendia o industrial portuguêsArmando Luís Monteiro Rodrigues num
caso de exportação fictícia. Mário era
vice-presidente da Associação Portugue-
sa de Artes Fotográficas e por isso se
envolveu com o delegado Osmar Peça-
nha, apreciador de fotografias, prome-tendo expor algumas fotos do delegado
na Europa. O advogado tinha um roman-
ce com a agente de viagens Jeanne D'Arc
Montenegro.

Jeanne D'Are Montenegro residia
em Recife c era agente de viagens. En-
contrava-se com Mário Tavarela sempre
que este vinha ao Rio e se hospedava no
Hotel Glória. Embarcava no Rio no
mesmo avião do advogado, quando este
retomava a Portugal. Ela descia na escala
do vôo em Recife.

Vera Socorro Vaz Jacomo. mode-
Io fotográfico e amante do industrial
Armando Luís. Morava na Rua Pinheiro
Machado, Laranjeiras, lia informações
de que também teria ligações com o
detetive Humberto Luís Dl Maio Boncn-
te. um dos implicados na extorsão ao
industrial Armando Luís e suspeito de
participar do seqüestro do advogado e
das mulheres.

Armando Luís Monteiro Rodri-
gues, industrial português, ex-funcionário
da alfândega de Portugal, onde se envol-veu num caso de exportarão fictícia.
Pratica lutas e artes marciais c consta queno Rio negociava com patrícios abasta-
dos. dos quais recebia dólares que eram
levados para aplicações em Portugal e
França.

Carlos Alberto Mariath Neto, de-
tetive de 1;| categoria. Entrou para a
polícia cm 12 de dezembro de 1975 e foi
promovido cm 29 de junho de 1976.
Preso cm flagrante de estelionato na
cidade paulista de Guaíra, ficou afastado
das funções ate o último dia 3, quando foi
relotado no Departamento de Investiga-
ções Especiais — DIE. Apesar de afasta-
do, sempre esteve ligado ao grupo envol-
vido nas extorsões e chacina.

Gérson dc Carvalho Muguet, de-
tetive de policia desde 19 de fevereiro de
1978 e promovido a detetive de 2a catego-
ria em 19 de fevereiro de 1982. Na sua
ficha funcional constam seis ou sete elo-
gios. É piloto de avião — há informações
de que tem um aparelho — e helicóptero.
Um parente seu seria promotor público.E de família abastada c teria ganho dos
pais uma luxuosa residência em Jacarepa-
guá. Esteve destacado no serviço de Re-
cursos Especiais — a Swat carioca —
cu jos componentes tem treinamento com
todo tipo dc armamento, de antiguerri-
lha. sobrevivência na selva, pára-
quedismo e combate à subversão.

Antônio Carlos Salomão, deteli-
ve, é da turma dc Muguet e foi promovi-do na mesma data. Na sua ficha funcional
constam dois elogios por atuação em
serviço.

Adelino Cardoso Botelho Filho,
detetive, entrou para a polícia em 5 de
março de PJN.í e atuou durante algum
tempo no Departamento Aeropolicial,
fazendo incursões a favelas cm helicópte-
ro. Sempre usou arma pesada. Lino,
como é conhecido, é detetive de 3a cate-
goria e na sua ficha constam dois elogios.
E suspeito de assassinato.

Roberto Édsnn dl1 Moraes, moto-
rista da polícia, mas trabalhando na as-
sessoria dc segurança do Detran. Tido
como homem de ação e destemido, é
muito ligado aos demais envolvidos nas
extorsões e chacina.

Hugo Tognaz/.i, PM reformado e
ligado ao grupo. Foi investigada sua par-ticipação na chacina, mas se isentou apre-
scnlando-se ao delegado Maurílio Morei-
ra, que revelou nada ter contra Hugo.

Humberto Luís Di Maio Bonente,
detetive, outro dos integrantes do grupoda mineira (artificio da policia para extor-
quir e não prendei). Tinha ligações com
\ era Socorro Va/ l.icomo. amante do
industrial Armando L.uis. Humberto está
lotado na DV-Nortc. onde estão também
Muguet. Salomão e Adelino, todos egres-
>os lio Departamento Aeropolicial.

José Alberto de Sou/a. cabo PM,
RCi l'U>44. 'I em 15 anos de corporação e
esta cm gozo dc licença especial dc I" de
janeiro a 31 dc julho dc X5. E ligado
lambem ao grupo, esta sempre na LA'-
Norte e toi reconhecido através de foto.
poi uma testemunha, como o homem
que. imito com Adelino, executou o
advogado e as duas mulheres
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Nem motorista

escapa de furto
na Rodoviária

Os furtos constantes na Rodoviária
Novo Rio, principalmente de malas, vem
preocupando a polícia, que intensificou a
vigilância nos setores de embarque e
desembarque. No destacamento policialda Rodoviária, os registros são de uma
média de 10 furtos por dia.

Ontem, nem mesmo o motorista Má-
rio Lúcio Ferreira de Sousa, 33 anos, quedirigiu um ônibus da Viação Util de
Barbacena para o Rio, escapou da ação
dos assaltantes. Um dos seus passageirosroubou-lhe a mala com roupas, documen-
tos e Cr$ 30 mil, dentro do seu ônibus. O
roubo foi registrado na 17" DP.

Hcraciito Schiavo. 6() anos, Luiz da
30" Junta de Conciliação do Ministério do
Trabalho. Sua casa, na Tijuca, foi arrom-
bada enquanto ele e a família dormiam,
sendo roubados aparelhos eletrodomésti-
cos avaliados em CrS 15 milhões e CrS
500 mil cm espécie. A 18" DP, na Praça
da Bandeira, registrou.

Teresa de Araújo Franco, 34 anos,
moradora cm Vilar dos Tcllcs. Foi à 18"
DP registrar o roubo de seu relógio
Champion, que três homens arrancaram-
lhe do pulso na Rua General Canabarro,
Tijuca, ontem de manhã. Os homens,
armados, empurraram Tercza, jogando-a
ao chão.

YVilmar da Silva Fogaça, 34 anos,
Segundo-Sargento do Exército, servindo
em Brasília. Foi furtado na Rodoviária
Novo Rio por dois menores que esbarra-
ram nele e levaram sua carteira..

Carlos Antônio de Oliveira, 29 anos,
morador na Tijuca. Na Rua Professor
Olímpio de Mello, três homens levaram
sua carteira com documentação pessoal e
do seu carro ò CrS 7 mil. A 17" DP, cm
São Cristóvão, registrou.

Fernanda Ksteves Barccllos, de 30
anos. moradora na Tijuca. Ficou sem sua
carteira dc documentos c CrS 301) mil do
salário que recebera ontem. Dois meno-
res arrancaram-lhe a bolsa na Rua São
Francisco Xavier, Tijuca.

Ney Banzera registrou na 17a DP, em
São Cristóvão, o roubo de sua Caravan
placa de Minas Gerais HD 5127. ano 83.
Ele veio de São João dei Rei há poucosdias e foi ontem ao Jardim Zoológico
com a família, deixando estacionado o
carro, que desapareceu. Mora na Rua
Luís Giarola. 845. cm São João dcl Rei.
Durval Luiz Silva Santos, funcionário do
JORNAL DO BRASIL: ficou sem os
documentos após pegar o ônibus da linha
Nova Iguaçu—Central.

O JORNAL DO BRASIL pôr o telefo-
ne 264-4422 (ramais 415, 485 e 4131 à
disposição das vítimas de assalto. Confir-
mada a veracidade, a informação será
publicada sem ônus.

Irmã de Nícia

acusa cunhado

por assassínio
Um grupo de mães dc alunos do

Colégio Sacré-Coeur dc Marie manda
rezar amanhã, às Hlh, na Igreja Nossa
Senhora das Dores — Avenida Paulo dc
Frontin — uma missa de sétimo dia pelaestudante de pedagogia Nícia Abreu e
Silva, assassinada a tiros à saída da Facul-
dade Estácio de Sá. O grupo feminista
SOS Mulher ferá uma manifestação con-
tra o principal suspeito, o médico Aníbal
Maciel de Abreu e Silva, marido de
Nícia.

No Sacré-Coeur estudam Tatiana e
Marcelo José. filhos dc Nícia. que agora
estão morando com a tia. a advogada
Cecília Barbosa, irmã da estudante assas-
sinada. Ainda revoltada com o crime e
acusando o cunhado. Cecília contou queo medico já respondeu a um processo na
12a DP, em Copacabana, por agressão a
um motorista. Na mesma delegacia, sua
irmã deu queixa da agressão sofrida no
dia 12 ile março c. dias depois, tirou um
documento dizendo que o médico havia
levado da garagem do prédio cm quemorava seu carro, uma Marajó branca.

Segundo a advogada, sua irmã foi
apanhar o carro que deixou na garagemdo apartamento cm que morava com o
médico porque não pode levá-lo no dia
cm que saiu de casa depois da agressão."Ela estava com as costelas lesadas e os
seios doloridos, com hematomas. E tinha
medo. muito medo. não conseguia diri-
gir". explicou Cecília. "Nícia deixou um
bilhete com a empregada, I>is, dizendo
que. como já estava melhor, fora apanhar
o carro para uso dela e das crianças".

— Quando leu o bilhete. Aníbal cha-
mou seu filho do primeiro casamento,
Aníbal Osvaldo, o Binha. e disse: "Va-
mos ta/er um servicinho". Então, com
unia earicira de medico do Detran. cn-
tron na gai.igcm do prédio da Rua (nista-
vo Sampaio, onde Nícia morava cm um
apartamento dos pais, e levou o carro —
explicou Cecília.

Avó de Jeanette diz

que Baumgarten foi

seqüestrado em casa
Alexandre von Baumgarten e a mulher Jeanette Ivone

Hansen foram seqüestrados cm sua casa, na Rua Paul Redfern,
Ipanema. Esta foi a opinião da avó de Jeanette, Andrée Devais
Mankclkcrn. durante o depoimento que prestou ao delegado
Ivan Vasques na sexta-feira.

Por que a senhora tem tanta certeza disso? — indagou
o delegado.

Porque Baumgarten estava ameaçado de morte. Já
havia sofrido um atentado (uma picada de injeção aplicada pordois homens no Centro) e para onde ia levava sempre sua
pistola Mauser. alemã. E eu a encontrei, dois dias após seu
desaparecimento, no chão, ao lado da cama. ao alcance da mão— explicou Andrée Mankclkcrn.

A avó de Jeanette disse ao delegado Vasques que entendia
de armas porque seu segundo marido era delegado e ensinava-
lhe tudo a respeito: o que é uma pistola, o que é um revólver, e"dizia que a pistola é uma arma muito perigosa porque não tem
tambor e com qualquer pancada dispara. Por isso sei que a
pistola de Baumgarten era uma Mauser". acrescentou.

Outro fato que lhe chamou atenção foi a valisa queJeanette usava sempre que ia pescar. "Ela estava no hall do
apartamento arrumada, com todos os objetos que minha neta
levava nas pescarias", afirmou Andrée, lembrando-sc dc outro
fato "muito estranho: a secretária eletrônica do apartamento
estava desligada c, no entanto, Baumgarten tinha o costume de
ligá-la sempre que saía".

Um dos próximos passos da polícia, agora, será localizar o
porteiro João Primo, que trabalhava no prédio de Baumgarten,
para que ele esclareça sc viu o jornalista deixar o edifício na
madrugada do dia 13 de outubro de 1982 com a mulher
Jeanette, e se alguém os acompanhava. Outra pessoa que os
policiais que investigam o caso também tentarão encontrar é um
guardador da Coderte, na Praça 15, onde Baumgarten deixava
seu carro quando ia pescar.

O delegado Ivan Vasques disse que amanhã mesmo
começará a preparar a carta precatória para que a policia de
Manaus ouça o General Octávio Medeiros.

Relatório da FEEMA

mostra que o Estado

vive situação crítica
"O Estado do Rio de Janeiro tem graves problemas desaneamento, poluição das águas, da atmosfera e do solo, alémda degradação dos recursos naturais, como a erosão das

encostas, desmatamentos. assoreamento de lagoas c destruição
de manguezais. Estes problemas significam constantes ameaças
à qualidade de vida, à saúde da população e às atividades
econômicas".

Este é o trecho inicial de um relatório recente da FEEMA
(Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente) sobre
as condições ambientais do Estado. Só em relação a um tipo de
poluente do ar — partículas ou poeiras com os mais diversos e
perigosos produtos —, o relatório informa que, no últimolevantamento, sc verificou uma emissão anual dc cerca de 140
mil toneladas, 45% só na Região Metropolitana.

O relatório aponta ainda os principais problemas ambien-
tais no Estado: a poluição pelo vinhoto de lavagem dc cana. noNorte Fluminense, decorrente da expansão das indústrias edunas com loteamentos irregulares; a poluição industrial daregião do Médio Paraíba, que afeta a população local econtamina o principal manancial de abastecimento de água da
Região Metropolitana (o Rio Paraíba do Sul); a poluição do arna Região Metropolitana; e a poluição das Baías da Guanabara
e Scpctiba, entre outros.

Tempo
Satélite GOES — INPE — Cachoeira Paulista. 5P (8/6/85 — 1Bh)

A massa dc ar pular continental, que sc estende desde o sudeste daArgentina ate o Mato Grosso, continua provocando forte resfriamentonas Regiões Sul, Sudeste c Ccntro-Oeste. favorecendo a ocorrência de
geadas nesta madrugada, no sul de Minas Gerais, sul de Mato Grosso doSul. São Paulo, Santa Catarina c Paraná. A Região Sudeste terá tempobom, possibilidades de nevoeiros pela manhã c temperatura baixadurante n dia c madrugada. Na Rcpiãu Nordeste o tempo teránebulosidade e chuvas esparsas, o mesmo ocorrendo ao norte e centrodo Pará e Amazonas. No Rio Grande do Sul c Santa Catarina ascondições são favoráveis a chuvas esparsas e nebulosidade variável.
No Rio e em Niterói
No Rio de Janeiro e Niterói — Claroocasionalmente nublado, com névoaúmida c nevoeiros esparsos ao ama-nhcccr. Temperatura estável. Ven-tos quentes Norte rondando paraSudoeste a tarde fraco», ocasional-mente moderados. Visibilidade boa.Máxima de 24 2 cm Bangu e mínimade 12.II no Alto da Boa ViMa.As Chuvas -• Picupiiaqão em mm.Últimas 24 horas 0.(1. Acumuladaeste més 52.4. Normal mensal 43.2.Acumulada este ano 908.3. Normalanual 1075.8.O Sol — Nascerá às 06h28min c oocaso será às 17hl4min.O Mar — No Rio de Jawneiro —Preamar — 06h02min 1.1;I8h53min 1 Oe 22h44min O 8. Baixamar — 0 I h 4 fi m i n < 0 . 7 e14h08inin 0.4m. Em Angra dos Reis— Preamar 05hl9minl Uni;ISMUmin U >l c ;2h-IKmin () "m H.ii-xa mar — 02h0Mmin/0.6ni;08h24m/0.7m e 14hlUmin'0.3m. EmCabo Frio — Preamar —05h59min/0 9n> c 2(lh22min/0.8m.Baixa mar — OlhKlniin n i»m eI3h4?min/0.3m OSalvamar informa
que o mar está agitado com aguas a22 graus. Quatro pessoas foram so-corridas ontem no litoral carioca.
A Lua

DI heia Minguanteate hoje 10 h

aNova18/6 Crescente25/6
Nos Estados
Amazonas. ene a nub c/chuvas esp noNorte. Demais reg. pte nub a nub. d
pnes de chuvas isol. Temp: estável.Máx..- 24.5 e Min • 20.0; Acre: ptenub a nub c pnes de chuvas isol.Temp: est. Máx.: 24.4 e Min .: 15.2;Roraima: pte nub a nub c pnes dechuvas isol Temp- est Máx • 2K 6 eMin 2^ 8. Rondônia pte nub a nubc pnes de chinas isol Temp est.Vim 16 2. fará ene a nub c chuvasesp no Norte do estado Demais rec
pte nub a nub c pnes de chuvas isol.Temp est Máx • 32.2 e Min • 2ft 8.Amapá pie nub a nub c chuvas isol

Temp: estável. Máx.: 30.8 e Min.:23 4, Maranhão: ene a nub c/chuvasesp. Temp: estável. Máx.: 29 9 eMin.: 23.4; ene c/chuvas esp.Temp: est.; Ceará: pte nub a nubc/chvuas oes. Temp: est Máx . 29 6e Min.: 22.9; Pernambuco: pte nub anub c/chuvas ocs. Temp: est. Máx..-29 9 e Min.. 22 2; Paraiba-Alagoav
pte nub a nub c/chuvas ocs. Temp:est. Máx : 29.8 e Min 22.3. Sergipe:
pte nub a nub c/chuvas ocs. Temp:est Máx. 28.8 e Min.. 22 9, Bahia:ene a nub c/chuvas esp no Sul eSudeste do estado. Demais reg. ptenub a nub c/chuvas ocs. Temp: estMáx.: 28.7 e Min 24.2. Mato (i. doSul: claro a pte nub c/geadas. Temp:declínio. Máx.: 12 2 e Min 1.7;Mato Cirmso: claro a pte nub a oestenub. Temp: estável Máx 19 4 eMin : 14.6; Goiás: claro a pte nub aocate nub no Norte do estado. De-mais reg. claro a pt nub c geadas noextreno Sul. Temp estável. Máx21 6 e Min • 7.1; Distrito Federalclaro a pte nub. íemp: estável.Máx • 21 I e Min 6 5; EspíritoSanto nob oeste claro, lemp: está-vcl. Máx 24 8 e Min 20 1. MinasGerais: nub ao Norte e Nfc do esta-do. Demais reg. claro a pte nub c/
possibilidade dc geadas ao Sul doestado. Temp: estável Máx.: 21.7 eMin.: 6.3; Sào Paulo: claro operío-dos de pte nub. Possibilidade de
geadas na madrugada. Temp: est ;Paraná: pte nub a claro. Possibilida-de de geadas na madrugada, lemp:estável. Máx.: 9.4 e Min • 2 2; SantaCatarina ene a nub suj a chuvas esp
passando a pte nub no decorrer do
período Temp: estável Máx • 16 2 eMin.: 11.5; Rio (J. do Sul nub aindasuj a chuvas esp na madrugada,
passando a pte nub no Sul do Valedo Uruguai. Campanha e litoral Sul.Ene c/chuvas esp passando a pte nubno decorrer do período nas demaisregiões. Temp: estável. Máx.: 16.6 aMin.: 9 4.
No mundo
Atenas: 34. claro; Berlim: 17. chuvo>v»; Bogotá: 18, chuvoso: Buenos Ai*res: 11. claro; C aracas: 26. nublado:Chicago: 20. nublado: Jerusalém: 24,claro; Lima: 20, nublado; Lisboa: 22.claro: Londres: 14. claro; Los Ange-lc^: 35. claro: Madri: 25. claro: Me-xieo: 2*. nublado: Mi.imi: .V). nubla-do: Montevidéu: II. nublado; M.tn-tua!: 22. claro: Move»mi: 13. claro;V i loiqur: 24. claro: Paru: 19,nublado; Pequim: Ul. nublado; Rooi.<: .^2. claro; San I i hicínco: 22.nublado; Santiago: IH. claro; lo-
quio: 23. chuvoso.
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Rio tem foco de malária mas febre amarela ainda não
A fehre amarela não chegou ainda ao Rio

mas quem quiser vacinar-se contra a doença em
clínica particular vai pagar caro: a Climuno. em
Copacabana, cobra Cr$ 160 mil pela aplicação,
que é feita de graça no Serviço Nacional de
Saúde dos Portos, na Praça 15. Trazidos princi-
palmente pelas correntes migratórias, existem
focos de malária e leishmaniose em vários pon-tos da Cidade.

O transmissor da febre amarela — Aedes
aegypti — nâo é desconhecido no Rio, só que o

,, existente náo está contaminado. Por isso, diz o
Secretário Municipal de Saúde, Hugo Tomassi-
ni, "não existe motivo para preocupação, mes-
mo porque a vigilância do Ministério é eficien-

.. te".. Os focos de malária localizam-se na Barra
de Guaratiba e os de leishmaniose, na Barra da
.Tijuca e Jacarepaguá, principalmente. Houve
também aumento da incidência de lepra.

Pobreza
O reaparecimento de doenças como a malá-

ria e a leishmaniose e o aumento da incidência
da lepra têm um denominador comum, paraHugo Tomassini: as correntes migratórios e o
subdesenvolvimento. No caso da febre amarela
houve um fator adicional: uma falha no sistema
de vigilância, no fina] dos anos 60, permitiu queum avião vindo da África trouxesse de novo o
Aedes aegypti — transmissor da doença nas
áreas urbanas — que já hávia sido erradicado.

Hoje, o mosquito está de novo disseminado
nas cidades, desenvolvendo-se sobretudo em
águas paradas — até em vasos de flores domésti-

% cos — e já se tem notícias de casos da doença —
que é incurável — em Presidente Prudente, no
Sudoeste paulista. Este, no momento, é o foco
mais próximo do Rio e cabe ao Ministério da
Saúde tomar providências em relação a todas as
pessoas que saem dessa cidade.

— Quem viajar para o Norte, de Cuiabá
para cima, deve necessariamente se vacinar,
porque existe um outro mosquito transmissor
que vive em áreas silvestres. E esse outro
transmissor costuma infestar também os maca-
cos que vivem na Amazônia. Assim é bom queninguém traga para cá esses macacos, que po-dem ser mordidos pelo mosquito que vive no
Rio infectando-o. Esse é justamente o grande
perigo — disse Tomassini.

A vacina é fabricada pela Fiocruz, quevende o frasco de 50 doses a Cr$ 95 mil. Na
Praça 15 a vacina é aplicada de graça, mas nas
clínicas particulares a dose pode chegar a Cr$160
mil, como acontece na Climuno. Náo foram
encontrados médicos, na sexta-feira à tarde, na
clínica, mas uma enfermeira que se identificou
como Margô explicou que, aberto o frasco, a
vacina só é eficaz se aplicada no prazo máximo
de 24 horas. Depois é inutilizada. A média
diária tem sido de três a quatro aplicações na
clínica.

A malária foi reintroduzida no Estado do
Rio por peões contaminados que vieram do
Nordeste e do Norte para trabalhar na Rio —
Santos. No município da capital, o foco de Barra
de Guaratiba teve como origem pescadores que

já vieram com a doença de outras regiões. A
malária, também transmitida por mosquito, é
tratável com medicamentos à base de quinino.

Já a leishmaniose tem seus focos nas poucas
áreas ainda verdes da cidade e é transmitida pelo
mosquito flebotomus, que também infesta ani-
mais silvestres. A doença provoca febre e atinge
sobretudo o baço, o fígado e a medula, mas tem
tratamento. Os 73 casos registrados, em 84. na
cidade, ocorreram em Jacarepaguá, Vargem
Grande, Realengo., Rio da Prata (Campo Gran-
de) e Camorim. O número é decrescente em
relação a 83, quando foram registrados 116
casos.

A desnutrição e as más condições sanitárias
contribuem, como nas demais doenças, para quea lepra, no município do Rio, apresente um
índice de incidência de 1,55 por cada mil habi-
tantes, considerado alto pelos padrões interna-
cionais, conforme admite o Secretário Hugo
Tomassini.

Causada pela bactéria micohacterium le-
prae, a sua forma de contágio ainda não foi
esclarecida. Sabe-se apenas que é preciso um
contato prolongado e íntimo com o leproso. Ao
contrário do que é disseminado por preconceito,ninguém contrai lepra simplesmente tocando ou
chegando próximo do doente. Por isso, a forma
de controle consiste em detectar quem são as
pessoas que mais intimamente se comunicam
com leprosos e orientá-las para a prevenção.

Com um longo período de incubaçáo — de
sete a nove anos — e hoje totalmente curável, á
lepra tem "alta taxa endêmica" nas regiões mais
pobres e afastadas da cidade — subúrbios e
Zona Oeste — aparecendo ainda por toda a
Baixada. Mas também surge na Zona Sul,
embora em taxas menores — um pouco inferio-
res a um caso por cada grupo de mil habitantes

em bairros como a Gávea, Copacabana e
Flamengo. Nessa região, a doença ataca sobre-
tudo os residentes em favelas e outras áreas de
baixa renda.

De acordo com as estatísticas sobre os surtos
da doença, que costumam ocorrer em intervalos
de 10 anos, a meningite meningocócica — que é
contagiosa — deveria atingir de novo um índice
alarmante agora, em 85, pois o último surto foi
em 75. O número de casos vem crescendo desde
82, quando atingiram 51. Em 83 subiram para 82
e, no ano passado, para 98. "Mas em razão de
uma vigilância mais bem feita e de um trabalho
preventivo, o número de casos, em 85, está
dentro da normalidade", assegura Hugo Tomas-
sini.

Apesar do baixo poder aquisitivo da maior
parte da população atingida por essas doenças

algumas das quais já poderiam estar erradica-
das — o secretário afirma que, em geral, elas
estão sob controle e náo causam maior preocu-
pação. A pior "epidemia" na cidade, responsa-
vel por 45 mortes em cada 100 mil na faixa entre
quatro e 49 anos, é a representada pelos aciden-
tes de trânsito e homicídios: "As nossas estatísti-
cas demonstram que a violência está matando
mais do que qualquer doença", diz Tomassini.

PM aprende

turismo em

seminário
Para treinar policiais milita-

res no atendimento a turistas,
agentes de viagem e hoteleiros
estão organizando um curso,
que reunirá inicialmente os 862
policiais que falam alguma lín-
gua estrangeira. Quarta-feira,
um seminário no Copacabana
Palace, com a participação dos

-secretários estaduais de Justi-
ça, Vivaldo Barbosa, e da Poli-
cia Militar, Coronel Nazarcth
Cerqueira, definirá o pro-
grama.

Patrocinado pela iniciativa
privada, o curso, segundo o
presidente da Associação de
Hotéis de Turismo, José
Eduardo Guinle, vai beneficiar
principalmente os turistas es-
trangeiros, que passarão a con-
tar com atendimento especiali-
zado. Eduardo Guinle infor-
mou que a segurança aos turis-
tas melhorou este ano, em fun-
ção do reforço do policiamentona orla marítima, mas a recla-
mação mais comum é a de que
os policiais não dominavam Íín-
guas estrangeiras.

Teresópolis vai
ter terminal

Um terminal turístico para
facilitar o acesso de visitantes
será construído em cinco meses
no Soberbo, na entrada da ci-
dade de Teresópolis, à margem
da rodovia BR-116. através de
convênio firmado ontem entre
a prefeitura da cidade e a Em-
bratur, informou nota da Divi-
são de Imprensa da Empresa.

Vão ser empregados Cr$ 522
milhões, dos quais a prefeitura
entrará com Cr$ 200 milhões.
O presidente da Embratur,
McDowell Leite de Castro, dis-
se que "o turismo social é uma
das principais metas a serem
alcançadas". O Prefeito Celso
Dalmaso di»se que o terminal,
de 400 m3, seguirá projeto do
município, terá o nome de Tan-
credo Neves e dará à cidade
condições de "apresentar um
bonito cartão de visitas".

Foto de Aguinaldo Ramos

férias de 
julho
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8 dias

Passagem aérea ida e volta
nos Boeing da VASP.
Hospedagem no Hotel Roma (7 noites)
com café da manhã.
Traslados Aeroporto, hotel, aeroporto e passeios.

SAfDAS: 29 e 30 de Junho
6, 7,13,14, 20, 21, 27 e 28 de Julho
4,11,18 e 25 de Agosto

a partir de us$595

VASPVOI. VASP. L A MAIS PONTUAL.

3 VEZES S/JUROS

VIVA ARGENTINA

BUENOS AIRES e BARILOCHE

3 dias em Buenos A„ese 8 CfeS
5 dias em Bariloche
Hotéis classe superior, traríslados e Passeios.
SAÍDAS: 22 e 23 de Junho

1,5, 9,13, 17, 21,25 e 29 de Julho
desde us$640

BUENOS AIRES

8 dias
Hotéis de categoria superior, translados e Passeios.
SAÍDAS: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29 de Julho desde US$399

FINANCIAMENTO EM CRUZEIROS 40% de ENTRADA e 2 VEZES SEM JUROS ou em até 24 meses
Os prpços indicados correspondem a apa< tau.ento ntiadniploSolicite foinetos com as condições especificas ao programa.

PROCURE SEU AGENTE DE VIAGENS, OU 

OPERADORA TURÍSTICA

INTRAVB.
Central de informações

Tel. 220 3311
EMBRATUR 0009302»*RAy ; 7s

RiO DE JANEIRO
Av. Rio Branco. 57 A • Tel.; 253-2552 ¦ EMBRATUR 003600041.9Av. N.S. de Cooacabana. 371 • Loja E • Tel.: 255-9684EMBRATUR 003600541.7
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Clernir apagou a bandeira do PDT do diretório da 24" Zona

Clemir Ramos expulsa PDT

da sede de seu diretório
Depois de desligar-se do

PDT, o Deputado federal Cie-
mir Ramos despejou o partidode sua sede, eni Bangu. Ontem
de manhã, o deputado, quedeverá disputar a prefeitura pe-Io Partido Democrata Cristão,
apagou a sigla do partido pinta-da nas paredes do diretório da
24H Zona Eleitoral e livrou-se
da bandeira do PDT e de duas
fotos do Governador Leonel
Brizola, que foram jogadas na
rua.

Na presença de alguns elei-
tores e de membros do direto-
rio do PDT de Bangu, Clemir
Ramos disse que "o ato mar-
cou simbolicamente o fim de
uma fase em que errou ao inte-
grar um partido que tem do-
no". Disse que permanecerá
no prédio, "agora um espaço
democrático", mas o Deputado
estadual do PDT, José Miguel,
que também tem seu reduto
eleitoral em Bangu. prometereagir e recuperar a sede.

Reafirmando os argumentos
utilizados na véspera, quandoformalizou seu desligamento
do PDT cm carta ao presidenteem exercício do Diretório Re-
gional do Partido. Clemir Ra-
mos iniciou por volta de ltlh a
retirada dos objetos que mar-
cavam a presença do PDT na
casa de sala-e-quarto da Rua
Coronel Tamarindo 2174.

— Aqui começa e acaba em
definitivo um partido que acre-
ditávamos levasse o país às
trasnformaçóes sociais. Foi o
primeiro diretório do PDT,
fundado cm 1980, pelo próprioGovernador Brizola — disse
Clemir Ramos, enquanto reli-
rava da parede de um pequenoauditório um retrato colorido e
um pôster em preto e branco

do governador, recolhia a ban-
deira do partido e ainda uma
pequena foto de Getúlio Var-
gas, esta, a única peça que
guardou.

Os objetos foram lançados à
calçada em frente à sede do
diretório e, depois, Clemir Ra-
mos fez questão de subir numa
escada e apagar com cal a sigla
do partido, pintada na parede
externa do imóvel: "Vamos
adotar um dos novos partidos,
provavelmente PDC, mas não
mudaremos nossos ideais de
transformar o país. como mu-
dou o Governador" — disse
em tom de discurso, bastante
aplaudido por 15 pessoas, entre
elas Francisco Alves Ferreiri-
nha e Wilson Fernando Macha-
do, membros do diretório, que
pretendem acompanhar Clemir
Ramos no novo partido.

— Este prédio será um es-
paço democrático da comuni-
dade. Já entramos em entendi-
mentos com o proprietário do
imóvel, que acreditou na nossa
liderança e nos alugou o pré-dio, que vamos tentar adquirir
para erguer a sede de um parti-do — afirmou Clemir Ramos,
eleito cm 1982 com 75 mil vo-
tos (27 mil dos quais em Ban-
gu), na presença de represen-
tante do PDC, Milton Xavier,
com quem vem mantendo en-
tendiinentos para ingressar no
partido.

O despejo demorou menos
de 20 minutos e Clemir Ramos
estranhou que ninguém tivesse
aparecido para reclamar ou
mesmo buscar os objetos quedecoravam a sede do diretório.
Disse apenas que o presidentedo diretório. Manoel Augusto
Schneider, esteve lá bem cedo

para pegar o fichário, com uma
lista de 3 mil nomes.

A tarde, o Deputado esta-
dual José Miguel, que na cam-
panha para as eleições de 1982
fez dobradinha com Clemir Ra-
mos em Bangu, procurou o
JORNAL DO BRASIL parainformar que vai reunir hoje os
membros do diretório parauma tomada de posição.
Prestígio

Clemir Ramos superesti-
mou seu prestígio eleitoral em
Bangu, mas não pode esquecer
que foi eleito pelo voto vincula-
do. Sua saída prejudica o parti-do no primeiro momento, mas
depois tudo será superado. A
candidatura do Senador Satur-
nino Braga à Prefeitura do Rio
não será prejudicada — assegu-
rou o Prefeito Marcelo Alencar
sobre o desligamento do PDT,
do Deputado estadual Clemir
Ramos.

Marcelo Alencar garantiu
que o PDT poderá ser apoiado
pelos setores de esquerda do
PMDB e pelo PT, "sobretudo
no momento cm que os parti-dos vivem em divergências".
No PMDB ele citou que o
Vereador Sérgio Cabral, Helo-
ncida Studart e Paulo Alberto
de Barros têm pensamentos se-
melhantes ao do PDT. Do PT,
destacou a vereadora Benedita
da Silva.

Vamos estudar uma for-
ma de composição. É lógico
que política é política. As pes-soas desses partidos certamen-
te vão exigir alguma coisa, até
mesmo a Vice-Prefeitura— co-
mentou. E voltou a falar de
Clemir Ramos: "O prestígiodele em Bangu deve-se, em
parte, a ele próprio, com o
respaldo do PDT".

Alencar bebe, come,

samba e inaugura sala

do dentista no Vidigal
O Prefeito Marcelo Alencar bebeu batida de coco, comeufeijão em copinho falou sobre política e sambou com a comunida-de do Morro do Vidigal, onde inaugurou ontem de manhã umconsultório odontológico móvel, na Escola Almirante Tamandaré,cujos 1 mil 2(10 alunos serão beneficiados com tratamento dentáriointeiramente grátis.
Marcelo Alencar prometeu, ainda para este mês. obras desaneamento no morro, que vive momentos finais de intensacampanha: hoje, será definida a chapa vencedora — verde oubranca — da disputa para a direção da Associação dos Moradoresdo Morro do Vidigal.
A chapa verde, composta basicamente pelos membros daatual diretoria, tenta a reeleição com o apoio do PDT. A brancatem apoio do PMDB, sobretudo do Deputado Jorge Leite, quetambém concorre á convenção do seu partido, na definição docandidato às eleições para Prefeitura do Rio. Promessas nãofaltam.

Clima de Festa
Em clima de muita festa o Prefeito Marcelo Alencar foirecebido, as ]0h. na Escola Almirante Tamandaré, uma das

principais da comunidade. A bateria do Bloco Acadêmicos doMorro tio Vidigal não permitiu que ninguém ficasse parado. Nempadre austríaco Leeb — que desenvolve obras sociais e pastoraisno Vidigal e parte do secretariado municipal conseguiramresistir ao ritmo dos jovens bateristas. Entraram no samba".A inauguração do consultório faz parte do Programa Oral deSaúde, da Secretaria Municipal de Saúde. O Secretário de SaúdeHugo Tomassini explicou que existem no Rio oito clínicasconstituídas de seis consultórios, que atendem centenas de estu-dantes de comunidades carentes. No próximo sábado, às 10h,novo consultório movei odontológico será inaugurado na favelaNova Holanda, em Bonsucesso.
O Prefeito e os Secretários Hugo Tomassini. Maria Vedai nha res (Educação) e Pedro Poríiro" (Desenvolvimento Social)foram homenageados com o livro Vidigal em Poesias, a realidadeem forma de poesias, feito por 2! poetas da comunidade, entre osijuais o diretor cultural da a^ocia^âo dos moradores. Marcão.

Candidatos

do PMDB

não se unem
Ainda não foi desta vez que

alguém conseguiu reunir os
quatro candidatos a candidato
do PMDB à Prefeitura: só Sér-
gio Cabral e Heloneida Studart
foram à peixada oferecida pelo
ex-Deputado federal Jorge
Moura, em seu sítio de Jacaré-
paguá. Jorge Leite achou "des-
cortês" ter recebido apenas um
recado na véspera. E Paulo
Roberto preferiu descansar em
Petrópolis.

As prévias foram o principal
tema das declarações dos can-
didatos, ontem: Jorge Leite
desmentiu ser favorável à
idéia; Sérgio Cabral quer quena renovação do Diretório Re-
gional, no próximo dia 7, todos
os filiados recebam uma cédula
e indiquem seu candidato pre-'ferido. Já Paulo Alberto Mon-
teiro de Barros é a favor de
uma pesquisa de opinião públi-ca, feita por um instituto espe-
cializado.

Jorge Leite não gostou da
forma como foi convidado para
a peixada: "Na véspera, de
noite, através de um recado,
por telefone, que deixaram pa-ra mim. Sou um homem muito
ocupado com meus compro-
missos políticos e tenho que me
organizar com antecedência.
Por isso não fui".

O deputado preferiu rechear
a sua agenda de ontem com
uma programação de reuniões
e encontros com líderes comu-
nitários e cabos eleitorais de
São Conrado, Magalhães Bas-
tos, Osvaldo Cruz, além de
participar de uma festa junina e
de um jantar no Rotary Clube
de Piedade.

Na opinião de Jorge Leite,
os outros candidatos do PMDB
estão marchando "rumo a uma
aliança com o brizolismo. Con-
tatos regulares vêm sendo man-
tidos nesse sentido, mas nin-
guém tem coragem de admitir.
E o pior é que já existe uma
coalizão, no Governo estadual,
que tem sido catastrófica. Che-
gou ao ponto de um Secretário,
do PMDB, o Camilo Jorge, da
Agricultura, abandonar, sim-
plesmente, o cargo. Nunca vi
coisa parecida"."Os outros candidatos, a ca-
da 24 horas, inventam novas
fórmulas, tentando situar-se
melhor na disputa. Náo vejo,
no entanto, necessidade de
prévias, consultas e processosafins. Nada mais singelo e sim-
pies do que uma convenção
para aferir a vontade do Par-
tido."

Para Sérgio Cabral, a hipó-
tese de apoiar a candidatura
Saturnino Braga, levantada porJorge Leite "nem merece co-
mentário, de tão absurda. E eu
não pretendo ficar me preocu-
pando com o que o Jorge Leite
diz".

Paulo Alberto, no entanto,
preferiu dar uma resposta mais
longa à acusação de adesão a
Saturnino: "O Brizolismo játem um candidato: é Jorge Lei-
te, que caso vença a convenção
náo terá condições eleitorais
para enfrentar Saturnino. O
deputado, sabendo dessa limi-
tação, prefere uma atitude divi-
sionista de acusar os que com
ele competem de bandearem-
se para o PDT, caso percam a
indicação o que é uma hipótese
absurda. Primeiro, porque ele
não vai ganhar e, segundo, por-
que, pelo menos no meu caso,
não pretendo me afastar do
PMDB em nenhuma hipó-
tese." i

Foto de Chiquito Alencar
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Controvérsia marca reforma social britânica

Agca se contradiz masélevado a sério

Dúvida sobre pista

até o Kremlin 
paira

no processo de Agca
Roma — Enquanto três búlgaros e cinco turcos são submeti-

dos a julgamento em Roma. acusados de conspiração para
assassinar o Papa João Paulo II em I981, a pergunta candente que
se faz é: estava o Kremlin por trás do atentado?

A implicação surge pelo indiciamento de dois ex-
funcionários da embaixada búlgara em Roma e do ex-diretor da
empresa aérea búlgara em Roma, Sergei Antonov, juntamente
com cinco turcos supostamente ligados à organização de extrema
direita Lobos Cinzentos. Antonov e três turcos estão presos. Os
outros quatro réus deixaram o país antes dc terem sido acusados e
sào julgados à revelia. O turco Ali Agca. que atirou no Papa. foi
condenado à prisão perpétua em julgamento anterior, apenas dois
meses após a prisão em flagrante.

Durante um ano Agca insistiu em que agira sozinho, como
um militante muçulmano interessado em eliminar o chefe da
cristandade. Depois, numa inesperada torrente de revelações, ele
envolveu no caso os atuais réus. como parte de uma complexa
conspiração internacional.

Estão presos, além de Antonov, de 36 anos. os turcos Omer
Bagci, de 39, e Musa Serdar Celebi, de 33. Agca afirmou
também, diante das câmaras de televisão, em julho de 1983, que
fora treinado na Síria e na Bulgária por instrutores búlgaros e
soviéticos.

Embora admitindo que Agca tem modificado sua história, os
juizes italianos encarregados da investigação du caso disseram ter
encontrado indícios que corroboram os relatos de Agca de
encontros com búlgaros e estão convencidos de que ocorreu um
complô internacional.

O Vice-Procurador de Roma, Antonio Albano, disse num
relatório do ano passado que o bloco oriental via o Papa polonês
como "um perigo mortal", por causa de sua autoridade moral
sobre os líderes do então poderoso sindicato Solidariedade.

"Em algum local secreto, alguns políticos de uma grande
potência... em conformidade com os interesses altamente vitais
do bloco oriental, chegaram à conclusão de que era necessário
matar Karol Wojtyla (o Papa)", escreveu Albano.

O juiz-investigador Ilario Martella descreveu Agca como"um peão numa vasta conspiração para assassinar o Papa",
embora evitasse acusações diretas.

Sofia e Moscou têm negado firmemente qualquer envolvi-
mento búlgaro no ataque da Praça de São Pedro do dia 13 de maio
de 1981, e Antonov proclama inocência desde que foi preso, em
novembro de 1982.

Denunciando uma visita que Agca recebeu em dezembro de
1981 de dois agentes secretos italianos, as agências noticiosas
búlgaras e soviéticas têm acusado os serviços de informação
ocidentais de arquitetarem as alegações do terrorista. Alegam
também que o grupo direitista Lobos Cinzentos, que os réus
turcos integrariam, tem ligações com a CIA.

PATRICK WORSNIP
Reuters

j 3

DOMINGO
i JORNAL DO BRASIL

w

Londres — O Governo britânico acaba de prnpor as
modificações mais amplas no Welfare State — o conjunto de
Previdência e Seguros Sociais — desde que o sistema foi
instalado, após a 2a Guerra Mundial.

A reforma, programada pela Primeira Ministra Margaret
Thatcher, desencantou o próprio Partido Conservador, além da
oposição liberal e trabalhista. Todos torceram o nariz para as
propostas: as reformas são consideradas pouco radicais e
poderão piorar a vida dos mais pobres.

Gasto elevado
O assunto é complexo e intrincado, mas deverá ter

conseqüências profundas para a Grã-Bretanha até bem dentro
do próximo século. Para um país lutando contra a decadência e
empenhado em reformar sua estrutura industrial (para enfren-
tar a concorrência do resto da Europa, Estados Unidos e
Japão), modificações na política social acabam se transforman-
do em tema explosivo.

O que está em discussão é um estudo apresentado pelo
Ministro dos Serviços Sociais (eqüivale ao da Previdência no
Brasil) indicando revisões em todo o espectro de seguros e
benefícios sociais — aposentadoria, subsídios para habitação,
alimentação, escolas, bolsas-de-estudo, salário-família, seguro
desemprego e ajuda aos pobres. As propostas estão condensa-
das num documento intitulado Green Paper, que levou 18 meses
para ser preparado.

O sistema de seguros sociais na Grã-Bretanha custa
aproximadamente 50 bilhões de dólares por ano, ou seja, duas
vezes e meia o orçamento militar britânico, representando 30%
de todos os gastos públicos.

Instalado depois da Segunda Guerra para garantir bem-
èstar e cuidados médicos a toda a população, o sistema acabou
perdendo seu rumo, na opinião unânime de todos os críticos.
Tanto conservadores como trabalhistas acham que a idéia
acabou sendo desvirtuada.

Rendimento médio
Idealizado também como rede de segurança para a minoria

completamente desprovida de privilégios, o sistema sustenta
hoje 8 milhões de pessoas (incluindo crianças), e precisa de
quase 40 mil pessoas para ser administrado através de manuais e
uma intrincada selva de leis. Concebido nos anos 40, o sistema
de seguros sociais precisaria ser reajustado sobretudo paratendências desconhecidas dos britânicos então: altas taxas de
desemprego (que continuam a crescer) e de trabalho tempo-
rário.

Mais da metade dos 50 bilhões de dólares são gastos em
pagamento de aposentadorias, e o Governo se considera diante
de um dilema enfrentado por outros países europeus também.
No futuro, provavelmente haverá poucos contribuintes parasustentar o número de aposentados. No momento, o plano de
aposentadorias introduzido no final da década dos 70 com a
aprovação de todos os partidos proporciona pensões de metade
do rendimento médio a 12 milhões de pessoas, numa populaçãode 56 milhões.

É neste ponto que o Governo propõe a única alteração
realmente radical do Welfare State. O Green Paper sugere que a
aposentadoria paga em relação ao ganho médio seja substituída
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por um esquema voluntário de contribuições, formando um
fundo de aposentadoria para o qual empregados e patrões
aportariam pelo menos 4% do salário. No momento, segundo o
Green Paper, nenhum fundo está sendo acumulado, "apenas
débitos".

Por detrás do sistema atual estava a idéia de proteger
sobretudo os trabalhadores manuais, que tendem a receber
salários menores no final de sua vida, e a mulheres, que em
geral não dispõem de um padrão contínuo de rendimentos.
Assim, pela fórmula atual, os benefícios seriam baseados nos 20
melhores anos de rendimentos para esses grupos.

A abolição desse princípio (de maneira gradativa, ao longo
de 15 anos) teria sido, na opinião dos críticos, um passo positivo— se o Governo estivesse empenhado em utilizar as economias
resultantes dessas alterações em reforço a outros pontos do
sistema social. Contudo, a modificação teria apenas representa-

Intelectuais árabes declaram

guerra 
a colonialismo cultural

Muscat — Os intelectuais árabes do Golfo Pérsico estão
em pé de guerra contra a "invasão cultural" da região por idéias
e práticas alienígenas tão diversas como o ateísmo e o alfabeto
romano.

Muitos falam de uma conspiração para denegrir sua
herança, erodir seus princípios tradicionais e impedir os países
árabes do Golfo e de outras regiões de contribuir para a cultura
mundial.

Na base de seus temores estão as rápidas transformações
sociais ocorridas na região em poucos decênios, desde que o
petróleo trouxe uma inesperada riqueza e um fluxo de estran-
geiros.

Ocupações tradicionais, como a de mergulhadores de
pérolas e criadores de camelos, praticamente desapareceram.
Empregadas asiáticas cuidam das crianças em muitas casas e a
televisão serve a uma vasta audiência doses diárias de sexo e
violência, através dos seriados americanos.

Resposta
Em resposta a esta avalanche, intelectuais e religiosos

estão usando com freqüência cada vez maior terminolocia
associada a uma guerra total contra um poder de ocupação."Invasão cultural"."neocolonialismo", "escravidão intelectual"
e "ataques ao que é árabe" são apenas algumas das expressões
ouvidas num recente encontro em Muscat.

Pessoas descontentes com nossas tentativas de procre-
dir valores, nossa identidade e nossas características — disse
Mohammed Al-Rahseed. diretor-geral da Agência de Educação
do Golfo Árabe, durante o encontro.

E acrescentou:
Precisamos ficar alerta contra as tentativas de nos

conservar como somos, imitadores e não pioneiros, recebendo o
que nos dão e sem dar à humanidade nada de nossa autêntica
cultura.

Said Hareb, da Universidade dos Emirados Árabes Uni-
dos, enumerou os desafios às crenças islâmicas: darwianismo,
existencialismo. nacionalismo^ estreitos, secularismo oc idental,
comunismo e outras formas de ateísmo e materialismo.

O fossii entre crença e pratica aumentou nas sociedades
muçulmanas nos últimos tempos, por causa simplesmente da
teoria da evolução, que tomou conta do Ocidente - afirmou.

Os muçulmanos rejeitam o darwianismo. A teoria da
evolução não é ensinada em suas escolas.

Linguagem
O professot Shukri Faisal. da mesma universidade, comen-

tou a adoção do alfabeto romano por alguns povos muçulmanos
dizendo que ' proliferam os ataque» a todos os ramos da

linguagem arábica" e que nenhum aspecto "escapou da destrui-
çáo e da sabotagem".

Alguns cidadãos comuns aparentemente compartilham as
ansiedades dos intelectuais. O soldado de Omã Saleh Al Fahdi
escreveu a um jornal: "Oualquer idiota pode ver que o
secularismo é a face moderna de velhos ódios (em relação ao
Islã)."

Outras cartas de leitores se queixam de abertos sintomas
de mudanças culturais, como música de dança, penteados como
o usado pelo cantor por Michael Jackson e estrangeiros que
debocham das restrições ao vestir.

Os governos do Golfo Pérsico estão tomando medidas para
isolar seus povos de um irrestrito contato com o resto do
mundo. Listas de filmes e vídeos proibidos aparecem regular-
mente nos iornais. o álcool é proibido ou severamente restringi-
do em todos os Estados, exceto Bahrein. O Governo dos
Emirados Árabes Unidos está pensando em restringir o numero
de casamentos com estrangeiros.

O Ministro do Trabalho. Khalfan Al-Roumi, diz que o
costume de casar com moças estrangeiras esta tomando propor-
çôes alarmantes e provocando uma alia taxa da divórcios, um
aumento no número de solteironas e "perigosos problemas
sociais".

Babas perigosas
f) problema das empregadas estrangeiras é freqúentemen-

te debatido, mas nenhum Estado adotou ainda qualquer medida
para reduzir sua influência sobre os jovens. No Kuwait,
autoridades pediram medidas para reduzir o número de babás,
na maioria indianas, paquistanesas ou filipinas.

Fm Bahrein, uma mulher escreveu recentemente que a
empregada tinha exposto sua filha a crenças não muçulmanas e
que o diretor de um centro de recuperação de viciados lhe
dissera que uma educação não-islâmica pode conduzir ao
consumo de drogas na adolescência.

Governo da Arábia Saudita decidiu no ano passado que
pessoas que não falam arabe não podem exercer determinados
emptegos -\s autoridades de Bahrein estão pensando em tornar
o ar abe a língua oficial para a realização de negócios

ni ('má. o único país do Golfo onde o númeio de
trabalhadoies estianeeiros continua a crescer, os cidadãos se
qu> ivim dc que têm de recorrer a uma mistura de línguas para
se comunicar com motoristas de ônibus indianos e outros
trabalhadores imigrantes.

JONATHAN V -1IGHT
Reuters

do "a reintroduçáo. em nosso sistema, de benefícios sociais da
distinção vitoriana entre pobres dese|áveis e indesejáveis",
disse Michael Meacher. porta-voz trabalhista para assuntos,
sociais.

Governo abalado
Embora o lídet oposicionista tivesse qualificado as refor-

mas de "propostas baratas e medonhas de um Governo
medonho", mesmo os críticos acabaram achando alguns pontos
positivos no Green Paper Ajuda à moradia ficou mais simplifi-
cada, famílias de desempregados terão melhor assistência do
que casais sem crianças, o salário-família continua e o medo de
que o seguro-desemprego fosse reduzido não se confirmou. Ao
contrário, os desempregados estão agora autorizados a ganharaté um certo limite por mês de outras fontes além do seguro
estatal. Créditos a famílias com baixa renda tornaram-se mais
fáceis e calculados em bases mais vantajosas para os devedores.

As reformas eliminam alguns absurdos, como as quantiasirrisórias pagas a título de "ajuda para funerais". A ajuda à
maternidade, que hoje se constitui em nove dólares por semana
a cada uma das 7 milhões de mães inglesas, não importando sua
classe de rendimentos, será reestruturada em bases destinadas a
ajudar melhor os mais pobres (para os quais essa quantia é
vital). Ao mesmo tempo, porém, o Ministro dos Serviços
Sociais propõe cortar a merenda escolar.

Praticamente cada orçamento doméstico na Grã-Bretanha
será afetado pelas modificações, cuja discussão promete ser um
dos piores tormentos para o abalado Governo de Margaret
Thatcher. Cada setor apresentou seus comentários, geralmente
pessimistas, em relação ao novo modelo proposto.

Os poucos fãs que ainda restam de Margaret Thatcher
dentro do próprio Partido Conservador acham que as reformas
não foram radicais o suficiente para fazer jus ao dogma anti-
estatizante professado pela Primeira-Ministra. Os críticos da ala
direita reconhecem que as reformas apenas irão tirar um poucode dinheiro daqueles que não estão muito bem de vida paraajudar o número ainda menor dos que não estão nada bem de
vida. Ao invés de aproveitar a chance para sacudir todo o
sistema, o Governo estaria apenas removendo recursos de um
lado para o outro.

Uma outra parcela dos críticos acha que não é possívelfazer cortes profundos no sistema de seguros e benefícios soqais
sem afetar sua substância. E, se cortes são mesmo necessários,
então não se justifica que uma classe média relativamente
abastada (em parte com a ajuda do Welfare State, que conta
com descontos para os juros pagos a hipotecas, paga menos
impostos por ganhos de capital e tem melhores aposentadorias,
seja menos atingida que os mais pobres — cujo número, na
Inglaterra, continua crescendo.

Por motivos eleitorais e alguns legais, as reformas não
começarão antes de 1987. Parte das complexas modificações
proporcionarão ao Governo alívio financeiro apenas marginal
(1 ou 2 bilhões de dólares), se tanto. Pela oportunidade perdidade fazer reformas amplas e radicais, os críticos já estão
incluindo a nova política social de Margaret Thatcher como
outro exemplo de seu hábito de falar duro, mas agir suave-
mente.

WILLIAM WAACK
Correspondente

Voto turco em

Chipre reforça

o separatismo

Noventa e quatro mil eleitores (numa população que está
perto dos 161) mil) devem confirmar hoje o líder separatista
Rauf Denktash na Presidência da República Turca do Norte de
Chipre, uma duvidosa entidade proclamda em novembro de
1983 e reconhecida apenas pelo Governo turco. Este havia
patrocinado em 1974 a invasão da ilha, e ainda sustenta com
quase 20 mil soldados a ocupação de 37% do território.

É mais uma etapa na consolidação da política de fatos
consumados que tem desafiado o estatuto político acordado em
1959, quando a Grã-Bretanha negociou a independência com
gregos e turcos. Denktash tem cinco concorrentes, dois marca-
damente opostos a essa política: Alpay Durduran, do Partido de
Liberação Comunal, e Ozker Ozgur, do Partido Republicano
Turco, ambos de esquerda. Mas deve ganhar, se não hoje, no
segundo turno domingo que vem.

"Taksim" versus "Enosis"

Ele encarna uma aspiração da minoria turca, em que desde
os anos 50 se multiplicam líderes empunhando a bandeira do
taksim (separação e união com a Turquia). Foi por sinal o golpe
dos coronéis da ditadura grega contra o Presidente cipriota
Makarios, em 1974, que deu pretexto à invasão turca. Makarios
tentava resistir à pretensão dos coronéis de Atenas de anexar a
ilha (segundo a versão grega do taksim. a enosis).

Já em 1975 criava-se um Estado Federado Turco de
Chipre, carente dc estatuto jurídico por não dispor de uma
instância federal, já que os gregos —que são hoje 530 mil ao Sul
da linha divisória Leste Oeste guardada por tropas da ONU —
nunca se dispuseram a ceder a soberania que todos os países do
mundo lhe reconhecem. Em maio último, um referendo promo-
vido por Denktash dotou o de uma Constituição.

F.m entrevista ao Monde, dois dias depois, Denktash falava
de "retoque final no processo de autodeterminação", que
segundo cie não poderá mais ser ignorado pelos gregos e pela
comunidade internacional. Sua posição pareceu reforçada após
o fracasso dos entendimentos promovidos na ONU por Javier
Pérez de Cuéllar, em janeiro, com o Presidente grego-cipriota
Spiros Kyprianou.

Uma carta de Ronald Reagan ao Presidente da Turquia,
General Kenan Evren. havia predisposto o lado turco a relativa
flexibilidade. É do interesse de Reagan que os turcos cedam
algo, para que o Congresso americano continue autorizando as
verbas de ajuda militar à decisiva frente turca da OTAN.
Denktash ofereceu, entre outras coisas, reduzir em Kr/r a parte
ocupada em Chipre e desistir de alternância na Presidência de
um futuro Fstado fedeial birregional" (tradicionalmente, os
gregos, com da população, ficavam com a Presidência e os
turcos com a Vice-Presidência)

Solução distante
Kyprianou — que ao contrário de Denktash insiste numa

Constituição única e num Governo central forte — fincou pé na
exigência de resolver questões como retirada das tropas turcas,
livre circulação e propriedade de terras para os greeo-cipriotas e
garantias internacionais antes de aceitar o acordo do "bi-
regionalismo". Com razão ele argumenta que as propostas de
Denktash redundam num reconhecimento do Estado de facto e
da partilha da ilha.

O problema e que Kvprianou está enfrentando oposição
cerrada da maioria dc dois terços de seu próprio Parlamento,
controlada por uma curiosa aliança da 1'niâo Democrática de
direita e os comunistas do Partido Progressista do Povo
Trabalhador Foi criticado jo voltar de Nova Iorque em laneiro,
e levou pela frente um voto de censura exigindo que a»
negociações passem ao controle dos parlamentares (atualmente
sob avaliação da Suprema t orle).

Denktash se prevalece de mais essa fissura no outro lado.
Como neeociar com um Kyprianou que representa uma mino-
ria 1 perguntou semana pass.ul ¦ seu Chanceler. Munir! rtekun.
a um repórter do Washinutun Post Uma solução de patrocínio
internacional parece •.<tda vez mais diti. ii e a atitude ambígua
de Washington Ique instalou na parte ocupada de i hipre uma
base nav.il) ictorça o endosse do Premier Turco lumut Ozal à
presença de ti opas rui Norte da Ilha segundo ele um punhal
apontado contra o coraçao da Iurquia' . se permanecer ' era
mãos inimieas mregas)

CLOVIS MARQUES
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Américas
Santuário ecológico em perigo — A instalação
de uma base americana na ilha da Páscoa (Chile), considerada
por alguns ecologistas como "o museu a ccu aberto mais
fascinante do mundo", deverá ser aprovada ou rejeitada por
seus habitantes mediante um plebiscito, informaram ilirigen-
tes dessa possessão chilena no Pacífico Sul. Embora o próprio
Governo americano considere "remotíssima" a possibilidade
de uma nave espacial recuperável ter de pousar na região, o
Governo do General Augusto Pinochet já se mostrou inclina-
do a aprovar, com esse fim. a ampliação da pista existente na
ilha. A Oposição chilena acha que Washington quer instalar lá
sofisticadas instalações eletrônicas, as quais, em caso de
conflito nuclear, seriam alvos inevitáveis dos soviéticos.
Protesto antinuelear — Mais de mil manifestantes
começaram ontem uma marcha antinuelear em Porto Rico
contra a presença de armas atômicas americanas na ilha. Sob
os slogans "Fora com as armas de guerra, quero paz em minha
terra" e "Paz sim. guerra não", os manifestantes, liderados
pelo grupo Caminhantes da Paz, andarão 5(1 quilômetros
desde Carolina, a Leste de San .luan. até a base naval de
Roosevelt Roads, em Cciba. A marcha foi provocada por uma
denúncia do jornal The New York l imes, de que o Pentágono
pensa em armazenar bombas nucleares em Porto Rico.

Fim de crise fronteiriça — O Conselho Permanen-
te da Organização dos Estados Americanos (OEA) concor-
dou, por unanimidade, após intensas gestões telefônicas feitas
pelos Presidentes da Argentina e dos quatro países integrantes
do Grupo de Contadora — Colômbia. México, Panamá e
Venezuela — em investigar a crise financeira entre Costa Rica
e Nicarágua, provocada pela emboscada a uma patrulha
costarriquenha, a 31 de maio, que o Governo de San José
atribui a tropas sandinistas. Na Capital costarriquenha, o
Governo pediu à população "serenidade ante a agressão
armada de que fomos vítima' , enquanto o Governo de
Manágua externava sua satisfação com a decisão da OEA e
insistia na necessidade de criar uma zona desmilitarizada entre
os dois países.
Anões de todo mundo, uni-vos — o cantor
brasileiro Nelson Ned e o ator americano Rafael Munoz, 42
anos. 104 filmes, confirmaram suas presenças na primeiraConvenção Mundial de Anões que vai se reunir na cidade
mexicana de Puerto Vallarta. na Costa do Pacífico, entre 21 e
26 de julho. A idéia foi de Nick de la Bella, dono de uma
agência de viagens em Los Angeles, que espera reunir pelomenos I mil dos 120 mil anões existentes em todo o mundo.
Para participar do encontro basta ser adulto e ter. no máximo,
um metro e 20 de altura. La Bella disse que se a reunião der
certo e os anões do mundo começarem a se integrar, ele vai
propor a construção de uma cidade de anões que funcionaria
como uma espécie de Disnevlandia onde os anões seriam os
administradores e atores, reproduzindo, na vida real, a lenda
de Gulliver.
Cocaína a menos — A polícia colombiana apreendeu
488 quilos de cocaína pura numa fazenda perto da cidade de
San Martin, 500 quilômetros ao Norte de Bogotá, prendeu
quatro pessoas (não deu nomes) e apreendeu um avião Piper,
de matrícula americana, automóveis e grande quantidade em
dinheiro. Em San José, Costa Rica, as autoridades informa-
ram a descoberta de 75 quilos de cocaína num avião que caiu
quando tentava aterrissar no aeroporto da cidade de Bataan,
200 quilômetros ao Leste da Capital, na costa atlântica.
Ninguém estava a bordo; os traficantes fugiram logo que o
avião tocou o solo. Em Los Angeles, a Agência de Repressão
às Drogas informou a prisão de dois químicos, Kenneth Baker
e Luthor Dixon, acusados de fabricar uma droga sintética 100
vezes mais forte do que a morfina. Foi apreendida uma
quantidade não revelada da droga no valor de 2 milhões 700
mil dólares.
OVNI no Chile — Um Objeto Voador não Identificado
foi visto por dezenas de pessoas — transeuntes, motoristas de
táxi, profissionais que deixavam o trabalho noturno — nas
primeiras horas da manhã, no centro de Antofagasta, ao
Norte de Santiago. As testemunhas disseram que o objeto, de
forma arredondada, emitia forte luz branca amarelada e
oscilava em sentido vertical. Transmissões de rádio e funcio-
namento de relógios foram afetados, parte da região ficou sem
energia por vários minutos e o pessoal de manutenção da
Companhia Telefônica do Chile na cidade confirmou queda de
voltagem no mesmo período.
Europa

Solidariedade a Boff — Os participantes do congres-
so que as Igrejas evangélicas realizam cm Dusseldorf, Alèma-
nha Ocidental, manifestaram apoio ao franciscano brasileiro
Leonardo Boff, convidado pelo Vaticano a guardar silêncio
durante um ano sobre suas teses da Teologia da Libertação.
Boff, que foi convidado mas não compareceu, enviando uma
carta, teve seu lugar de relator ocupado pelo teólogo católico
Norbert Greinacher, que manifestou "vergonha e tristeza"
pela decisão da Santa Sé. Os evangélicos pediram ao presiden-te do Conselho das Igrejas da Alemanha, Eduard Lohsc. quetransmita ao Papa João Paulo II o protesto, na visita que lhe
fará ainda este mês.

Bombas e incêndios — Um desconhecido disparou na
madrugada de sábado contra o carro do Ministro de Comuni-
cações da Bélgica. Herman de Croo, quando ele regressava de
um jantar no castelo de Argentueil onde mora a família do
falcecido rei Leopoldo III. Ninguém se feriu. Em Atenas,
Grécia, homens não identificados incendiaram dois carros que
pertenciam aos militares americanos. Sargento George Car-
ter, da Força Aérea, lotado na base de Hellenikon, e Capitão
Daniel Mcóuire, da Marinha, que serve na base Nea Makri.
Em Valencia, Espanha, uma bomba explodiu numa praiadeste balneário do Mediterrâneo, fazendo um buraco na areia.
Acoplagem espacial — Os cosmonautas soviéticos
Vladimir Dzhanibekov e Viktor Savinkh acoplaram a nave
espacial Sovuz-3 na estação esperimcntal Salyut-7 usando um
novo instrumento para determinação de distância que preten-de evitar contratempos que acontecem de vez em quando nas
acoplagens. A Salyut está cm órbita há mais de três anos e jáfoi reparada e modificada por diversas tripulações, uma das
quais ficou por lá 238 dias. A agência Tass informou que os
cosmonautas observaram o exterior da Salyut cuidadosamcn-
te. de bordo da Sovuz, e acharam a estação em boas
condições. Especialistas ocidentais acreditam que os dois
cosmonautas, de grande experiência em engenharia e eletròni-
ca espaciais, vão realizar reparos na Salyut, ainda afetada porum incêndio ocorrido há um ano que destruiu um setor.

Ásia
Mercedes em Pequim — O Governo chinês com-
prou 1 mil automóveis Mercedes Benz modelo 200 e 230 paraserem usados por altos funcionários públicos chineses, infor-
mou a revista alemã Auto Motor und Sport. Os automóveis
fazem parte de um lote do fim das séries 200 e 2311 e serão
montados e embarcados até o fim do ano para a China. Um
porta-voz da empresa Daimler Benz, que fabrica os carros,
não quis confirmar a noticia, limitando-se a dizer que a
indústria mantém negociações com os chineses. Segundo a
revista, outros 3 mil veículos poderiam ser comprados e os
carros já adquiridos serão montados sem a famosa estrela de
três pontas num círculo, que é o símbolo tradicional do
Mercedes Benz.

Cerco no Afeganistão — Tanques soviéticos entra-
ram na cidade de Barikot, região Leste do Afeganistão, depois
de uma ofensiva de três semanas e um cerco de 10 meses,
informaram exilados afegãos em Islamabad. Paquistão. Eles
disseram que a luta continua intensa no vale Kunar. cercanias
de Barikot. perto da fronteira com o Paquistão, onde centenas
de comandos afegãos e russos desceram para ajudar a
guarniçáo local, contra os rebeldes que combatem a ocupação
soviética. Diplomas ocidentais em Islamabad, citados pela
(lycncia Reuters, informaram que S mil militares soviéticos,
apoiados poi milhares de soldados afegãos, participam da
ofensiva contra I nnl 511(1 guerrilheiros mu.juhidccn (guerreiros
islâmicos). Os informantes disseram que parte ilcss.is forças
rebeldes |.i se retiiou para as montanhas de onde lançara
ataques de desgaste contra o mimino.

Conflito na
/

índia mata

4 e fere 50
Nova Deli — Quatro pessoas

morreram e 51) ficaram feridas
nas cidades dc Baroda e Ahme-
dabad, estado de Gujarat,
quando a polícia atirou para
dispersar grupos rivais que bri-
gavam entre si como parte dos
protestos por uma lei federal
que reserva empregos e vagas
escolares para a maioria pobre.
Segundo a agência indiana
PTI. entre os mortos estão uma
mulher e uma criança dc dois
anos.

Três cidades de Gujarat es-
tão sob toque de recolher e a
segurança é maior em Ahme-
dabad, onde 10 pessoas morre-
ram em distúrbios na sexta-
feira. Nos três últimos meses,
mais dc 150 pessoas morreram
em conflitos que paralisaram o
estado de Gujarat, o maior
centro têxtil da índia.

Em Paris, o Primeiro-
Ministro indiano, Rajiv Gan-
dhi. visitou o Air Show que se
realiza na cidade com mais de 1
mil exibidores. Sua presença na
França coincide com o primei-
ro aniversário da invasão, por
tropas do Exército, do Templo
Dourado dc Amritsar c um
forte esquema de segurança
cerca Gandhi com medo de
alguma represália dos separa-
tistas sikhs.

A índia receberá brevemen-
te as primeiras unidades de
uma encomenda de 40 Mirage
2000 e Gandhi poderá comprar
helicópteros, mais Mirage e
aviões de passageiros Ajrbus
A-300 e A-600. França e índia
firmaram ontem projeto de
cooperação científica nos cam-
pos da biotecnologia, imunolo-
gia, matemática aplicada, física
ótima e ótica eletrônica.

China nega

que obrigue

a abortar
Pequim e Bonn — O Gover-

no da China negou que promo-
va ou tolere abortos forçados,
reagindo à decisão dos Estados
Unidos de cortar um quarto de
sua contribuição anual ao Fun-
do das Nações Unidas para
Atividades Populacionais
(UNFPA) e de ameaçar supri-
mi-la totalmente, ante denún-
cias de que a política chinesa de"um filho para cada casal" cs-
teja levando àquele tipo de
prática.

Zhou Gucheng, da Comis-
são de Saúde do Congresso
Nacional do Povo, c Shen Guo-
xiang, da Comissão Estatal de
Planejamento Familiar, afir-
maram em entrevista coletiva
que em 1984 houve 18 milhões
dc nascimentos e 25% das mu-
lheres grávidas abortaram — o
que eqüivaleria a cerca de 6
milhões de abortos. Médicos
consultados pela agência EFE,
no entanto, estimam que estes
números devem ser muito
maiores, e que o assassínio de
meninas continua sendo prati-
cado entre camponeses que só
podem ter um filho e o desejam
do sexo masculino.

O Primciro-Ministro chinês
Zhao Zivang chegou à Alemã-
nha Ocidental depois dc uma
semana de visita à Grã-
Bretanha, onde firmou acordos
para intercâmbio comercial e
de tecnologias nucleares para
fins civis. Na RFA, maior par-
ccira comercial européia da
China, os objetivos deverão ser
os mesmos.

Zivang afirmou cm Londres
que a China deverá incluir
combustíveis nucleares entre os
produtos que trocará pela ins-
talação dc usinas nucleares em
seu território.

Mais negros

morrem na

África do Sul
Johannesburgo — Três ne-

gros morreram, um ficou ferido
e outro foi preso quando poli-
ciais abriram fogo contra uma
multidão de 350 negros, muitos
armados com facas, que tenta-
ram atacar a casa de um poli-
ciai também negro em Zwide,
uma cidade satélite de Port
Elizabeth. O policial atacado
foi socorrido por dois colegas
brancos, e os três dispersaram
a multidão atirando contra ela.

Próximo a Port Elizabeth.
um rapaz negro de 14 anos saiu
ferido durante uni ataque con-
tra residências de brancos e em
Soweto um veículo do Exército
foi atingido por bombas casei-
ras. As revoltas nas cidades
negras, duramente reprimidas
pelo exército e polícia sul-
africanos, já mataram cerca de
450 pessoas, em sua maioria
negros, desde o incido do ano.

Em Carlctonville. perto de
Johannesburgo. nove mineiros
negros morreram e um está
desaparecido por causa de um
desabamento numa galeria da
mina de outro Western Deep
Leveis, a maior do mundo. O
desabamento foi provocado
por um tremor de terra relati-
vãmente fraco, que soterrou a
galeria, a 3 nnl 500 metros de
profundidade

Reagan adotará

represálias

contra a URSS

Washington — O Presidente Ronakl Reagan vai
adotar "respostas apropriadas" para o que considera
violações da União Soviética ao Tratado Salt-2 paralimitaçao de armas estratégicas, mas deverá anunciar
amanha ao Congresso que os Estados Unidos conti-
nuarão respeitando o documento que vence no final
do ano, informou o jornal The Washington Post.

O Post informou que o Presidente Reagan está
em sua residência de Camp David, Maryland, este

fim de semana trabalhando nos detalhes da mensa-
gem que enviará amanhã ao Congresso. Pela legisla-
çáo americana. Reagan tem só até amanhã para dar
uma posição sobre o Tratado que expira no final do
ano.

O Secretário de Estado, George Shultz, voltou
para Washington depois de uma escala de 24 horas
em Londres para conversar com a Primcira-Ministra
Margarct Thatchcr.

QUEM COMPRA

NA SEARS

VIRA CAPITALISTA

De 10 a 29 de junho, você vai ganhar 5% sobre o

valor de suas compras* em ações à sua escolha.

Você vai aplicar na bolsa sem tirar dinheiro do bolso, porque quem
vai pagar as ações é a Sears.

E para ajudá-lo a fazer a melhor escolha, você vai contar com um

time de especialistas do BRADESCD à sua disposição em nossas lojas.

Não perca a chance de fazer este ótimo negócio!
\

* Promoção válida para compras efetuadas nas seções de Móveis e Decoração, Tapetes e Carpetes, Cortinas,
Cozinhas, Cama, Mesa e Banho e Presentes, num valor total a Dartir de 150.000.

—I K '1 Ipf! i~- 1 11 ¦ "~*7  - 11 ~'-a'

SofS-bicamaMa??^^^

r^: $

ijl

[tj 
I ^, 

1, 
-

^ """"^ormitorio 
Netuno

I yt*-wriiwaifl mmmm*; .1 Ig | up;

a niFinnn: ni

^ 

| 

^ 
^ 

i ataMMtj | 

^ 

^ 1 

^ 

|.

pssstS.

Dormitório Ouro Preto

Armário duple* com 10 portas e 6 gavetas. Construção em cerejeira natural. Estilo contemporâneo.

Armário duplex

Cama de casal

Mesa de cabeceira

De 2.009.000 por 1.607.000

De 295.000 por 236.000

De 140.000 por 112.000

Espelho com moldura De 132.000 por 106.000

Banqueta De 99.000 por 79.000

Cama de solteiro De 242.000 por 194.000

Armário dupiex com 8 portas. Construção em mogno na
tural. Estilo moderno.
Armário duplex 8 portas
De 2.429.000 por 1.943.000
Cama de casal estofada
De 485.000por 388.000
Criado-mudo
De 230.000por 184.000

Cômoda 4 gavetas
De 550.000 por 440.000
Espelho com moldura
De 165.000 por 132.000
Cama de solteiro estofada
De 345.000 por 276.000

Dormitório Martina
Armário-escrivaninha e cama com gaveta. Construção
em pinus. Estilo moderno.

Armário-e9Mt
Cama de solteiro
De630.000 por 504.000
Mesa de cabeceira
De 244.000 por 195.000

«n»s!«ríí2.i65.ooopor 1.732.000
Banqueta
De 85.000por 68.000
Cama de casal
De 709.000 por 567.000

Colchão Probel LTD
para solteiro
78 e 88 X 188 cm.

De molas, com revesti-
mento em tecido estam-
pado. Espessura: 15cm.

De 229.000 por

183.000
Probel Divinobel - solteiro

78 e 88 X 188 cm.
De 379.000 por 315.000
Probel Divinobel - casal

138 X 188 cm.
De 559.000 por 464.000
Probel Dupla-Face - solteiro

78 s 88 X 188 cm
De 759.000 por 645.000
Probel Dupla-Face - casal

138 X 188 cm.
De 1.059.000 por 900.000

Estrutura em pinus, com acabamento envernizado.
Revestimento em tecido acetinado. Transforma se
em 1 cama de casal ou em 2 de solteiro.

De 690.000 por

//Õ, MM&A& fKCÜi pMlCL /UlCLVÚta, KO.

587.000

Botafogo
EtarraShopping
Niterói

Satisfação garantidaou seu dinheiro de volta
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Recrutadores de
Nova Iorque — Mais de 40 mil

americanos têm várias formas de cre-
denciais que dão acesso a documentos
secretos, um total considerado elevado
por especialistas em informações, ser-
vindo de campo de caça para cerca de 1
mil 500 recrutadores de espiões da
Ünião Soviética, Cuba e países da
Eiiropa Oriental que, estima-se, atuam
nos Estados Unidos como diplomatas.
rr- O resultado pode ser medido pela
descoberta freqüente de espiões. Só
nos últimos 12 meses, 15 pessoas, in-
cluindo um agente do FBI, foram pre-
sas, acusadas de espionagem em favor
da União Soviética e isso numa época
em que os Estados Unidos estão viven-
do um surto de patriotismo e conserva-
dorismo sem precedentes em sua histó-
ria recente. Os casos envolvem desde a
éntrega de segredos sobre operação de
submarinos nucleares americanos até
dados sobre o bombardeiro Stealth,
tido como invisível ao radar e que
ainda está nas pranchetas dos proje-
tistas.

Penetração fácil
Segundo The New York Times, os

recrutadores de espiões atuam visitan-
do convenções e exposições de mate-
rial ligado a informações, tais como
instrumental de comunicações milita-
res, geralmente freqüentadas por deze-
nas de pessoas com credenciais que
dão acesso a material confidencial.
Entrar é fácil. Basta mostrar um cartão
de visitas e, uma vez dentro, o agente
deve procurar fazer amizade com alvos
previamente escolhidos.

A julgar pelos resultados, a caçada
tem, freqüentemente, sido bem sucedi-
da. Técnicos em informações estimam
que os serviços secretos americanos só
conseguem arranhar a teia de espiona-
gem que soviéticos e japoneses monta-
ram em torno de setores sensíveis,
como a informática por exemplo. Para
os soviéticos, após os sucessivos em-
bargos americanos para exportação de
material de alta tecnologia, a espiona-
gem se tornou uma necessidade mais
vital do que nunca.

Os recrutadores falam inglês per-
feito, estão geralmente a par de costu-
mes e aspectos da vida política dos
Estados Unidos, podendo até mesmo
familiarizar-se com o desempenho de
times de beisebol se esse conhecimento
for útil para aprofundar seus contatos.
Vestem-se bem, e, às vezes, de modo
ocasional, reclamam de seu Governo
da mesma maneira que um americano
costuma fazê-lo.

Treinos no exterior
Uma vez estabelecida a amizade e

o interesse profissional mútuo, o agen-

I1 
jui>l'

têm 40 mil alvos nos EUA

te poderá um dia — segundo o quadromontado pelo Times — pedir a seu
alvo algum material não confidencial
sob o pretexto de estar escrevendo um
trabalho. Ao receber o papel fará
menção de pagar e, se a reação for
favorável, o caminho estará aberto.

A partir daí e seguindo um proccs-
so que pode ir até a avaliação pela
KGB, a relação passará à ser clandcsti-
na. Os encontros serão em localidades
remotas, geralmente para almoçar,
usando nomes fictícios, e pontos de
desova de material serão estabelecidos.
O agente soviético dará ao agora cs-
pião um .endereço no exterior onde
poderão encontrar-se em caso de difi-
culdades. No caso de o espião tornar-
se muito valioso ou cooperativo, pode-
rá até ser enviado para treinamento no

exterior, curiosamente na América do
Sul ou Europa Ocidental.

Chamam a atenção em primeiro
lugar, examinando o caso mais recente
de John Walker, a aposentadoria e
soldos relativamente baixos (para pa-drões americanos) pagos a alguém que
tinha acesso a segredos supostamente
capazes de pôr em risco a segurança
nacional. Walker recebia apenas 13 mil
dólares por ano de aposentadoria e,
pelo menos em seu caso, isso, associa-
do a um estilo de vida muito acima de
suas posses, o tornaram uma presa fácil
dos recrutadores de espiões.

Mas o dinheiro pago pelos soviéti-
cos também não parecia tão alto para
levar toda uma família a engajar-se
numa espécie de operação James Bond
às avessas. Walker recebia de 10 mil a

30 mil dólares por encomenda, depcn-
dendo do valor da papelada. Para
alguém que não era comunista e espo-
sava valores tão radicalmente conser-
vadores a ponto de ligar-se a organiza-
çóes como ao Ku-Klux-Klan e a John
Birch Socicty, o "ouro de Moscou"
parecia decididamente minguado.

Grandes danos
A descrição do Times, no caso de

Walker. encaixa-se perfeitamente no
modo de ação de recrutadores e es-
piões. Walker, ao ser preso, tinha
deixado unia sacola com documentos
secretos na beira dc uma estrada em
Maryland. Na sacola havia uma carta
endereçada apenas a "meu caro ami-
go". O "amigo", segundo os america-
nos, poderia ser o diplomata soviético
Aleksey Gavilovich Tkachenko, que

— curiosamente — passou o dia cm
que o espião foi preso dirigindo apa-
rentemente ao acaso nas proximidades
do local onde Walker deixou seu mate-
rial. O diplomata deixou o país poucos
dias depois da prisão de Walker.

Agora, com quatro suspeitos pre-
sos e a polícia procurando mais dois
integrantes da rede, E e F, os serviços
de informações estão procurando ava-
liar a extensão dos danos causados pela
Família de Espiões. O dano pode ser
tão sério que leve os Estados Unidos a
reconstruir uma rede de sensíveis de-
tec-tores colocados no fundo do mar
próximo à Costa do país e em pontos
estratégicos no mundo para monitorar
a passagem de submarinos soviéticos.

A Marinha não admite de jeito
nenhum que o dano tenha sido grande,
mas isso é a política da casa. O fato é
que os Walker e seus associados pare-
cem estar no ramo da espionagem há
pelo menos 20 anos e, nesse período,
mesmo informações não muito impor-
tantes podem, pela quantidade e conti-
nuidade, acabar dando uma idéia do
modo como os americanos operam.

O temor dos americanos é que os
russos tenham adquirido suficientes in-
formações para montar um sistema que
lhes permita seguir os submarinos nu-
cleares dos Estados Unidos. Esses sub-
marinos. um total de 34 armados com
mísseis Trident dotados de múltiplas
ogivas nucleares, eram tidos até aqui
como a linha mais segura do arsenal
americano por serem silenciosos, dota-
dos de sofisticadíssima aparelhagem
eletrônica, capazes de permanecer me-
ses sob a água e de atingir praticamen-
te qualquer ponto do Globo.

Enquanto a Marinha examina o
seu prejuízo, os técnicos em informa-
ções verificam o que poderiam fazer
para diminuir os riscos dc novos vaza-
írientos e descobrir outros espiões. A
primeira idéia que vem à cabeça são
medidas mais restritivas, incluindo
exames freqüentes com polígrafos (de-
tectores de mentiras). E pouco prová-
vel que isso dê certo. Primeiro, porque
nos Estados Unidos essas medidas en-
contram forte oposição pública, e, se-
gundo, porque poderiam ser inócuas.
Afinal, o próprio Walker era encarre-
gado de examinar marinheiros suspei-
tos usando justamente um polígrafo. O
que parece evidente para todos é que
40 mil pessoas tendo acesso a informa-
çóes vitais parece demais até para um
país com tantos armamentos e tantos
segredos militares como a América.

Espionagem é

tema de livro

de senadores
Washington — Tudo começou há

cinco anos, nas primeiras horas da
manhã, quando dois senadores ameri-
canos, cansados de uma tediosa sessão
de debates que se estendera pela ma-
drugada, se dirigiram à lanchonete do
Congresso para tomar um café. Um
deles, William Cohen, republicano
eleito pelo Estado do Maine, pergun-
tou a seu colega Gary Hart, democrata
eleito pelo Colorado, o que gostaria de
estar fazendo naquele momento.

— Escrevendo um romance na Ir-
landa — respondeu Hart.

Nasceu assim a idéia de escrever a
quatro mãos um livro de suspense,
cujas linhas-mestras foram delineadas
no verso de um folheto. Ao voltarem
ao Senado, à tarde, depois de um
pequeno descanso em suas residências,
os dois senadores, revendo o que ha-
viam escrito, se entusiasmaram com a
trama que haviam inventado por pura
distração e resolveram levar avante o
projeto. O resultado chama-se The
Douhle Man (O Agente Duplo).

O livro está levantando conjectu-
ras a torto e a direita, porque alguns
congressistas que o leram se identifi-
cam com um personagem ou acham
que este ou aquele tipo humano é uma
versão disfarçada de um de seus cole-
gas. Tanto Cohen como Hart afirmam
que os personagens do thriller são
puramente fictícios, mas reconhecem
que a trama se baseou em suas expe-
riéncias em investigar assuntos crimi-
nosos ou ligados à espionagem.

O personagem principal, Thomas
Chandler, é um senador americano
que investiga uma fracassada tentativa
de assassinar o Secretário de Estado.
Cercado de inimigos por todos os la-
dos, Chandler escapa de ciladas e des-
mascara um coronel soviético da KGB,
que financia o terrorismo internacional
contrabandeando drogas para os Esta-
dos Unidos sem o conhecimento do
Kremlin. Também revela a existência
dc um espião soviético infiltrado nos
altos escalões do Governo, em Wa-
shington, e ligações da CIA com a
Máfia para tentar assassinar Fidel
Castro.

FRITZ UTZERI
Correspondente

MICHAEL BATTYE
Reuters
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Como a aar razao a quem o chamava ae assassino, o General Menendez sacou uma faca e atacou
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Violência política atormenta a democracia argentina
«. -M. Arm li v/r*  99/ft/ftd. _ _Buenos Aires — Desolados com

a onda de atentados terroristas de
! extrema-direita na crista da grave

. crise econômica que atravessa o país,
os argentinos ainda não descobriram

l a calma da convivência democrática
ao cabo de quase um ano e meio do
fim do regime militar. Nesta última
semana, diariamente, registraram-se
ações terroristas em pontos tão dis-
tantes como Mar dei Plata, ao sul da
capital, ou Tucuman, no extremo
Norte, e Córdoba, mais ao centro.

Até agora, desde a posse de Raúl
Alfonsín na Presidência da Repúbli-
ca, a Assembléia Permanente de
Direitos Humanos, uma das princi-
pais entidades de defesa social e
individual do país, já coletou perto
de 400 episódios de atentados a bom-
bas, seqüestras, assaltos e violências
indistintamente contra militares liga-
dos à redemocratização da Argenti-
na, militantes de esquerda ou cida-
dãos aparentemente sem nenhuma
vinculação ideológica. Dos seqües-
tros contra milionários, o de maior
repercussão foi o do industrial Mario
Pescarmona, que pagou 4 milhões de
dólares ao comando que o deteve
por 24 dias.

Militares da reserva
O Governador da Província de

Córdoba, Eduardo Angeloz, atribui
a um grupo de militares da reserva
ligados aos antigos aparelhos de se-
gurança e informações os sucessivos
atos terroristas que vêm ocorrendo
naquela região. O mais grave ocor-
reu no início da semana, quando
uma bomba explodiu no edifício on-
de mora o Coronel César Emilio
Anadon, destruindo toda a entrada
do prédio, sem causar vítimas. "Me
inclino a crer que isso tem ligações
com o interior das organizações mili-

; tares", afirmou.
Ele não descarta a possibilidade

de o atentado ter alguma relação
com problemas de disputas internas
de setores do Exército, uma vez que.
o Coronel César Emílio Anadon te-
ve ativa participação no combate aos
grupos de esquerda na década passa-
da. Num contraditório agrupamento
de fatos, no local do atentado foi
deixado um punhado de panfletos
atribuídos a um certo Comando Na-
cional Anticomunista.

O mesmo panfleto fazia séria
advertência ao Promotor Júlio César
Strassera. encarregado pelo Ministé-
rio Público do julgamento das três
juntas militares que governaram a
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Como a aar razão a quem o chamava de assassino, o General Menendez sacou uma faca e atacou
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General Ramón Camps

Argentina entre 1976 e 1983. O ma-
nifesto alertava que os militares ago-
ra processados "não serão submeti-
dos às leis civis, que pretendem des-
moralizá-los. e quem hoje os julga
poderá desaparecer para sempre".

Aparentemente despreocupado
com as ameaças, o Promotor Strasse-
ra repete sempre que não vai se
intimidar com esse tipo ue ataque e
irá "até o fim na missão" que lhe foi
confiada. Sua preocupação, porém,
é de que esses acontecimentos come-
cem a criai diticuidades ao processo.

estimulando a defesa dos generais
Jorge Rafael Videla, Roberto Viola
e Leopoldo Galtieri, e dos e.\-
ministros da Marinha e Aeronáutica
nos governos militares, a buscar al-
gum artifício que comprometa o jul-
gamento.

Já o advogado Jorge Banos,
membro da assessoria jurídica do
Centro de Estudos Legais e Sociais
(Leis), órgão de apoio as vítimas da
violência ilos antigos governos mili-
tares, acha que a estratégia do 1'resi-
dente Alfonsín de não criar areas de

atrito ou confronto com os atuais
dirigentes das Forças Armadas "aca-
bará por desestabiiizar seu Go-
verno".

Ele entende que o ciclo de terro-
rismo que se desenrola "está estrei-
tamente ligado a setores militares
inconformados com a redemocrati-
zação". Acrescentou que. recente-
mente, o ex-dirigente do grupo para-
militar Triple A, Aníbal Gordón,
hoje preso numa audiência judicial
que o incrimina por desaparecimen-
to de presos políticos, afirmou que a"intenção de seus seguidores, que
continuam em liberdade, é criar um
ambiente de pânico e insegurança
que desarticule o Governo e dê
chance a um novo golpe militar".

Fantasma do golpe
Diga-se, de passagem, o fantas-

ma do golpismo ainda paira muito
nitidamente sobre a Argentina. O
Ministro do Interior. Antonio Troc-
coli, e o próprio Presidente Raúl
Alfonsín reiteradas vezes concla-
mam por um pacto social que exorci-
ze de unia vez por todas as ameaças
de um retrocesso na democracia ar-
gentina. Mas. com exceção de alguns
setou» do próprio partido do Gover-
no. União Ct\ica Radical (UCR) e
de setoi rt no\ ador do peronismo, os
apelos não têm eco junto a classe
política, mais inteiessada em garan-

tir espaços para projetos pessoais do
que para uma consolidação demo-
crática. Isso dentro da própria UCR,
como no Partido Justicialista.

Freqüentemente, no Governo,
nos órgãos de direitos humanos e na
imprensa são citados os responsáveis
pelo terrorismo de hoje. São eles:
Aníbal Gordón, que de dentro da
prisão comanda a Triple A, cujas
ações aparentemente estão sendo
encabeçadas por Eduardo Ruffo, ex-
membro da polícia de Buenos Aires;
o ex-comandante do 3o Corpo do
Exército de Córdoba, General Lu-
ciano Menendez, atualmente preso
no hospital militar daquela cidade
(recebe amigos militares e civis no
quarto do hospital, onde vive com
todo o conforto), de onde, ao que
consta, comanda o grupo direitista
que lidera; ou ainda o General Suá-
rez Mason, que estaria no Brasil; e
mais o General Juan Ramon Cam-
pos, preso em Buenos Aires.

— Todos têm condições privile-
giadas de prisão, recebem gente em
suas celas, podem sair a passear
pelos cárceres, e sabemos até que à
noite o General Menendez realiza
reuniões na biblioteca do hospital
militar, onde comparecem gradua-
dos da ativa do Exército — diz Jorge
Banos.

Para ele, ao permitir esse tipo de
situação, o Presidente Alfonsín está
assinando "sua 

própria condena-
ção". Ele admite inclusive que a
cadeia da extrema-direita argentina
tenha ramificações no Brasil e no
Uruguai: "É um trabalho conjunto
dos paramilitares do Cone-Sul, que
foram afastados do poder mas que
mantêm nas mãos o aparato de segu-
rança."

Na Argentina, aparentemente,
os grupos de direita fizeram um
mapeamento do país. dividindo en-
tre si as áreas de ação: um grupo
agindo em Tucumán e Salta, outro
em Córdoba. Rosário e Santa Fé.
outro na região de Buenos Aires e
La Plata. Dedicam-se a assaltos a
residências da classe média, lojas de
armas, onde se abastecem de mate-
rial bélico, quartéis (com o mesmo
fim) e seqüestros de milionários a
fim de obter resgate. São freqüentes
os assaltos a carros-fortes, como
ocorreu recentemente nas proximi-
dades do aeroporto de Lzeiza. na
capital argentina, no qual levaram
120 mil dólares.
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José López Rega

Amigos não vêem

Rega desde 1982
Porto Alegre — "Os contatos com

José López Rega cessaram há pouco
mais de dois anos. Até 1982, ao publi-
car seu último livro El Sábio Hindu,
que recebemos com dedicatória, El
Brujo estava vivendo na Suíça e ainda
se correspondia com meu marido." A
declaração é de Eloá Copetti Viana,
viúva do brasileiro Cláudio Ferreira,
de 52 anos, que morreu de problemas
cardíacos e insuficiência renal a 7 de
dezembro, em Cruz Alta (RS), pobre e
esquecido.

Conhecido como El Gordo, o ami-
go todo-poderoso, procurador e com-
padre do ex-Superministro do Bem-
Estar Social do Governo de Perón e
Isabelita Perón. na Argentina. Cláudio
Ferreira deixou de ter contato pessoal
com o ex-dirigente argentino em 1976,
quando López Rega fugiu para a Es-
panha.

A partir daí, diz Eloá, só havia
correspondência escrita e contatos te-
lefônicos. Antes disso. López Rega
visitava El Gordo com freqüência em
Uruguaiana e se hospedava num de
seus apartamentos de São Paulo.

Saudosa, dividindo seu tempo en-
tre escrever um livro de memórias e
costurar para sobreviver. Eloá lembra
que tanto Perón como Isabelita costu-
mavam cancelar toda a agenda para
tomar o chá da tarde com o casal de
brasileiros. Agora, chora muito quan-
do lembra como sua vida mudou após a
deposição de Isabelita Perón. Assegu-
ra que Cláudio estava subindo na vida
e, de repente, até as contas bancárias
do casal estavam bloqueadas.

Embora El Brnjo se]a padrinho de
um dos filhos do casal, também chama-
do Cláudio, Lloa garante que López
Rega nunca esteve em Cruz Alta. Nega
também que seu marido tivesse uma
fortuna que administrava em nome de
El Brujo.
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Exército do Sul do

Líbano se recusa a

soltar finlandeses
Beirute — O líder das milícias xiitas do movimento Amai,

Nabih Berri, recusou-se a libertar 11 integrantes do Exército do
Sul do Líbano (ESL) paia atender à exigência do comandante
do ESL, Antoine Lahd, que mantém 23 reféns finlandeses da
Força da Manutenção de Paz da ONU e só os liberta se seus
homens voltarem ás fileiras.

Berri disse que só atende à exigência sob duas condições:
que Israel liberte prisioneiros xiitas transferidos para prisões
israelenses no início do ano e que o Exército do Sul do Líbano
se retire de Jezzine, uma cidade cristã perto de Sidon, sob
iminência de ataque das milícias muçulmanas.

Bem-estar e paz
O comandante do ESL, Antoine L.ahd. negou qualquer

ameaça contra a vida dos reféns, disse que não os libertará a
menos que tenha seus homens de volta, mas admitiu soltar três
ou quatro finlandeses como prova de boa vontade.

Os reféns estão sendo mantidos em dois grupos: 19 deles
estão numa casa perto da fronteira e foram visitados ontem por
funcionários da ONU, e outros quatro estão na aldeia Qantara,
a quatro quilômetros da fronteira, sob a guarda de 70 a 80
integrantes do ESL e cercados por tropas da ONU.

O correspondente da agência Reuters John Kohut esteve
lá e informou que todos os habitantes foram retirados e tropas
da ONU limparam toda área num raio de cinco quilômetros. O
porta-voz da ONU, Timur Goksel, afirmou que todos os canais
estão abertos, contatos se realizam com Israel, com o ESL, com
as milícias xiitas, as Nações Unidas, em Nova Iorque, trabalham
no caso e ele espera que tudo se resolva brevemente.

Uni comboio de sete caminhões das Nações Unidas
conseguiu entrar no campo de palestinos Bourj Al-Barajneh
para entregar água e comida a 20 mil pessoas ali encurraladas
sob fogo de milícias xiitas. Cinco crianças morreram, oito
adultos ficaram seriamente feridos pela explosão de morteiros,
e um motorista da ONU foi atingido por um franco atirador
enquanto o comboio estava no campo. No Vaticano, o Papa
João Paulo II pediu a todas as nações de boa vontade quetrabalhem por um acordo que livre o Líbano da guerra e
restabeleça a paz e o bem-estar da população.

Irã e Iraque fazem

guerra de desmentidos
Teerá e Bagdá — Irã e Iraque continuaram proclamandovitórias no ar e na terra, numa verdadeira guerra de informa-

ções difíceis de serem confirmadas, já que os jornalistas não têm
acesso à frente de batalha. A agência iraniana Irna noticiou que"centenas de soldados do Irã penetraram profundamente" em
território do Iraque através do Rio Arvand, na Frente Sul de
batalha, infligindo pesadas baixas ao inimigo.

O Governo iraquiano assegurou que nenhum soldado
iraniano entrou em seu território e desafiou o regime de Teerã a
provar que houve batalha na região. Bagdá também anunciou
inúmeras incursões de seus helicópteros no Sul do Irã, garantin-
do que sete posições de tropas iranianas foram destruídas. A
Irna informou que a aviação iraniana bombardeou o aeroporto
de Al-Rachid, em Bagdá, e que um de seus aviões F-4 teve
problemas técnicos na volta e caiu no Iraque. O Comando
militar iraquiano disse que o ataque foi rechaçado pelo fogo
antiaéreo e que um avião foi derrubado. Os pilotos, presos,
serão levados à televisão, disse um porta-voz militar.

A artilharia pesada do Irã bombardeou o importante porto
de Basora, no Sul iraquiano, e mais oito cidades em vários
pontos do país, o que foi confirmado em Bagdá. Em represália,
o Iraque bombardeou cidades e tropas no Sul do Irá por todo o
dia.

Lima — Foto da Reuters
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Do carro explodido em frente ao palácio pouco sobrou

Alfonsín deixa o Peru

sob 
proteção policial

Lima — A polícia peruana — após a
noite e madrugada de terror causado por
espetaculares ações de sabotagem do
Sendero Luminoso, que deixaram Lima
às escuras durante banquete oficial ofere-
cido ao Presidente Raúl Alfonsín — des-
tacou 15 mil homens para proteger o
mandatário argentino em suas últimas
horas no Peru. Em Pisco, a 240 quilôme-
tros ao Sul da Capital, Alfonsín assistiu
ontem a uma operação de desembarque
na baía de Paracas, onde há 165 anos
chegou a expedição libertadora do Gene-
ral San Martin, principal artífice da inde-
pendência do Peru.

A audácia e a coordenação das ações
do Sendero provocaram conjecturas
quanto à segurança e uma veemente
censura na imprensa de Lima. cuja políti-
ca, perplexa, não compreende como os
senderislas penetraram na Praça de Ar-
mas, fechada à circulação várias horas
antes da chegada de Alfonsín ao palácio
de Governo, e lá estacionaram um carro-
bomba. Dois outros carros-bomba expio-

diram quase simultaneamente nas proxi-
midades do Palácio da Justiça, enquanto
incêndios devastavam 10 centros comer-
ciais e uni piédio municipal. Durante o
apagón. fogos de artificio desenharam no
céu uma foice e um martelo.

Embora a escuridão fosse rapida-
mente dominada no palácio de Governo,
que dispõe de geradores de eletricidade,
no resto de Lima a iluminação só foi
restabelecida quase uma hora mais tarde,
podendo-se perceber nitidamente o ela-
rão causado por grandes incêndios. São
elevados os danos materiais, mas a sabo-
tagem do Sendero não causou baixas,
pelo menos oficialmente. Muitos tran-
seuntes, assustados com as explosões,
procuraram abrigo nos vãos de prédios.Houve pânico na frente do palácio presi-
dencial, após o apagou, ao explodir um
carro-bomba na Praça de Armas e a
tensão aumentou quando os guardas co-
meçaram a atirar no escuro contra supôs-
tos atacantes. Há vários detidos, mas
aparentemente os autores dos atentados
fugiram.

Fidel Castro quer

greve" de devedores

pela 
renegociação

Havana — Desta vez propondo explicitamente uma "gre-
ve" dos países devedores para obrigar os credores a renegociar,
o Presidente de Cuba, Fidel Castro, voltou a formular seu
diagnóstico da crise do sistema econômico internacional, quesegundo ele não só empobrece os países do Terceiro Mundo e
pode levar a reações violentas e até revolucionárias, como põeem risco a própria integridade do que chama de "capitalismo
opulento".

Falando no encerramento de um congresso de mulheres da
América Latina e do Caribe, Castro frisou que não propõe uma
guerra, mas união, solidariedade e firmeza entre os paísesdevedores para demover os países industrializados de seu
desprezo pela América Latina em particular, que os leva a se
recusar à renegociação de uma dívida "cujos números demons-
tram que nâo pode ser paga".

Financiando os ricos
Castro vem há alguns meses defendendo o ponto-de-vista

de que grande parte da dívida externa dos países pobres é"ilegítima", por decorrer de juros extorsivos, dólar artificial-
mente mantido em cotações altas, preços baixos para os
produtos desses países e difícil acesso aos mercados industriali-
zados, em vista de medidas protecionistas.

Ontem ele voltou a ponderar que o cancelamento parcialou total da dívida não é suficiente, sendo necessária uma
reformulação da ordem econômica internacional, para permitir
o desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo. Esta nova
ordem, lembrou, foi aprovada há 10 anos no México pelacomunidade internacional, "mas dela não querem ouvir falar os
seis ou sete países mais ricos, sem se dar conta de que assim
prejudicam suas próprias economias".

Disse Fidel Castro que o redirecionamento dos 360 bilhões
de dólares da dívida latino-americana — cujo pagamento é"uma impossibilidade econômica, política e moral" — é do
interesse de todos:Com uma capacidade de compra adicional de três
bilhões de dólares por ano por parte do Terceiro Mundo, o
mundo capitalista desenvolvido conseguiria plena produtividade
para muitas de suas indústrias e começaria a resolver seus
próprios problemas — explicou, acrescentando que para com-
pensar o não pagamento de parte da dívida bastaria mobilizar
nas economias desenvolvidas uma mínima parte do dinheiro
empregado "na loucura da corrida armamentista".

A suspensão do pagamento, sustentou, não levaria a um
bloqueio econômico por parte dos países ricos, porque eles
estariam assim "se autobloqueando também", pois ficariam sem
matérias-primas e combustíveis. Sobre a dívida cubana (3bilhões de dólares), disse que vem sendo renegociada desde
1982 em termos simples, já que o país paga de juros apenas
8,56% dos 5 bilhões de dólares que exporta.

Castro recomendou aos governos latino-americanos quedeixem claro nâo estar dispostos "a continuar pagando as armas
com que nos vão aniquilar e desaparecer eles mesmos da face da
Terra". Depois de frisar que "para compreender estas coisas
não é preciso ser comunista, socialista ou cristão, mas apenas
pautar-se por uma ética elementar, pois esta exploração atenta
contra os mais elementares princípios morais", endereçou suas
críticas mais específicas ao Governo do Presidente Reagan.

Propôs que o líder americano seja "canonizado" por ter
conseguido o "milagre" de reativar a economia, dominuir o
desemprego e intensificar a escalada armamentista sem aumen-
tar impostos:

Nós é que estamos custeando o armamentismo e a
opulência dos Estados Unidos, que atraem dinheiro do resto do
mundo mediante mecanismos desleais. Mas nenhuma economia
pode sustentar-se em condições como as do déficit comercial e
da dívida pública dos Estados Unidos. Isto significa construir
um castelo de cartas que pode esboroar-se a qualquer momento.

Ramírez diz aos

EUA que invasão

é erro trágico
Barcelona — O Vice-Presidente da

Nicarágua, Sérgio Ramírez, acha que p,
perigo de uma invasão e mais real do que
nunca e lamenta a passividade da conuv.
nidaiie internacional ante o que qualificade "escandalosa" discussão nos Estados
Unidos a fim de obter fundos para 05
contras. Em entrevista ao jornal El Pais,
de Madri. Ramírez salienta que, se os
americanos pensarem que vão ser recebi-
dos com flores, estarão cometendo um
erro trágico, porque "unia intervenção nâ
Nicarágua jamais será um passeio". ""

— Mais do que a agressividade ver-
bal do Presidente Reagan, que revela
profunda vontade de destruir-nos, ou á
aprovação pelo Senado americano de
uma ajuda financeira de 38 milhões de
dólares aos contras, o mais importante
são os preparativos materiais para uma
invasão militar da Nicarágua que vêm
sendo feitos há meses ante os olhos e.a
complacência do mundo — acrescentou
Ramírez.

Entrevistado pela agência Ansa em
São Francisco, Califórnia, o líder das
Forças Democráticas Nicaragüenses
(FDN), Adolfo Calero Portocarrero, dis-
se não acreditar numa invasão de seu país
por americanos nem tampouco a desejar,
porque "queremos libertar a Nicarágua
nós mesmos".

Ex-guarda conta

como argentino

era torturado
Buenos Aires — O depoimento do ex-

guarda nacional Ornar Torres, sexta-feira
na sétima semana de audiências públicasdurante o julgamento de nove ex-
comandantes das Forças Armadas que
governaram a Argentina entre 1976 e
1982, acrescentou novo elemento incrimi-
natório e causou forte comoção entre os
presentes na sala do tribunal, vários dos
quais abandonaram o recinto em meio a
crises nervosas.

Torres disse que entre 1975 e 1982
viu "saquear, torturar e matar prisionei-ros" por altos oficiais do Exército, cujos
nomes revelou ao juiz León Arslanian.
Entre os citados estão os Generais Carlos
Suárez Mason (fugitivo da Justiça) e
Domingo Bussi, e o então Coronel Fede-
rico Minicucci, recentemente promovidoa general.

Uma das torturas praticadas em cár-
ceres clandestinos era o chamado subma-
rino, que consistia em enfiar a cabeça de
um detido num tanque cheio de água até
quase afogá-lo. Uma variante, o submari-
no seco, asfixiava um detido em sacos
plásticos amarrados no pescoço. Mas a
tortura que mais indignação provocou foi
a do uso de eletrodos no ânus dos homens
e na vagina das mulheres pelos quais se
fazia circular uma corrente elétrica.
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Exército do Sul do

Líbano liberta três

reféns finlandeses
Beirute — O Exército do Sul do Líbano (ESL) libertou

ontem à noile três dos 23 soldados finlandeses da Força de
Manutenção de Paz das Nações Unidas mantidos como reféns
desde sexta-feira, mas o General Antoine Lahd, comandante do
ESL. afirmou que não libertará os demais até que a milícia xiita
Amai solte 11 integrantes do ESL que estão em seu poder.

O Ministro da Justiça libanês e líder da Amai. Nabih Berri.
recusou-se a libertar os milicianos do ESL a menos que Israel
ponha em liberdade os prisioneiros xiitas transferidos para
prisões israelenses no início do ano e que o ESL se retire de
Jezzine. uma cidade cristã perto de Sidon, sob iminência de
ataque das milícias muçulmanas.

Dois grupos
O General Lahd garantiu que nenhum dos finlandeses

sofreu maus-tratos e não correm perigo de vida. Até ontem, os
reféns vinham sendo mantidos cm dois grupos: 19 deles estavam
numa casa perto da fronteira e foram visitados por funcionários
da ONU. e outros quatro na aldeia de Qantara, a quatro
quilômetros da fronteira, sob a guarda de 70 a 80 integrantes do
ESL e cercados por tropas da ONU.

O correspondente da agência Reuters John Kohut esteve
lá e informou que todos os habitantes foram retirados e tropas
da ONU limparam toda área num raio de cinco quilômetros. O
porta-voz da ONU, Timur Gokscl, afirmou que todos os canais
estão abertos, contatos se realizam com Israel, com o ESL, com
as milícias xiitas, as Nações Unidas, em Nova Iorque, trabalham
no caso e ele espera que tudo se resolva brevemente.

Um comboio de sete caminhões das Nações Unidas
conseguiu entrar no campo de palestinos Bourj Al-Barajneh
para entregar água e comida a 20 mil pessoas ali encurraladas
sob fogo de milícias xiitas. Cinco crianças morreram, oito
adultos ficaram seriamente feridos pela explosão de morteiros,
e um motorista da ONU foi atingido por um franco atirador
enquanto o comboio estava no campo. No Vaticano, o Papa
João Paulo II pediu a todas as nações de boa vontade quetrabalhem pnr um acordo que livre o Líbano da guerra e
restabeleça a paz e o bem-estar da população.

Irã e Iraque fazem

guerra de desmentidos
Teerã e Bagdá — Irã e Iraque continuaram proclamandovitorias no ar c na terra, numa verdadeira guerra de informa-

ções difíceis de serem confirmadas, jifque os jornalistas não tem
acesso à frente de batalha. A agência iraniana Irna noticiou que"centenas de soldados do Irá penetraram profundamente" cm
território do Iraque através do Rio Arvand, na Frente Sul de
batalha, infligindo pesadas baixas ao inimigo.

O Governo iraquiano assegurou que nenhum soldado
iraniano entrou em seu território e desafiou o regime de Teerã a
provar que houve batalha na região. Bagdá também anunciou
inúmeras incursões de seus helicópteros no Sul do Irá, garantiu-do que sete posições de tropas iranianas foram destruídas. A
Irna informou que a aviação iraniana bombardeou o aeroporto
de Al-Rachid, em Bagdá, e que um de seus aviões F-4 leve
problemas técnicos na volta e caiu no Iraque. O Comando
militar iraquiano disse que o ataque foi rechaçado pelo fogo
antiaéreo e que um avião foi derrubado. Os pilotos, presos,serão levados à televisão, disse um porta-voz militar.

A artilharia pesada do Irã bombardeou o importante porto
de Basora, no Sul iraquiano, e mais oito cidades em vários
pontos do país, o que foi confirmado em Bagdá. Em represália,
o Iraque bombardeou cidades e tropas no Sul do Irã por todo o
dia.

Lima — Foto da Reuters
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Do carro explodido em frente ao palácio pouco sobrou

Alfonsín deixa Lima

sob 
proteção policial

Lima — A polícia peruana — após a
noite e madrugada de terror causado porespetaculares ações de sabotagem do
Sendero Luminoso, que deixaram Lima
às escutas durante banquete oficial ofere-
cido ao Presidente Raúl Alfonsín —des-
tacou lí mil homens para proteger o
mandatário argentino em suas últimas
horas no Peru. Em Pisco, a 24(1 quilôme-tros ao Sul da Capital, Alfonsín assistiu
ontem a uma operação de desembarque
na baía de Paracas, onde há 165 anos
chegou a expedição libertadora do Gene-
ral San Martin, principal artífice da inde-
pendência do Peru.

A audácia e a coordenação das ações
do Sendero provocaram conjecturas
quanto à segurança e uma veemente
censura na imprensa de Lima, cuja políti-ca, perplexa, não compreende como os
senderistas penetraram na Praça de Ar-
mas, fechada à circulação várias horas
antes da chegada de Alfonsín ao palácio
de Governo, e lá estacionaram um carro-
bomba. Dois outros carros-homba expio-

ditam quase simultaneamente nas proxi-midades do Palácio tia Justiça, enquanto
incêndios devastavam 10 centros comer-
ciais e um prédio municipal. Durante o
apagón. fogos de artificio desenharam no
céu uma foice c um marteio.

Embora a escuridão fosse lapida-
mente dominada no palácio de Governo,
que dispõe de geradores de eletricidade,
no resto de Lima a iluminação só foi
restabelecida quase uma hora mais tarde,
podetulo-se perceber nitidamente o ela-
ráo causado por grandes incêndios. São
elevados os danos materiais, mas a sabo-
tagem do Sendero não causou baixas,
pelo menos oficialmente. Muitos tran-
seuntes, assustados com as explosões,
procuraram abrigo nos vãos de prédios.Houve pânico na frente do palácio presi-dcncial. após o apagou, ao explodir um
carro-bomba na Praça de Armas e a
tensão aumentou quando os guardas co-
meçaram a atirar no escuro contra supôs-
tos atacantes. Há vários detidos, mas
aparentemente os autores dos atentados
fugiram.

Fidel Castro quer

greve" de devedores

pela renegociação
Havana — Desta vez propondo explicitamente uma "gre-

ve" dos países devedores para obrigar os credores a renegociar,
o Presidente de Cuba. Fidel Castro, voltou a formular seu
diagnóstico da crise do sistema econômico internacional, quesegundo ele não só empobrece os países do Terceiro Mundo e
pode levar a reações violentas e ate revolucionárias, como põeem risco a própria integridade do que chama de "capitalismo
opulento".

Falando no encerramento de um congresso de mulheres da
América Latina e do Caribe, Castro frisou que não propõe uma
guerra, mas união, solidariedade e firmeza entre os paísesdevedores para demover os países industrializados de seu
desprezo pela América Latina em particular, que os leva a se
recusar à renegociação de uma dívida "cujos números dcinons-
tram que não pode ser paga".

Financiando os ricos
Castro vem há alguns meses defendendo o ponto-de-vistade que grande parte da dívida externa dos países pobres é"ilegítima", por decorrer de juros extorsivos, dólar artificial-

mente mantido cm cotações altas, preços baixos para os
produtos desses países e difícil acesso aos mercados industriali-
zados, cm vista de medidas protecionistas.

Ontem ele voltou a ponderar que o cancelamento parcialou total da dívida não é suficiente, sendo necessária uma
reformulação da ordem econômica internacional, para permitiro desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo. Esta nova
ordem, lembrou, foi aprovada há 10 anos no México pelacomunidade internacional, "mas dela não querem ouvir falar os
seis ou sete países mais ricos, sem se dar conta de que assim
prejudicam suas próprias economias".

Disse Fidel Castro que o redirecionamento dos 360 bilhões
de dólares da dívida latino-americana — cujo pagamento e"uma impossibilidade econômica, política e moral" — é do
interesse de todos:Com uma capacidade de compra adicional de três
bilhões de dólares por ano por parte do Terceiro Mundo, o
mundo capitalista desenvolvido conseguiria plena produtividade
para muitas de suas indústrias e começaria a resolver seus
próprios problemas — explicou, acrescentando que para com-
pensar o não pagamento de parte da dívida bastaria mobilizar
nas economias desenvolvidas uma mínima parte do dinheiro
empregado "na loucura da corrida armamentista".

A suspensão do pagamento, sustentou, não levaria a um
bloqueio econômico por parte dos países ricos, porque eles
estariam assim "se autobloqueando também", pois ficariam sem
matérias-primas e combustíveis. Sobre a dívida cubana (3bilhões de dólares), disse que vem sendo renegociada desde
I<>X2 em termos simples, já que o país paga dc juros apenas
8,56% dos 5 bilhões dc dólares que exporta.

Castro recomendou aos governos latino-americanos quedeixem claro não estar dispostos "a continuar pagando as armas
com que nos vão aniquilar c desaparecer eles mesmos da face da
Terra". Depois de frisar que "para compreender estas coisas
não é preciso ser comunista, socialista ou cristão, mas apenas
pautar-se por uma ética elementar, pois esta exploração atenta
contra os mais elementares princípios morais", endereçou suas
críticas mais específicas ao Governo do Presidente Rcagan.

Propôs que o líder americano seja "canonizado" por ter
conseguido o "milagre" de reativar a economia, dominuir o
desemprego e intensificar a escalada armamentista sem aumen-
tar impostos:

Nós é que estamos custeando o armamentistno e a
opulência dos Estados Unidos, que atraem dinheiro do resto do
mundo mediante mecanismos desleais. Mas nenhuma economia
pode sustentar-se em condições como as do déficit comercial e
da dívida pública dos Estados Unidos. Isto significa construir
um castelo de cartas que pode esboroar-se a qualquer momento.

Rainírez diz aos 
"

EUA que invasão

é erro trágico
Barcelona — O Vice-Presidente da

Nicarágua, Sérgio Rainírez. acha que o
perigo de uma invasão c mais real do que
nunca e lamenta a passividade da conni-"
nidade internacional ante o que qualifica
de "escandalosa" discussão nos Estados "*
Unidos a fim dc obter fundos para os
contras. Em entrevista ao jornal El País.
de Madri, Ramírez salienta que, se os-
americanos pensarem que vão ser recebi- .
dos com flores, estarão cometendo um-
erro trágico, porque "uma intervenção na,.
Nicarágua jamais será um passeio". > -<-¦

— Mais do que a agressividade ver-
bal do Presidente Rcagan. que revela
profunda vontade de destruir-nos, ou a
aprovação pelo Senado americano dc
uma ajuda financeira de 38 milhões de,,
dólares aos contras. o mais importante
são os preparativos materiais para unia,
invasão militar da Nicarágua que vêm
sendo feitos há meses ante os olhos e a
complacência do mundo — acrescentou
Ramírez.

Entrevistado pela agência Ansa cm
São Francisco, Califórnia, o líder das
Forças Democráticas Nicaragüenses
(FDN), Adolfo Calcro Portocarrero, dis-
se não acreditar numa invasão de seu país
por americanos nem tampouco a desejar,'
porque "queremos libertar a Nicarãgila"
nós mesmos".

Ex-guarda conta

como argentino

era torturado
Buenos Aires — O depoimento do ex-

guarda nacional Ornar Torres, sexta-feira
na sétima semana de audiências públicasdurante o julgamento de nove ex-"'
comandantes das Forças Armadas que '
governaram a Argentina entre 1976 'ti'
1982, acrescentou novo elemento incrimi-
natório e causou forte comoção entre os
presentes na sala do tribunal, vários dos
quais abandonaram o recinto em meio a
crises nervosas.

Torres disse que entre 1975 e 1982
viu "saquear, torturar e matar prisionei-ros" por altos oficiais do Exército, cujos
nomes revelou ao juiz Lcón Arslanian. >-
Entre os citados estão os Generais Carlos "
Suárez Mason (fugitivo da Justiça) e
Domingo Bussi. c o então Coronel Fede-
rico Minicucci, recentemente promovidoa general.

Uma das torturas praticadas cm cár-
ceres clandestinos era o chamado suhma- rrino. que consistia em enfiar a cabeça dc
um detido num Ianque cheio de água até
quase afogá-lo. Uma variante, o submari-
no seco, asfixiava um detido em sacos
plásticos amarrados no pescoço. Mas a
tortura que mais indignação provocou foi
a do uso de eletrodos no ânus dos homens
e na vagina das mulheres pelos quais se'*
fazia circular uma corrente elétrica.
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Obituário
Rio de

Gilmar Torres, 57, de cán-
cer, em sua residência. Jorna-
lista, nasceu no Rio de Janeiro,
solteiro. Foi durante muitos
anos colunista das coisas da
cidade, e vivia principalmente
na noite o lado humano do
artista. Foi também apresenta-
dor de muitos shows beneficen-
tes, sempre trabalhando muito
mais com o coração do que
visando ao lado financeiro. Es-
creveu em vários jornais, tor-
nando-se um dos principais as-
sessores de Gilson Amado e
amigo de centenas de artistas,
como Edna Savaget, Adonias
Karan, Wilson Vianna, Jorge
Periingeiro, Jorge Bernardes
(Pavão), Orlan Divo, Sílvio
César e outros, que viam nele
um. amigo e um poeta. Foi
sepultado no São João Batista.

Francisco Acioly Meireles,
62, cie acidente vascular ceie-
bral, em sua residência em Co-
pacabana. Natural do Ceará,
major reformado do Exército.
Foi ajudante de ordens do 111
Exército (Rio Grande do Sul),
engenheiro geográfico, diretor
da construção da estrada Be-
lém—Brasília. Formado pela
Academia Militar de Agulhas
Negras em 1948, foi ajudante
de ordens do Marechal Décio
Escobar. Casado com Olga
Perdigão Lima Meireles, deixa
duas filhas.

Waldersee da Costa Cruz,
59, de infecçáo respiratória no
Hospital Central do 1ASERJ.
Natural do Rio de Janeiro,
contador. Era solteiro e mora-
va ha Tijuca.

Vera Lúcia Sniidt, 37, de
câncer, no Hospital Central do
IASER.I. Natural do Rio de
Janeiro, do lar. era solteira e
deixa um filho. Morava no Ria-
cluielo.

Nair Fernandes Pequeno. 72,
de infarto agudo do miocárdio,
em sua residência na Tijuca.
Natural do Rio de Janeiro, do
lar, era casada com Waldemar
Alves Pequeno e tinha dois
filhos.

Rosa Rodrigues Fonseca. 94.

Janeiro
de embolia cerebral em sua
residência em Copacabana.
Natural da Espanha, do lar. era
viúva de Francisco Fonseca e
tinha um filho.

João Serdeira Sobrinho. 7f>.
de acidente vascular cerebral,
no Hospital e Casa de Repouso
Frei Antônio. Natural de Mi-
nas Gerais, aposentado, era
solteiro.

Deiminda dos Anjos Carlos.
71, de caquexia. em sua resi-
dência, no Engenho Novo. Na-
tural de Minas Gerais, do lar.
era viúva de Guilherme de
Souza Carlos e não tinha filhos.

Antônio Joaquim Sanchez.
96. de broncopncunionia, em
sua residência em Olaria. Na-
tural de Portugal, aposentado,
era viúvo.

Antônio Orlando Pereira de
Souza. 5S, de infarto agudo do
miocárdio. em sua residência
em Del Castilho. Natural de
Portugal, marceneiro.

Jorge Gelheck da Silva Pra-
do, 69, de insuficiência respira-
tória, no Hospital do INAMPS
do Andaraí. Natural do Rio de
Janeiro, aposentado, era viúvo
de Madalena Leite da Silva
Prado.

Antônio Mendes de Almeida.
6-1. de insuficiência respirató-
ria. em sua residência em Rea-
lengo. Natural do Espírito San-
to, motorista aposentado, era
casado com Regina Mendes de
Almeida e tinha duas filhas.

Cordorina Antônia Paiva,
82, de arterioesclerose. em sua
residência em Bonsucesso. Na-
tural do Rio de Janeiro, do lar.
era solteira e tinha duas filhas.

Nilza Braga Moreira. 70, de
embolia pulmonar, em sua resi-
dência na Tijuca. Natural do
Rio de Janeiro, do lar, era
solteira.

Teresa Nina de Carvalho. 78.
de insuficiência respiratória,
em sua residência no Flamen-
go. Natural do Ceará, médica,
era desquitada.

Estados
Manoel Rebelo Neto, 46, de

septicemia, no Hospital Evan-
jélico de Curitiba, 47 dias de-
pois do transplante de coração
a efue se submeteu. A morte foi
causada por descuidos fatais do
paciente, que havia negligen-
ciado, inclusive, o uso da ci-
closporina. O médico Paulo
Roberto Giublcn, da equipe
que realizou a cirurgia, disse
ontem, que Manoel estava fu-
mando e bebendo regularmen-
te, além de freqüentar ambien-
tes infectados e não tomar os
medicamentos que lhe foram
prcscritos. O jornalista morreu
às 11 h. após chegar de Casca-
vel, cidade onde morava, no
Sudoeste do Paraná, a 600 qui-
lômetros da capital, num aviào

cedido pelo Governo do Esta-
do. Seu corpo será submetido
agora a autópsia, a fim de que
se apontem corretamente as
causas da morte. De acordo
com o que disseram os médicos
da equipe que o operou, Ma-
noel tinha boas chances de so-
hrevida, mas não tomou os
cuidados que exigia seu caso.
Ainda segundo o médico Paulo
Roberto Giublcn, o jornalista
chegou a fugir da clínica de
repouso onde permaneceu
após a cirurgia para não se
submeter a exames clínicos no
Hospital Evangélico. Manoel
Rebelo foi o sexto paciente a
ter um coração transplantado
no Brasil.

Avisos Religiosos

e Fúnebres
LARGURA ALTURA CrS 0. UTIL CrS DOM.
1 col 4 cm 180.000 240.000

col 6 cm 270.000 360.000
col 4 cm 360.000 480.000

2 col 5 cm 450.000 600.000
2 col 6 cm 708.000 972.000

col 10 cm 1.180.000 1.620.000
col 5 cm 883.000 1.215.000

3 col 6 cm 1.062.000 1.458.000
col 7 cm 1.239.000 1.701.000
col 5 cm 1.180.000 1.620.000

4 col 7 cm 1.652.000 2.268.000
4 col 10 cm 2.360.000 3.240.000

Recebemos seu anúncio na Av. Brasil, 500
até às 24:00h. Tel.: 264-4422 Rs/350 e 356.

Ou, no horário comercial, nas lojas de CLASSIFICADOS.
JORNAL DO BRASIL

EXPEDITO PORTO
1 ANO DE FALECIMENTO

SAUDADES

tSua 

esposa, irmã e filhos convidam os
parentes e amigos para as missas a se-
rem celebradas em sufrágio de sua alma
no dia 13 (quinta-feira) às 7 horas e às 17

horas, na Igreja N. S. da Glória. (Largo do
Machado).

ENGENHEIRO

PEDRO AFF0NS0 DA ROCHA SANTOS
(FALECIMENTO)

tHugo 

Hani da Rocha Santos. Maria Ignez Teixeira Leite
da Rocha Santos. Carlos Fernando, Monique, Carlos
Eduardo. Maria Thereza, Carlos Augusto, Maria de
Lourdes e Maria Cristina comunicam o falecimento do
seu irmão, cunhado e tio e convidam para seu sepulta-

mento HOJE, dia 9, às 15:00 horas, saindo o téretro da Capela
Real Grandeza n° 1 para o Cemitério São João Batista.

HELOÍSA MONIZ REIS
(MISSA DE 7° DIA)

tA 

família agradece as manifestações de
pesar recebidas e convida parentes e
amigos para a Missa de 7o Dia, a reali-
zar-se, segunda-feira, dia 10/06, às

11:00 h, na Igreja Cristo Redentor, R. das
Laranjeiras, 519

NEUZA MOREIRA BERNARDI
(MISSA DE 7° DIA)

tANA 

MARIA, BRUNO e RONALD agradecem
as manifestações de pesar recebidas por oca-
sião do falecimento de sua querida e inesque-
cível Mãe, Avó e Sogra NEUZA e convidam

para a Missa de 7o Dia que será celebrada amanhã,
Segunda Feira, Dia 10, às 18:30 horas, na Igreja da
Ressurreição, Av. Francisco Otaviano - Copacabana.

MINISTRO LAURO SCHUCH
MISSA DE 30° DIA

tA 

família mais '• uma vez agradece as
manifestações de carinho e pesar pela
perda de seu inesquecível esposo, pai,
sogro e avô e convida para a Missa de

Mês a se realizar nesta 2a feira, 10 de junho às
10:00 h na Irmandade Sta Cruz dos Militares —
Rua 1o de Março.

RICARDO LIMA ROCHA BICALH0
(MISSA 7° DIA)

t

A DIRETORIA, SÓCIOS E FUNCIONÁRIOS DO TRAPICHE
HARMONIA agradecem as manifestações de carinho quereceberam pelo falecimento de seu querido amigo RICAR-
DO e convidam para Missa que será celebrada dia 10, às 12
h. no Mosteiro de São Bento (Pça Mauá).

Camelô acusa

2 policiais
ferroviários

Dois agentes da Polícia
Ferroviária foram acusados
pelo camelô Paulo Cardoso
Magalhães, de 25 anos, de o
terem baleado e assassina-
do seu colega, Carlos Al-
berto Paulino, de 27 anos,
nas imediações da estação
de Triagem, porque, segun-
do Paulo Cardoso, eles se
recusaram a dar-lhes di-
nheiro para comercializa-
rem suas mercadorias nos
trens.

Paulo está internado no
Hospital Souza Aguiar com
dois tiros na virilha e afir-
mou a detetives da 17a DP,
em São Cristóvão, que não
terá dificuldades em identi-
ficar os agressores. Ele con-
tou que conversava com
Carlos Alberto quando che-
garam os agentes e exigiram
dinheiro. Os dois recusa-
ram e teve início uma dis-
cussão. Em dado momento,
um dos agentes sacou do
revólver, baleou-os e fugiu
com o colega. Carlos Alber-
to, mesmo ferido, correu
até a Rua Licínio Cardoso e
caiu morto na entrada da
favela do Metrô.

DR. WALTER RODRIGUES

MISSA DE 6 MESES

tOs 

filhos Walter, Roberto, Suzana e Izabela
Rodrigues, convidam parentes e amigos

para assistirem a Missa de 6 Meses em
intenção de sua alma, a ser celebrada no dia 10
de junho — 2a-feira, às 17:00h, na Igreja
"Mosteiro 

de Nossa Sra. dos Anjos" — Rua
Jequitiba 41, Gávea — RJ.

Avitot Religiosos è Fúnabras
Recebamos seu anúncio ná
Av. Brasil, 500 saia 512 até

as 24:00h
Tels.: 264-4422 R/350 a 356.

PEDRO AFF0NS0 DA ROCHA SANTOS

(ENGENHEIRO ROCHA SANTOS)

| Maria da Glória Junqueira Rocha Santos, Regina Guio-
mar Rocha Santos Isnard, Gilza Maria Rocha Santos

Ferreira de Souza, Pedro Affonso Junqueira da Rocha
Santos, Carlos Alberto Sholl Isnard, José Bernardo Ferreira
de Souza, Naila Lacerda Rocha Santos, Isabella Isnard
Peixoto, Carlos Alberto Rocha Santos Isnard, Carlos Eduardo
Rocha Santos Isnard, Daniella Rocha Santos Ferreira de
Souza, Christiana Rocha Santos Ferreira de Souza, Mariana
Rocha Santos Ferreira de Souza, Pedro Affonso Lacerda
Rocha Santos, Luiz Felipe Lacerda Rocha Santos comuni-
cam o falecimento de seu querido esposo, pai, sogro e avô e
convidam para seu sepultamento HOJE, dia 9, às 15 horas,
saindo o féretro da Capela Real Grandeza n° 1 para o
Cemitério São João Batista.

LYGIA MASSET

tSua 

família convida os parentes e
amigos para a Missa em sufrágio
de sua alma que será celebrada

na Capela da Congregação N. S. das
Vitórias à Rua São Clemente 214 às
19:00 h — 2a feira, dia 10.

ELIDA MILRUD DE TISSENBAUM
(SCLOSHIM)

a VIRGÍNIA, SÉRGIO, ANDRÉA, GER-
i/\» SON e FERNANDO agradecem o
A X carinho recebido e convidam para a

y , cerimônia de SCLOSHIM em memó-
ria de sua querida MÃE, SOGRA e

AVÓ, a realizar-se na SINAGOGA DA A.R.I., à
Rua Gal. Severiano, 170, amanhã, dia 10, às
18:15 horas.

MAURO J0SE FERRAZ PEREIRA

(MISSA DE 7o DIA)

tA 

Diretoria e funcionários da COBREL

MAQUIP S.A. — COMÉRCIO E ENGE-

NHARIA, profundamente abalados pela

perda de seu Presidente, MAURO JOSÉ

FERRAZ PEREIRA, convidam parentes e ami-

gos para a Missa de 7° Dia, que será realizada 2a

feira, dia 10/6, às 10:00 horas, no Mosteiro de

São Bento — Rua Dom Gerardo — Centro.

tA 

Diretoria e Funcionários da CMW

EQUIPAMENTOS LTDA. convidam pa-

rentes e amigos para a Missa de 7o Dia

em intenção da alma de seu inesquecível

Presidente

MAURO JOSÉ FERRAZ PEREIRA

que será realizada 2a feira, dia 10/6, às 10:00

horas, no Mosteiro de São Bento — Rua Dom

¦ Gerardo — Centro.

tA 

Diretoria e funcionários da CMW SIS-

TEMAS LTDA. convidam parentes e ami-

gos para a Missa de 7o Dia em intenção

da alma de seu inesquecível Presidente

MAURO JOSÉ FERRAZ PEREIRA

que será realizada 2a feira, dia 10/6, às 10:00

horas, no Mosteiro de São Bento — Rua Dom

Gerardo — Centro.

tOs 

Diretores e Funcionários das Em-

presas Bozano, Simonsen, convidam

para a Missa de 7o Dia em intenção

da alma de seu saudoso Diretor

MAURO JOSÉ FERRAZ PEREIRA

que será realizada dia 10/06, segunda-

feira, às 10 horas, no Mosteiro de São

Bento — Rua Dom Gerardo — Centro.

tA 

Diretoria e funcionários da STL — SIS-

TEMAS DE TRANSPORTES LTDA. convi-

dam parentes e amigos para a Missa de

7o Dia em intenção da alma de seu saudoso

Presidente

MAURO JOSÉ FERRAZ PEREIRA

que será realizada 2a feira, dia 10/6, às 10

horas, no Mosteiro de São Bento - Rua Dom

Gerardo - Centro.
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Os estoques e a safra

A colocação no mercado dos
estoques de produtos agrícolas do
Governo — como está ocorrendo
agora com o arroz e o feijão — pode
inibir a definição das intenções de
plantio dos agricultores, advertiu a
economista Maria José Monteiro, do
Centro de Estudos Agrícolas da Fun-
dação Getúlio Vargas.

Nesse caso, o tiro acabará saindo
pela culatra. A alternativa à manu-
tenção de preços mais baixos a curto
prazo poderá ser o desânimo dos
agricultores no cultivo dos produtos
mais atingidos, já que a safra do
Centro-Sul começa efetivamente a
ser plantada nos meses de setembro
e outubro. Com isso, os preços pode-
rão subir a médio prazo, em função
da redução da oferta.

A economista entende que, no
caso atual, o Governo parece ter
concluído pela necessidade de conter
as altas que se esboçavam no preço
de alguns produtos agrícolas, inclusi-
ve para contrabalançar — do ponto
de vista do combate à inflação —
reajustes inevitáveis do lado dos pro-
dutos industriais. E chama a atenção
para o impacto que a colocação dos
estoques poderá exercer sobre a pró-
xima safra.

1 ^

Q
Segundo Maria José Monteiro, a

situação é anômala este ano, porque
o Governo está comprando muito
mais produtos agrícolas que nos anos
anteriores, devido à conjugação de
dois fatores: os preços mínimos fo-
ram fixados, em 1984, em níveis
superiores aos anos precedentes; os
preços de mercado, por sua vez,
estão deprimidos devido a uma série
de fatores. Quando o preço de mer-
cado cai abaixo do preço mínimo, o
Governo compra a produção do agri-
cultor.

Tradição abalada Derrota na Justiça
Durante quase 300 anos, o Lloyd's de

Londres tem vendido seguros que são
bancados, em última instância, por indi-
víduos. Organizados em consórcios, gru-
pos de investidores obtêm lucros quando
os prêmios ultrapassam as indenizações,
mas também se responsabilizam de forma
pessoal e ilimitada, quando há muitos
sinistros.

No momento, essa regra está em
xeque: 500 membros de dois consórcios
estão enfrentando prejuízos de 165 mi-
lhões de libras e muitos se recusam a
pagar. Entre os investidores prejudicados
estão personalidades como o bilionário
saudita Adnan Kashoggi, o escritor de
best-sellers Jeffrey Archer e a Duquesa
de Kent.

Sob a alegação de que foram vítimas
de fraude por parte dos gerentes dos
consórcios, os investidores estão exigindo
que o Lloyd's honre seus créditos. Com
uma prolongada batalha judicial à vista, a
questão promete entrar na ordem do dia
da Câmara dos Comuns, em Londres.
Fundado em 1688, o Lloyd's opera um
mercado segurador de 5 bilhões de libras.

Os esforços de bancos americanos
para expandir sua rede de agências e
contornar as limitações da legislação que
os proíbe de operar fora de seus Estados
de origem esbarraram numa decisão judi-
ciai. Um tribunal de Atlanta achou que o
Federal Reserve Board (Fed, o banco
central dos EUA) agiu errado quando
autorizou a US Trust Co, de Nova Ior-
que, a transformar sua seguradora da
Flórida numa instituição capaz de ofere-
cer serviços bancários limitados, captan-
do depósitos do público.

É um precedente importante, pois
várias instituições vinham usando essa
criação de serviços bancários limitados
como uma forma de superar os obstácu-
los colocados pelo Bank Holding Act à
ampliação de suas redes. Segundo o jor-
nal The New York Times, a decisão
judicial também deu ao Fed maiores
poderes sobre empresas como a Sears,
Roebuck & Co, que operam instituições
que captam depósitos, mas que não são
tecnicamente consideradas bancos.

Motor

bicombustível
O presidente da Copersucar,

José Luís Zillo, admitiu, em
São Paulo, que as fábricas au-
tomobilísticas "não investem
recursos suficientes", para de-
senvolver um motor pesado
movido a álcool. Mas não acha
que isso represente uma sabo-
tagem, pois entende que "já há
alguns tipos de motores a diesel
que funcionam com álcool".

Zillo citou o exemplo do
motor bicombustível da Volvo."Esse motor, para funcionar,
sofre uma injeção de óleo die-
sei e depois passa a utilizar o
álcool. Ele tem dado certo e
pode ser considerado um suces-
so", opinou, ao comentar
acusações de que as montado-
ras não se empenham no aper-

. feiçoamento de um motor a
álcool para caminhões e ôni-
bus, que poderia reduzir sensi-
velmente a dependência do
país do combustível importado.

Dirigentes da Anfavea tam-
bém rebateram a acusação,
lembrando que a Mercedes
Benz está produzindo no Brasil
um motor pesado do ciclo Otto
(do mesmo tipo dos motores a
gasolina) para usar álcool hi-
dratado. Outro exemplo citado
pela Anfavea é o da Volkswa-
gen, que converteu um motor
Dodge V8 para usar álcool e
planeja vender 10 mil cami-
nhões equipados com ele este

Nas páginas
A imprensa estrangeira

descobriu Carajás. No dia 19
de maio, um domingo, The
New York Times dedicou pági-
na inteira à atuação da Vale do
Rio Doce, sob o título "Mine-
rando lucros nas selvas do Bra-
sil". Na Companhia, a direto-
ria não esconde o orgulho pela
forma como a reportagem se
inicia: "A Rio Doce é um mo-
delo para companhias estatais:
ela dá lucro." A matéria foi
reproduzida no Herald Tribu-
ne, edição européia do Times.

Recentemente, quem es-
teve em visita à sede da Vale,
no Rio, foi a presidente do
Washington Post Sra K.
Graham, que se mostrou im-
pressionada com o relato sobre
Carajás e Serra Pelada.

Os juros estão altos porque o país
precisa captar recursos externos; porque
os custos operacionais dos bancos são
elevados; e porque os grandes poupado-
res exigem a sua permanência em níveis
altos.

O economista João Paulo de Almei-
da Magalhães, da UFRJ, prefere recorrer
à explicação acima para comentar a polê-
mica que se estabeleceu entre o Ministro
do Planejamento, João Sayad, e o presi-
dente do Banco Central, Antônio Carlos
Lemgruber, sobre como baixar os juros.

Na opinião do economista, as posi-
ções conflitantes decorrem dos enfoques
diferentes de cada um sobre aqueles três
pontos. Para o presidente do BC, as duas
primeiras causas seriam as decisivas.

Para que os recursos externos se
tornem atraentes, é preciso manter eleva-
dos os juros internos, para o que também
concorre o custo operacional da rede
bancária. Diante da dificuldade de rever-
ter esse panorama, o BC tenderia a
considerar os juros inevitavelmente altos.
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Já na ótica do Ministro do Planeja-
mento, as exigências dos grandes poupa-
dores é que explicariam a permanência
das taxas de captação para o Governo no
nível de 20%, quando a taxa de remune-
ração dos poupadores não supera os 6%.
Sayad tenderia a achar que o Governo
pode endurecer o jogo e fixar um teto
para o custo do dinheiro (como 10%),
além do qual não subiria.

De qualquer forma, n fundo, João
Paulo de Almeida Magalhães acha que a
separar os dois estão mesmo divergências
quanto a prioridades: Lemgruber dá pre-
ferência ao combate à inflação, o que
exige racionamento da moeda e acaba
desembocando em juros mais altos — "o
juro é o prêmio da moeda", diz o econo-
mista. Ao passo que Sayad destaca a
necessidade de retomar o crescimento
econômico — e acha que isso depende de
baratear o dinheiro para viabilizar os
investimentos privados.

Caixa reforça Pamicro Economia invisível em debate
A Caixa Econômica Federal vai dobrar, segundo informa-

ções de sua presidência, os recursos inicialmente previstos este
ano para o Programa de Auxílio Creditício à Microempresa
(Pamicro). A dotação, que era de Cr$ 250 bilhões, passará a Cr$
522 bilhões.

São operações que a Caixa não se empenha muito em
divulgar, pois a procura é sempre muito maior que a disponibili-
dade de recursos. Em junho, no Rio, o Pamicro vai aplicar Cr$
4 bilhões, quantia que poderá ser dobrada nos próximos meses
com o reforço de verba anunciado em Brasília. Mas a demanda
é no mínimo 10 vezes maior, segundo admitem fontes da
própria CEF.

A microindústria, a pequena confecção, a lojinha de
bairro, o mercadinho, a quitanda, a farmácia — todos esses
pequenos núcleos de atividade econômica são "fregueses" do
Pamicro, cujo teto de financiamento está atualmente em cerca
de Cr$ 42 milhões, com juros de 10% a 12% acima da correção
monetária e amortização em 12 prestações mensais.

O Rio se reveza com Minas na liderança dos financiamen-
tos pelo Pamicro. No RJ, já foram realizadas 35 mil 653
operações, média de 600 empresas por mês, com aplicação total
de CrS 82 bilhões (média de Cr$ 6,8 milhões por operação).

Podem se candidatar ao Pamicro empresas industriais cujo
faturamento bruto anual ou receita total não ultrapassem 10 mil
Maiores Valores de Referência (MVR) — atualmente CrS 1
bilhão 671 milhões. Para as empresas comerciais, o teto é mais
baixo: 400 MVR, ou CrS 668 milhões 426 mil, no momento.

Os maiores especialistas em economia informal estarão
debatendo o tema nesta terça-feira, de 9h às 12h30min, no
Centro Empresarial Rio, O primeiro expositor será Hernando de
Soto, presidente do Instituto Libertad y Democracia, do Peru.
Soto dirigiu no ILD o mais completo estudo que se conhece sobre
a economia subterrânea, utilizando 60 pesquisadores durante
dois anos. Os outros expositores sáo o coordenador do Estatuto
da Microempresa e ex-Ministro da Desburocratização, Piquei
Carneiro, e o presidente da Associação Comercial do Rio e da
Riopart, Amaury Temporal.

O estudo do ILD chegou a conclusões espantosas: o setor
informal da economia peruana ocupa 63% da força de trabalho;
responde por 46% das construções que sáo feitas no pais (não
computadas as favelas); abrange 80% dos ônibus de Lima,
pagando 220 dólares mensais aos motoristas e dando lucro,
enquanto a companhia estatal de transportes paga 120 dólares e
tem prejuízo o Estado gastaria 620 milhões de dólares se quisesse
comprar veículos para substituir os informais.

O Instituto também encarregou estagiários de legalizar uma
pequena empresa, com auxílio de advogados e despachantes:
levou 291 dias e exigiu as propinas de praxe. Manter essa
empresa na legalidade se revelou muito caro: num universo de 25
empresas, o custo da formalidade chegou a 383% do lucro.

Nesse primeiro dos Debates Sailes — iniciativa da Salles
Inter-Americana de Publicidade e da Associação Comercial —
será analisada e discutida a proposta do ILD para incorporar à
economia esse seu lado marginal.

Chase

não vende

Econometrics

O Chase Manhattan informou
ter encerrado as negociações para
venda de sua subsidiária de análises
econométricas à McGraw-Hill, que
já possui a maior empresa americana
de projeções econômicas — a Data
Resources.

A decisão de não vender a Chase
Econometrics surgiu depois que o
Departamento de Justiça dos EUA
começou a examinar se o negócio
violaria a legislação antitruste.

Concessionárias de energia se

assustam com tarifa congelada

São Paulo — Um clima de preocupa-
ção instalou-se nos gabinetes das conces-
sionárias de energia eleírica, nas emprei-
teiras e nas indústrias fabricantes de equi-
pamentos de geração e transmissão, des-
de que, há três meses, o Governo resol-
veu congelar as tarifas. Além da diminui-
ção dos lucros, empresários e dirigentes
de companhias estatais temem a ocorrên-
cia de balckout freqüentes, já que o
congelamento implica uma deterioração
do sistema nacional de geração e, princi-
palmente, de transmissão e distribuição
de energia.

O mais grave para essas empresas é
que a Eletrobrás, principal vítima da
contenção tarifária, já está estudando a
possibilidade de atrasar em cinco anos a
conclusão das hidrelétricas em constru-
ção. Os técnicos da holding afirmam que
o setor chegou a um impasse: as tarifas
não sobem, mas o consumo de energia
elétrica eleva-se a cada dia, devido ao
baixo preço. Longe de ser um dado
enaltecido, como há alguns anos, o au-
mento do consumo de energia de 8,5%
no primeiro trimestre transformou-se nu-
ma verdadeira "bomba" para as conces-
sionárias da Eletrobrás, admitem seus
dirigentes.

Dívidas atrasadas
— Só em maio deixaremos de arre-

cadar CrS 160 bilhões, por causa da
contenção das tarifas — alerta o físico
José Goldemberg. presidente das empre-
sas de energia do Estado de São Paulo —
Eletropaulo, Companhia Energética de
São Paulo (Cesp), Companhia de Força e
Luz e Comgás. Goldemberg não está
preocupado com o que chama de lobby
das empreiteiras, que reclamam verbas
para a construção de hidrelétricas, mas
com um possível colapso do setor, devido
a falta de verbas para a simples manuten-
ção das linhas de distribuição.

Segundo ele, não faltará energia, mas
as concessionárias paulistas já começa-
ram a atrasar em um mês — antes o
atraso era de apenas 15 dias — o paga-
mento devido às empreiteiras. O proble-
ma preocupa também a equipe econômi-
ca do Governo Franco Montoro, que
costuma sempre lembrar-se de um de
seus maiores feitos: o saneamento das
finanças estaduais, que resultou na elimi-
nação dos crônicos atrasos de pagamento
por parte das empresas sob seu controle.

Enquanto José Goldenberg insiste
em dizer que não faltará energia, Carlos
Eduardo Fonseca Moreira, diretor do
departamento de energia da Federação
dav Industrias l Fiesp) e presidente de trés
empresas privadas de energia elétrica —
(. iinip,mina Paulista de 1 nergia Elétrica,
lompamiia iaguari de Eletricidade e Sul
Paulista ,k Energia e mais pessinusia.

Morena compara a situarão a mesma
de i''M quando entrou paia o seloi

Era a epoia da escuridão barata poiv ,is

tarifas eram muito baixas, só que não
havia energia suficiente para atender ao
consumo. Quer dizer, você não cobrava,
mas também não tinha, transformando os
black out numa rotina nacional" — lem-
bra o empresário.

Segundo ele, ainda que os atuais
administradores da economia estejam
preocupados com a contenção da inflação
— daí terem congelado as tarifas —,
"nunca é demais reconhecer que, por si
só, o preço da energia elétrica não é um
fator inflacionário. Mais inflacionário é o
aumento do déficit público provocado
pela irrealidade tarifária".

O diretor do departamento de encr-
gia da Fiesp pede especial atenção para o
fato de que o problema acabará por
determinar nova escassez de recursos
para empresas do setor — 90% das quais
são estatais —, elevando seus dcficits
operacionais. No final da linha, adverte,
caberá mais uma vez ao Tesouro Nacio-
nal promover a cobertura desses déficits."Aliás, o rombo das concessionárias de
energia elétrica, em função do endivida-
mento externo, já é da ordem de 10
bilhões de dólares e tende a aumentar
enquanto as tarifas continuarem irreais".

Obras como as das indrclétricas de
Taquaruçu. Rosana. Porto Primavera e o
Canal de Três Irmãos (em São Paulo),
além de Balbina, Xingo (ambas na
Bahia), Itaparica e Samuel (na Amazôni-
ca) já tiveram seus cronogramas atrasa-
dos de um a trés anos. Os novos adminis-
tradores de Itaipu Binacional — dirigida,
agora, pelo ex-Governador Ney Braga —
e os de Furnas também estão preocupa-
dos com a falta de verbas para o linhào
que levará a energia de Foz do Iguaçu aos
grandes centros consumidores do Sul-
Sudeste.

O presidente em exercício da Asso-
ciação Brasileira para o Desenvolvimento
da Indústria de Base (ABDIB), Aldo
Lorenzetti, esteve recentemente com o
presidente da Eletrobrás, Mário Pena
Bhering. que lhe garantiu: "A prioridade
do Governo será para as obras de trans-
missão e distribuição de energia". Segun-
do Bhering, o Governo dispõe de um
crédito de 2 bilhões de dólares junto ao
Banco Mundial, dos quais 60 milhões de
dólares, destinados ao sistema CHESF,
serão definidos já nesta semana.

Crescimento rápido

Mas Aldo Lorenzetti chama a aten-
ção do Governo para a falta de recursos
destinados as obras de geração, o que, a
longo prazo, poderá provocar a volta do
hlack-out até mesmo nos grandes centros
como Rio de Janeiro e São Paulo. "Se as
demais hidrelétricas não forem conclui-
tl.is no pi a/o Itaipii scra em hieve insuli-
ciente paia atendei ao crescimento do
consumo de energia no pais. que hoje e
da ordem de 12' < ao ano

O assistente da diretoria da Camargo
Corrêa — a maior empreiteira do país —
Roberto Fernandes revela que a empresa
não crê ainda que a intenção do Governo
José Sarney seja a de diminuir brusca-
mente o ritmo das obras. Mas, de qual-
quer forma, preocupa "muito" a possibi-
lidade de que isso aconteça, não só em
função dos prejuízos que a empresa po-
deria sofrer, mas também devido ao agra-
vamento dos problemas sociais.

Segundo Fernandes, as obras de Ta-
quaruçu, Porto Primavera e Rosana — na
região do Pontal do Rio Paranapanema
— já estão com um ano de atraso. Pensar
em mais cinco anos de atraso é demais
para as empreiteiras, observa, pois te-
riam de desempregar milhares de traba-
lhadores. "Acho que o problema do
congelamento das tarifas é temporário, e
preferimos manter a nossa confiança no
atual Governo, que mais de uma vez
garantiu prioridade à solução dos proble-
mas sociais".

O próprio ex-presidente da Itaipu
Binacional, General Costa Cavalcanti —
que passou o cargo, sexta-feira passada,
para o ex-Governador do Paraná, Ney
Braga — prevê a necessidade de um
racionamento de energia elétrica já em
1986, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-
Oeste, caso o Governo não libere, por
exemplo, os 55 milhões de dólares ncces-
sários para levar a energia que a hidrelé-
trica produzirá em 61) ciclos, em 1985, aos
centros consumidores.

Ney Braga, ao assumir, disse que
correrá "atrás de cada tostão", a fim de
garantir o cumprimento do cronograma
de Itaipu. Sua preocupação imediata é
justamente a conclusão de uma das três
linhas de corrente alternada, necessária
para a transmissão da energia da maior
usina do mundo. A obra está parada em
Ivaiporã, no Paraná, a pouco mais de 300
quilômetros de Foz do Iguaçu. Por en-
quanto, somente duas turbinas de 700mw
cada estão operando comercialmente em
Itaipu. Elas geram energia em 50 ciclos (a
ciclagem Paraguaia), que chegam aos
pólos de consumo graças à construção do
linhão de corrente contínua e do sistema
de conversão para 60 ciclos (a ciclagem
brasileira).

O próprio relatório do grupo coorde-
nador pra operação do sistema interliga-
do. feito em 1984 por técnicos da Eletro-
hrás. já alertava para a possibilidade de
um black-out em futuro breve no país,
devido à redução dos investimentos da
Eletrobrás. Segundo o estudo, as áreas
mais críticas são o Rio. Espírito Santo,
Sáo Paulo, (ioiás. Brasília. Mato Grosso.
Mato Grosso do Sul. Minas Gerais,
Bahia e Ceara. E alertava: os sistemas
encrgeticos do Rio e do Espirito Santo
iém operando com baixo nnel de con-
habilidade de\ ido ao^ piohlemas verili-
cados com a l sina Nudeai de Angra dos
Reis.
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Investimento estrangeiro é o mesmo de há 10 anos

Os investimentos estrangeiros no
Brasil, após a grande queda ocorrida em
1983, quando alcançaram apenas 664 mi-
lhócs de dólares, contra os 1,3 bilhão de
dólares de 1982, se reativaram em 1984,
sobretudo com o estímulo para que em-
presas estrangeiras transformassem em-
préstimos em capital de risco.

Esse volume de investimentos diretos
—i cerca de um bilhão de dólares —, que
também é esperado para 1985, está lon-
ge, no entanto, do pique alcançado em
1ÇI81, um ano antes da crise das dívidas
do Terceiro Mundo, iniciada com a mora-
tória do México. Em 81, os países estran-
geiros aplicaram diretamente no Brasil
1/79 bilhão de dólares, quase que o dobro
dós atuais 1 bilhão de dólares.' A retomada dos investimentos es-
trángeiros em 84 e agora em 85 deve ser
vista, conseqüentemente, com ressalvas,
já que o volume de 1 bilhão de dólares,
aíém de ser praticamente a metade do
que foi investido no país em 1981, repre-
senta, por outro lado, a mesma inversão
de capital internacional registrado há dez
aúos atras, ou seja, em 1975.

t Aumentar o grau de abertura do país
para o capital estrangeiro, atraindo maior
número de investidores, não é um proble-
ma que diz respeito apenas às condições
do mercado financeiro internacional e do
nacional e à atratividade da economia
brasileira. É também um problema políti-
co, qiie passa por princípios sérios como
o de soberania. No recente Fórum Inter-
nacional sobre Economia Brasileira, do
qual participaram mais de 10() empresá-
rios e banqueiros estrangeiros, sendo que
entre eles se encontravam vários presi-
dentes e diretores de multinacionais, uma
das reclamações foi a de que o Brasil"não parece ser muito receptivo ao invés-
tidor externo".

Os executivos de multinacionais e de
bancos estrangeiros reclamaram da práti-
ca brasileira de reserva de mercado, so-
bretudo na área de informática, na qual
estão muito interessados em atuarem, e
também da legislação brasileira, seja no
que se refere à remessa de lucros seja no
tocante às importações. Gostariam de
que o país estivesse totalmente aberto,
com uma legislação mais branda, o que
pode ser perigoso para a indústria nacio-
nal. Mesmo o presidente da Abrasca

(Associação Brasileira das Companhias
Abertas), Paulo Setúbal, que foi um dos
promotores do Fórum, acha o assunto
delicado, sobretudo no que se refere à
informátien

-- Como c> nsumidor eu gostaria de
que não houvesse restrições à entrada do
capital estrangeiro no setor. Mas como
produtor, penso que é necessária alguma
reserva — afirmou.

E o Ministro Dornelles, durante o
encontro, assegurou que não haveria
grandes modificações na legislação refe-
rente aos investimentos estrangeiros, ou
seja, os investidores podem contar uma
estabilidade legal c jurídica. Mas reivin-
dicou um tratamento igualitário para as
exportações brasileiras, com menos pro-
tecionismo por parte dos países desenvol-
vidos.

De acordo com Setúbal, os estrangei-
ros temem também o risco político, já
que o Brasil começa a se voltar para o
atendimento das questões sociais e legali-
zou o Partido Comunista Brasileiro. Por
isso, "vão esperar um pouco, a fim de
tomar decisões de investimentos, pela
consolidação da Nova República".

Os números do Banco Central a
respeito dos investimentos diretos partem
do conceito de balanço de pagamentos,
ou seja, do fluxo líquido em determinado
exercício. A posição acumulada desses
investimentos (isto é, o total que se
encontra investido no país) em 1984 atin-
gia, em junho, 16,14 bilhões de dólares.
Somando-se os reinvestimentos, chega-se
a 22,8 bilhões de dólares. O crescimento
em relação a 1982 (posição de dezembro)
do volume total investido e reinvestido
foi de apenas 7,9%.

Os Estados Unidos, obviamente, são
os maiores investidores. Em junho de
1984, as empresas desse país haviam
investido no Brasil 4,7 bilhões de dólares
e reinvestido 2,7 bilhões de dólares. O
total chegava, portanto, a 7,4 bilhões de
dólares, 32,4% (praticamente um terço)
do volume global de 22,8 bilhões de
dólares, investido por todos os países
estrangeiros.

Em segundo lugar, com 13,25% do
total investido e reinvestido no Brasil,
vem a Alemanha, com um capital investi-
do de 3 bilhões e 21 milhões de dólares
(2,25 bilhões de investimentos e 766 mi-

lhões de reinvestimentos). Em terceiro
está o Japão, com investimentos totais de
2 bilhões e 73 milhões de dólares. E em
quarto o Reino Unido, com 1,1 bilhão de
dólares.

Os países da América Latina — Ar-
gentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equa-
dor, México, Paraguai, Peru, Uruguai e
Venezuela — têm investido no Brasil
apenas 89,9 milhões de dólares. O grupo
total de países da Comunidade Econômi-
ca Euroéia (CEE), 6,9 bilhões de dólares
(pesam a participação da Alemanha e da
Inglaterra).

Áustria, Dinamarca, Noruega, Por-
tugal, Suécia e Suíça investiram, até ju-
nho de 1984, 2.3 bilhões de dólares. E os
demais países da Europa (excluindo os já
citados e os pertencentes à CEE) — nos
quais se encontram os países da órbita
comunista — aplicaram apenas 280 mi-
lhões de dólares, no total.

Os países da Ásia investiram no Bra-
sil 2,2 bilhões de dólares até junho de 84
(o Japão contribuiu com 93%) e os da
África, 501.3 milhões de dólares. No
Oriente Médio, foi o Kuwait que mais
investiu, com aplicações de 132,4 milhões
de dólares. A Arábia Saudita aplicou
apenas 23,3 milhões de dólares e o Líba-
no, 3,1 milhões de dólares.

Na indústria de transformação, estão
investidos, do total de 22,8 bilhões de
dólares, 16,9 bilhões de dólares, com
destaque para o setor de veículos auto-
motores (2,28 bilhões de dólares), mecâ-
nica (2,21 bilhões de dólares), produtos
químicos básicos (2,28 bilhões de dóla-
res) e metalurgia (1,7 bilhão de dólares).
Há em serviços de utilidade pública in-
vestimentos estrangeiros apenas no total
de 41,5 milhões de dólares. No setor de
serviços privados (bancos, comércio,
companhias de investimentos, seguros,
turismo, serviços técnicos e auditoria,
firmas de exportação e importação, pu-blicidade, consultoria e representação)
estão investidos um total de 4,5 bilhões
de dólares, sendo que o que mais recebe
injeção de capital estrangeiro é o de
consultoria, representação, participação
e administração e bens, com 2.21 bilhões
de dólares desses 4,52 bilhões de dólares.

CECÍLIA COSTA

Brasil é a 22a opção entre 28 países
Pesquisa realizada pela EMF Foun-

dation (The World Economic Fórum)
junto a executivos de mil empresas multi-
nacionais e economistas independentes,
publicada no relatório anual de 1985
dessa instituição sobre Competitividade
Internacional, revela que os empresários
estrangeiros, entre 28 países — 22 indus-
trializados e 6 em desenvolvimento —
colocam o Brasil, como opção de investi-
mento, em 22° lugar.

No ranking das escolhas empresariais
ou marcador de pontos, o Brasil, com
39,6% de atendimento aos critérios de
seleção, se posiciona à frente da Itália
(34,2%), França (30,7%), México
(29,1%), Espanha (24%), Portugal
(17,9%) e Grécia (16,6%).

E perde para a Dinamarca (77,2%),
Estados Unidos (76,9%), Suíça (74,8%),
Japão (69%), Alemanha (65,4%), Ho-
landa (64,7%), Suécia (64%), Árábia
Saudita (61,8%), Canadá (59,4%), Rei-
no Unido (57,4%), Bélgica-Luxemburgo
(57,3%), Finlândia (56,1%), Aústria
(53,8%), Nova Zelândia (51,4%), No-
ruega (51,4%), Irlanda (49.4%), Coréia
(48,1%), Malásia (47,3%), Turquia

.(43,2%), índia (40,8%) e Austrália
(40,4%).

Competitividade, segundo explicam
os técnicos da EMF Foundation na intro-
dução do relatório, é definida como "ca-
pacidade imediata e futura oferecida aos
empresários para que possam projetar,
produzir, e comercializar seus bens e
serviços em determinado país, levando
em consideração preço e qualidades não
relativas a preço, que formam um pacote
mais atrativo do que o de outros países
estrangeiros ou o do país de origem.

De acordo com os executivos de
multinacionais e economistas que respon-
deram ao? questionários da EMF — fun-
dação privada, sem fins lucrativos, sedia-
da na Suíça — o Brasil, a partir da análise
de 91 critérios subjetivos, merece o 22°
lugar entre os 28 países do mundo consi-
derados mais atraentes ou top, principal-
mente por apresentar neste ano de 1985
uma perspectiva de drástica melhoria em
sua taxa de crescimento com recuperação

em sua economia, lucros, taxa de empre-
go, mas não em investimentos. O baixo
custo da mão-de-obra e a motivação
empresarial são vistos como os principais
pontos a favor do país, enquanto que os
pontos mais fracos foram considerados a
atitude pouco aberta aos investidores
estrangeiros e o recente estreitamento
nas relações entre trabalho e empresa.

Dos seis países em desenvolvimento,
os empresários consideraram que o que
detém maior grau de confiança para em-
preendimentos é a Arábia Saudita, que
ocupou o 8o lugar no ranking. Dinamar-
ca, entre os desenvolvidos e subdesenvol-
vidos, deteve o recorde de pontos, segui-
da pelos Estados Unidos e pela Suíça.

O relatório sobre competitividade
publica ainda o score ou marcador de
pontos relativo ao atendimento de crité-
rios não só subjetivos e pesquisados junto
aos empresários, mas também objetivos,
que são levantados pelo computador da
instituição. Tanto os tópicos subjetivos,
objeto da pesquisa empresarial, como os
objetivos, conseguidos por meio de tabe-
Ias estatísticas referentes às contas nacio-
nais dos 28 países, são subdivisões de dez
critérios básicos, empregados pela EMF
para avaliar a atratividade de determina-
do país ao capital estrangeiro.

Esses dez critérios básicos são os
seguintes: dinamismo da economia; eficá-
cia industrial; dinamismo do mercado;
dinamismo financeiro; recursos huma-
nos; grau de interferência do Estado na
economia; recursos naturais; política ex-
terna; perspectivas de mudanças futuras;
estabilidade e consenso sócio-político.

Ao contrário do que se poderia pen-
sar, a pior posição ocupada pelo Brasil
nesses dez critérios básicos não foi à
relativa ao grau de interferência do Esta-
do na economia. Ficou, entre os 28
países, em Io lugar (sendo que o 28°,
ocupado pela Itália, é o do país onde a
intervenção estatal é mais acentuada).
Recursos naturais também foram uma
surpresa revelada pela análise da EMF
Foundation, já que o Brasil obteve um
20" lugar. Já recursos humanos esteve
melhor, com uma 14a posição.

No dinamismo da economia, o Brasil
foi mal colocado: 25" lugar. A eficácia
industrial mereceu uma 22a posição; o
dinamismo de mercado, 20a; o dinamis-
mo financeiro, 21a; política externa, 23";
perspectivas futuras, 20a colocação, no-
vãmente; e estabilidade e consenso políti-
co-social. 22a.

A visão do Brasil, a partir dessa
análise conjunta de suberitérios objetivos
(que são em número de 302) e suberité-
rios subjetivos (o do empresariado, que
são em número de 91). é a de um país que
se encontra numa fase extremamente
difícil de "aperto de cinto interno", con-
centrando todo o seu esforço na "expor-
tação de si mesmo para sair da armadilha
da dívida".

No que se refere ao grau de interfe-
rência do Estado, o sexto critério básico
do EMF, o Brasil ocupou o primeiro
lugar em participação do Governo no
consumo final (8,9% do Produto Interno
Bruto). Em carga tributária, está em 5n
lugar. Em impostos pagos pelas empre-
sas, Io lugar. Impostos pagos pelas pes-
soas físicas, 2o lugar. Isso quer dizer, ao
contrário do que se pode pensar, que a
participação do Governo no consumo é a
mais baixa entre os 28 países, o mesmo
ocorrendo com o volume de impostos
pagos pelas empresas, como percentual
do PIB e o pago pelas pessoas físicas
também é muito baixo.

Quanto à estabilidade política, um
dos itens do décimo critério — o que se
refere à estabilidade e consenso político
social — o Brasil ficou cm 23" lugar. A
força do Parlamento para controlar o
Governo foi considerada muito elevada
quando foi feita a pesquisa, em final de
1984, pois o Brasil mereceu o 1" lugar,
nesse item, com 80% de controle pelo
Congresso. Foi baixa a porcentagem de
participação dos eleitores nas eleições
(ficou com um 25" lugar), assim como
também foi reduzida a confiança na Jus-
tiça.

Possibilidade de tumulto social que
dificulte a atividade empresarial recebeu
um 17" lugar. O país em pior posição foi
o México, com 25" lugar.

Investimentos estrangeiros no Brasil

(Em US$ milhões)
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O total rte
investimento estrangeiro no
Brasil estimado ftara 108.3
mostra uma reativação em
relação à brusca queda
registrada em 1983. Mas
fica muito longe do pico
alcançado em 1981 e está
praticamente no mesmo
nível conseguido em 1975,
portanto há 10 anos. Estes
investimentos, que vieram
em ritmo crescente,
começaram a cair em 1982,
justamente no início da
crise da dívida do Terceiro
Mundo, quando a
moratória do México
estarreceu os mercados
financeiros internacionais.
A reativação recente é
atribuída ao estímulo para
que as empresas
estrangeiras transformem
seus empréstimos em
capital de risco. De acordo
com pesquisa feita em 28
países, o Brasil é a 22"
opção de investimento.

Acordo com FMI e credores 
pode

ser fechado só no final do ano

Brasília — A atual rodada de
negociações com o FMI só será con-
cluída quando os técnicos brasileiros
julgarem que o desempenho da eco-
nomia apresenta indicações de que
será possível fechar um acordo que
não fira os interesses nacionais. A
mesma atitude será tomada em rela-
ção à renegociação da dívida externa
com os bancos credores. Por isso,
são fortes às possibilidades de o
acordo ser fechado entre setembro e
novembro deste ano.

As bases do acordo firmado pelo
Governo anterior com a comunidade
financeira internacional estão sendo
consideradas, segundo uma fonte do
Palácio do Planalto, como altamente
lesivas aos interesses da economia
nacional pois está possibilitando uma
verdadeira transferência de renda do
país para o exterior. Um Ministro de
Estado disse que possivelmente as
negociações com o FMI se estende-
rão afe setembro e uma outra fonte
do Banco Central, da diretoria da
Área Externa, admitiu que o país
tem condições de só fechar um acor-
do com o FMI e os bancos em
novembro.

Performance
Segundo essas fontes do Palácio

do Planalto e do Banco Central os
resultados da política econômica do
atual Governo serão fundamentais
nas negociações com o FMI e bancos
credores. Uma taxa de inflação de-
clinante, um déficit público em pro-
cesso acelerado de redução, um bom
desempenho da balança comercial,
taxas de juros internas em declínio e
um bom desempenho do balanço de
pagamentos darão maior poder de
barganha ao Brasil. Disto estão con-
vencidos os ministros da área econõ-
mica e o Presidente José Sarney.

Novo acordo

Com os bancos credores também
será acertado um novo acordo, pois
as bases do anterior estão sendo
julgadas pelo atual Governo como
sendo desfavoráveis para o Brasil.
Por isso, será feita uma mobilização
de parlamentares — no Senado Fe-
deral e na Câmara dos Deputados —
no sentido de apoiar o Governo na
sua decisão — mas só ao Executivo
caberá estabelecer um novo acordo
com a comunidade financeira inter-
nacional.

Essa mobilização será precedida
por uma campanha de esclarecimen-
to que identifica seis pontos que

estão sendo impostos ao Brasil pelos
bancos e que o Executivo deve alte-
râ-los estruturalmente. Esses pontos
são os seguintes:

1) pagamento dos juros: pelo
atual esquema, o Brasil se compro-
mete a pagar integralmente os juros
aos países credores até 1991. Essa
renegociação plurianual não está fa-
vorecendo o país, no entender dos
técnicos que estão assessorando o
Governo e os políticos. Os cálculos
preliminares indicam que, nesse pe-
ríodo, o país teria encargos de 144
bilhões de dólares (entre juros,
amortizações, encargos financeiros,
outros serviços) excetuando a dívida
com o Clube de Paris, de 6 bilhões
de dólares.

O acordo, tal como está concebi-
do, falam seus críticos, submeteria o
país a uma constante busca de dóla-
res para honrar seus compromissos;
submetendo-se aos programas de
ajustamento traçados pelo Fundo
Monetário Internacional. No enten-
der da fonte do Palácio do Planalto,
o refinanciamento anual obrigaria os
bancos a se envolverem nas negocia-
ções com o Brasil, sendo obrigados a
voltarem suas atenções para a econo-
mia brasileira e para as alterações a
que ela está sujeita face à economia
mundial.

2) amortizações — O Brasil está
obrigado a fazer amortizações
anuais, em valores crescentes, até
1991, num total de 9 bilhões de
dólares. Esse esquema obriga o país
a obter anualmente — incluindo ba-
lança comercial e empréstimos — 20
bilhões de dólares. A crescente onda
protecionista por parte dos países
industrializados e a deterioração das
relações de troca, tornam cada dia
mais distante a possibilidade de o
país cumprir esta cláusula.

3) dinheiro novo: são operações
destinadas a manter constante o va-
lor real da dívida, isto é, uma corre-
ção monetária baseada na inflação
americana. Pelo acordo atual, o Bra-
sil fica proibido de recorrer a dinhei-
ro novo. Para o Brasil, esta cláusula
é inaceitável pois implica criar mais
dificuldades para o país, pois essas
operações só se destinam ao paga-
mento de parte dos juros devidos.

4) fórum — o fórum de Nova
Iorque foi imposto pelos banqueiros
para resolver as pendências judiciais

que venham a ocorrer. O Governo
brasileiro deseja transferi-lo para
Haia e já conta com apoio maciço de
parlamentares.

5) refinanciamento (relending) —
o atual Governo não aceitará mais
esse mecanismo, pois ele está geran-
do distorções e encarecendo o custo
dos empréstimos. Atualmente, o
Banco Central faz um acordo exter-
no, assumindo responsabilidades
junto aos credores, mas, quando
vence uma parcela de empréstimos
externos, o devedor final (o empre-
sário que recorre a esses recursos)
tem obrigatoriedade de fazer o depó-
sito dos cruzeiros equivalentes no
Banco Central. O Banco Central não
pode renovar o empréstimo e nem
fazer novos empréstimos em cruzei-
ros com outras empresas. O Banco
estrangeiro fica com o poder de
escolher a quem serão emprestados
os recursos em cruzeiros. Os bancos
estrangeiros estão fazendo leilões,
em que os lances são comissões,
extras, que estão variando em até
5% do valor total do empréstimo,
além dos juros, taxas de riscos, co-
missões externas e outros custos.

Os recursos oriundos dessas co-
missões estão sendo aplicados pelos
bancos estrangeiros na compra de
imóveis e em operações comerciais

ue implicam a importação de pro-
utos que chegam ao Brasil superfa-

turados.

6) monitoramento — os bancos
desejam monitorar (acompanhar) a
economia brasileira o que implicaria
submetê-la não só ao FMI como aos
bancos credores, que poderiam, in-
clusive, interferir nas decisões inter-
nas. Este ponto também deve ser
rejeitado pelo Brasil.

Apoio político
A mobilização de parlamentares

já está em andamento e o Governo
Federal está consciente de que o
apoio da classe política será funda-
mental no processo de negociação
com o FMI e com os bancos. Asses-
sores do Palácio do Planalto infor-
maram que sondagens preliminares
indicam que o problema, tal como
será colocado pelo Executivo, terá
amplo apoio do Congresso, inclusive
de setores mais identificados com a
oposição mais radical ao Governo
Federal.

Uís^iovo Fundo 
para 

uma Nova República?

O FMI está de volta, agora para
renegociar um acordo do tipo "stand-by"
por um período de IS meses. Reduz-se,
desta forma, o volume de recursos a que
o Brasil tem direito com a contrapartida
— pelo menos em tese — de condicionali-
dades menos restritas do que as prevale-
ccntes no esquema de "facilidade finan-
ceira ampliada" (FFA). A FFA pressu-
põe um programa econômico que con-
temple não só medidas conjunturais —
especialmente as de natureza monetária e
fiscal — mas também "reformas estrutu-
rais".

Na prática, entretanto, ambos pro-
gramas acabam sendo bastante semclhan-
tes no que diz respeito ao cardápio das
medidas de ajustamento: dificilmente o
menu pode ser saboreado no exíguo tem-
po exigido pelo FMI sem alguma indiges-
tão social ou política.

A principal dificuldade reside na in-
compatibilidade entre os temperos exter-
nos e internos. Externamente, o Fundo
tem sido pressionado pelos países indus-
trializados. que detêm de fato o podei de
decisão na organização, para assegurar a
qualquer custo a estabilidade do sistema
financeiro internacional. Foi necessário
assumir um novo papel pouco ortodoxo,
a fim de permitir que os bancos interna-
cionais pudessem atravessar a tempesta-
de sem sossobrar. A partir da crise mexi-
cana o FMI abandonou seus dogmas
liberais e transmutou-se em inlerventoi

branco" dos bancos internacionais, pres-
sionando-os para que mantivessem um
nível mínimo de linhas de créditos aber-
tas aos países endividados. Ao mesmo
tempo, o Fundo ficou, de certa forma,
co-responsável pela continuidade do pa-
gamento do serviço da dívida externa
destes países. Houve algum alívio apenas
pela diluição das amortizações por um
prazo mais longo de tempo. Os juros,
entretanto, continuaram sendo rigorosa-
mente cobrados com base nas condições
de mercado.

Nesse esquema de ajustamento ex-
terno a conta de capital é. portanto,
absolutamente rígida e definida exogena-
mente: o estoque da dívida é dado; a
oferta de crédito externo reflete a nova
avaliação de extremo risco feita pelos
bancos privados: e a taxa de juros é a laxa
de mercado. Conseqüentemente, a única
forma de reduzir o desequilíbrio no ba-
lanço de pagamentos (e. portanto, o
déficit em conta-corrente) e através da
geração e sustentação ao longo do tempo.
De "mega-superavits" na balança comer-
ciai. Paradoxalmente, estes excedentes
serão tanto maiores quanto mais drástico
for o aperto de liquide/ externo. E inte-
ressante lembrar ainda que as regras
contratuais presentes em Iodos acordos
de renegociação, penalizam com a mis-
pensão do desembolso de novos recursos
qualquer atraso no pagamento dos juros.

chamar de sucesso a

substancial redução dos déficits em con-
ta corrente na America Latina nos últi-
mos dois anos. alcançados pela via de
gigantescos superávits comerciais, é no
mínimo tautologia. Dada a extrema res-
trição na disponibilidade de recursos ex-
ternos o superávit comercial não é resul-
tado de opção voluntária c. portanto, um
teste válido de eficiência. E, simplesmen-
te inadiável e compulsória alternativa.

E fácil perceber que as compensações
iniernas de ordem monetária, fiscal e
salarial para absorverem as pressões in-
flacionárias alimentadas por este proces-
so ineficiente de ajustamento externo,
além de esbarrarem em restrições de
natureza política, são impossíveis de se-
rem implementadas a curto prazo. O
controle do déficit público na América
Latina exige um reordenamento instiiu-
cional (redefinição de prioridades nos
gastos públicos, unificação de orçamen-
tos, reforma tributáriaI que demanda
complexas negociações políticas. A poli-
tica salarial num contexto democrático
caminha inexoravelmente para a livre
negociação, que pressupõe longo apren-
dizado. até que consensualmente se subs-
titua a inflação passada por inflação espe-
rada como parâmetro relevante para os
reajustes. Resta, portanto, a política mo-
netária que também sofre limitações es-
truturais, resultantes de vazamentos tis-
cais. inexistência de Bancos Centrais in-
dependentes, além do nível máximo de

taxas de juros reais que a economia pode
suportar.

Como o FMI não admite reconhecer
explicitamente que esta realidade socio-
econômico-política dificilmente se enqua-
dra no formato prefixado de seus progra-mas de ajustamento, o resultado é a
eterna e já monótona contradição entre
metas (excessivamente ambiciosas) e ins-
trumentos. Por isto mesmo, todos os
programas aplicados recentemente na
América Latina, sem exceção, tiveram de
sofrer profundas e sucessivas alterações.
Alguns deles foram deseontinuados e
outros virtualmente abandonadas. O
exemplo brasileiro de sete cartas de in-
tenções tornou-se clássico. Dificuldades
semelhantes porém ocorreram na Argen-
tina. Chile, Peru. Equador e Uruguai, e
até mesmo no México. Esta unanimidade
no fracasso tem de representar algo signi-
ficativo em termos de teste pratico de
campo para uma avaliação da estratégia
do Fundo na região. A frustração dos
programas internos traz, porém, conse-
qüéncias mais sérias do que o descrédito
do governo e o abalo do conceito técnico
do FMI a nível internacional.

Ha unia relação formal, de natureza
contratual, entre desempenho interno e
acesso aos créditos externos. Isso sicnili-
ca que enquanto se debate a natureza de
eventuais erros metodológicos ou mesmo
falhas na concepção do programa, o país
pode ser empurrado para uma crise de

liquidez mesmo que esteja apresentando
desempenho satisfatório na sua balança
comercial. E esta exatamente a situação
brasileira em que o prolongamento das
negociações com o FMI aumenta gradati-vãmente os riscos de perdas de reservas.
Esta perspectiva, em última instância,
constitui poderoso instrumento de pres-são para. pouco a pouco, quebrar as
resistências pouco ortodoxas e sepultar as
esperanças de um programa de ajusta-
mento mais ordenado e eficiente.

Uma nova estratégia lerá de partir do
pressuposto básico de tratamento simetri-
co dos desequilíbrios externos e internos.
Já há suficiente experiência acumulada
para sugerir a inviabilidade das tentativas
de ajustamento unilateral da economia
doméstica a dadas condições externas.
Estas precisam também ser modificadas
e. neste caso. o ponto crucial é introduzir
alguma flexibilidade na conta de capital
do balanço de pagamentos e. em espe-
ciai. no item dominante que é o paga-
memo de juros.

Uma questão crucial é como a tecno-
cracia do FMI reagirá à nova realidade
política que interpõe entre eles e seus
negociadores brasileiros a presença cada
vez mais ativa do Congresso Nacional. O
Governo ao prefixar unilatcralmeiiie as
meias dos principais critérios de perfor-
mance. como inflação, délial publico,
expansão monetária c balanço de paga-
mentiis alem de issumir expressamente

políticas consideradas "pecado mortal"
para o Fundo, como indexação salarial
plena e controle rígido de preços, mexeu
com a primeira pedra do tabuleiro. Resta
saber se o FMI está disposto, desta vez, a
aceitar o cheque-mate e reformular sua
estratégia. Estão em jogo aspectos meto-
dológicos críticos tais como a determina-
ção antecipada da inflação em bases não
apenas anuais mas também mensais (exi-
géncia implícita na medida de déficit
público utilizada pelo Fundo) e o
curtíssimo espaço de tempo imposto para
a correção, sem penalidades, de even-
tuais desvios na execução do programa.

O senso prático sugere que é essen-
ciai a introdução de defasagem de. pelo
menos um trimestre, entre a eventual
constatação dos desvios, e sua efetiva
compensação. Não existem instrumentos
conhecidos de natureza monetária e fiscal
que possam executar a compensação ins-
tantãnea sonhada pelo FMI. O acesso a
recursos externos negociados previamen-
te estaria assegurado por um período
mínimo de um ano na medida em que
correções qualitativas fossem sendo
anunciadas para os desvi". interno-.. mes-
n.o que não esi.\cs,em logo refletidas em
índices quiiniitati' ,•> Seria quebradoiÍl-l.i lorma o automatismo entre ajusta-
mento interno e externo que ii.io cncon-
ti.i justificativa nem teórica nem prática.

CARLOS GERALDO LANGONI
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Renda baixa muda o estilo de competição industrial

Os fabricantes de alimentos es-
tão numa séria corrida para a con-
quista de um novo tipo de consumi-
dor — o carente ou de baixa renda
— que poderá tomar, por exemplo,
um prato de sopa de alto valor
nutricional por até Cr$ 500 ou comer
um prato de tutu de feijão e farofa,
ricos em proteínas e vitaminas, por
apenas Cr$ 850, de acordo com os
argumentos dos produtores.

As duas armas fundamentais pa-
ra ganhar o novo consumidor, que
passa a ingerir, por menos da metade
do preço, um alimento "saudável e
forte", em vez de comer sanduíches,
contraindo doenças pela falta de nu-
trientes essenciais ao organismo, são
o reduzido custo e a qualidade dos
produtos. Esse é o apelo básico de
marketing em busca de uma deman-
da.ainda desconhecida.

O trunfo
Já são 100 as variedades dos

alimentos em oferta, todos desidra-
tados, como as sopas (em número de
12 a 15), tutu de feijão, polenta,
farofa, mingaus, misturas lácteas e
sobremesas. A descoberta e a procu-
ra daquele consumidor em potencial,
que representa dois terços da popu-
lação brasileira, já é perseguida tam-
bém, pelo menos há cinco anos,
pelos fabricantes de biscoitos e mas-
sas, cuja estratégia de venda não
difere dos outros, pois o seu grande
trunfo são o baixo preço e a quali-dade.

Dentro desse esquema já exis-
tem, ao que se sabe, quatro empre-
sas, Nutriria, Belprato, Bhering e a
Piraquê, que produz massas e biscoi-
tos. Os seus dirigentes sustentam
que cabe ao Governo da Nova Repú-
blica solucionar o problema da ali-
mentação básica de boa parte da
população brasileira, livrando-a de
um dos mais deprimentes e devasta-
dores flagelos da humanidade — a
falta de alimento ou a subalimeiv
tação.

Para dar mais consistência à
campanha de uma nova política de
bem alimentar os carentes por pe-
quenos custos, defendida pelos em-
presários do setor, foi criada há um
ano a Associação Brasileira da In-
dústria Nacional de Nutrição (Abin).
O seu presidente, empresário Rena-
to Vilela, afirma que o processo de
alimentação pública está deflagrado
com êxito, porque as autoridades jáo estão reconhecendo e aceitando,
do ponto-de-vista social c econômi-
co. E os órgãos técnicos já atestam o
elevado valor nutricional dos alimen-
tos, como a Secretaria de Saúde do
Estado.

Sem comparação
Renato Vilela, que também é

presidente da Nutriria, empresa pro-dutora desses alimentos, assinala
que eles são naturais e ricos, não se
comparando, portanto, às sopas fa-
bricadas com base em tecnologia
suíça e vendidas nos supermercados,
contendo substâncias químicas para
conservá-las. Além de conservadas
por processos químicos, segundo ele,
aquelas sopas têm preços bem supe-
riores pela sofisticada e luxuosa em-
balagem. É o caso de dizer que se
está pagando mais pelo luxo do que
pela qualidade. E, quem sabe, talvez
pagando o sabor importado da Suíça
ou dos Estados Unidos, que nada
tem a ver com o sabor do tutu de
feijão e da polenta brasileiros, desta-
ca Renato Vilela.

O presidente da Abin lembra
que um saquinho de sopa de CrS 2
mil dá quatro pratos, custando cada
um apenas Cr$ 500. menos que o
preço de um cafezinho. Uma porçãode farofa custa CrS 350 e um prato
de tutu de feijão CrS 500. enquanto
uma sobremesa de arro/ doce ou
curau (canjiquinha). não passa de
CrS 321) Tudo isso é alimento natu
ra!. ric» e barato. Barato porque os
empresários estão tentando vende-
ios cvii k'Cai> oridf u vu i usw nã«A se
eleva pelas inugoi!> ijt lunx, da
comerciali/.a\tau Pu» ;a/à< > os
cnV}»re rMa< vriiht Hiitu ,unto
à> Hici|iaiinent-.: üo

i••>*•¦> •itij.iJi ili cs alimen-
lus aa* e sai Ias pos-

tos de saúde e outras instituições
públicas. As vendas poderão ser fei-
tas, para evitar ao máximo o seu
encarecimento, até em bancas de
jornais, assegura Renato Vilela.

Em outubro do ano passado, a
Secretaria de Trabalho e Habitação
do Estado adquiriu 6 mil 400 quilos
de sopa da Bel Prato por CrS 21
milhões, sem concorrência. Até ho-
je, a sopa é servida a desemprega-
dos, favelados, bóias-frias e desabri-
gados de enchentes. Segundo o Se-
cretário Carlos Alberto de Oliveira,
ao elogiar a sopa, "ela é tão forte
que bateu na minha fraqueza e deu o
maior suador".

O rei
O presidente da Bel Prato, Car-

mine Martuscello, informa que a
empresa está produzindo esses ali-
mentos mas só para fornecê-los à
área institucional e ao comércio tra-
dicional. Mas, de acordo com o seu
entendimento, como o "consumidor
é o rei", dentro de até um ano estará
fabricando os alimentos para vendê-
los também à população carente.
Para isso está se preparando, inclusi-
ve tecnologicamente, porque o pro-
duto "não deve ser apenas barato,
mas sobretudo bom". Ele está tam-
bém atento ao que acontecerá à
macroeconomia da Nova República,
já que a antiga tinha regras um tanto
incertas.

Enquanto isso, o diretor comer-
ciai da Bhering, Enyr de Sousa Men-
des, ainda não tem planos definidos
visando a produção dos alimentos
para a população carente. Está inte-
grado também ao processo de co-
mer-cialização para instituições,
principalmente públicas. Na quinta-
feira passada, participou de concor-
rência para fornecer 600 toneladas
de alimentos à Legião Brasileira de
Assistência (LBA). Mas a instituição
está fazendo concorrência de compra
de 7 mil toneladas de alimentos para
o seu consumo no país em três me-
ses. Participam da licitação três em-
presas do Rio de Janeiro, uma de
São Paulo, duas do Paraná e uma do
Rio Grande do Sul. Os gastos da
LBA, previstos para a aquisição de
alimentos a serem consumidos em
três meses, são de Cr$ 40 bilhões.

O diretor comercial da Piraquê,
Celso Colombo Filho, salienta que
descobriu o consumidor carente há
10 anos, mas só começou a se prepa-
rar intensamente para conquistá-lo
há cinco anos. Hoje, ele acha que os
biscoitos e massas já têm também a
preferência, indiscutível, daquele
consumidor. Mas para isso teve que,
a exemplo de outros fabricantes de
alimentos, reduzir preço sem perda
de qualidade. E conseguiu atingir o
seu objetivo com a automação, o
aumento da produtividade e sem
desemprego.

Agora está convencido de que os
biscoitos e massas da Piraquê estão
entre os mais baratos e nutritivos
alimentos. O argumento: um pacote
de biscoitos dá para duas pessoas,
em termos de refeição, saindo para
cada uma delas por apenas CrS 650.
Se for agregado um copo de leite, a
refeição estará completa, pela rique-
za dos alimentos. Um quilo de ma-
carrão de semolina (farinha de trigo
especial) custa em média, a granel,
CrS 2 mil. Rende para 10 pessoas
comerem, saindo cada refeição por
apenas CrS 250. e CrS 350 se agregar
feijão ou outro alimento.

Os empresários c técnicos das
indústrias de alimentos naturais criti-
cam com severidade os alimentos
produzidos com substancias quínii-
cas e com "saboi estrangeiro" Tra-
tam-se de críticas veladas às sopas
knorr e Maggi. produzidas respecti-
vãmente pela Refinações de Milho
Brasil (none-amcricana] e pela Nes-
tlc (Suíça). Alegam ainda que são
alimentos mais caros tanto pelo pro-
cesso industriai uimi pela sofistica
da embalagem t m üc sop.i ik-
gainilia t espagueiinlio Knorr tom
lendimeiiio pai ;• quatre pran:>
custava quase 11c- \e/.es mais que as
chamadas sopas pi pui.nt- quando
da ledaçao deste texK»

Café irrigado dá em

solo árido de Minas
Bocaiúva, MG — Depois da soja no Sul da Bahia, é agora o

café que está vencendo o desafio de crescer com sucesso em solos
áridos. O plantio de 1 milhão 100 mil pés, feito há três anos em
350 hectares deste município do sertão mineiro, deverá dar na
atual safra à Industrial Malvina, do Grupo Atalla, um total de 4
mil 450 sacas de café, incluindo os do tipo bebida mole, para
exportação.

Voltada principalmente para a produção de álcool e açúcar,
a empresa está no entanto animada com a experiência com o café
irrigado, apesar do custo de CrS 4 milhões 900 mil por hectare, e
em 50 novos hectares já resolveu plantar mais 400 mil pés. Nos
anos favoráveis, espera chegar assim a colher 10 mil sacas de café"em terra cientificamente superpobre", como diz seu superinten-
dente, César Augusto Tanuri, que confessa ter duvidado a
princípio do projeto.

Lavouras consorciadas
Na safra de 84 já haviam sido colhidas 1 mil 200 sacas de café

no sertão de Bocaiúva, 800 das quais do tipo bebida mole. A
Malvina emprega 200 homens na lavoura, em caráter permanen-
te, e na época da colheita contrata outros 90, todos comandados
pelo moçambicano Victor Teixeira, que é hoje o gerente agrícola
da empresa, depois de responder por 10 anos por seu controle de
herbicidas.

A Malvina usa 42 aspersores, que em 24 horas cobrem 33,6
hectares, para irrigar seus cafezais. O custo de irrigação, tanto nos
cafezais quanto em 3 mil hectares que estão plantados de cana e
nos quais funcionam outros 48 aspersores, é totalmente coberto
pela produção consorciada de arroz, algodão e feijão, segundo
Victor Teixeira.

Aliás, só o feijão irrigado já deve dar para cobrir esse
custo — diz ele, informando que espera colher este ano 4 mil 500
sacas do carioquinha, além de 8 mil arrobas (120 toneladas) de
algodão e 60 toneladas de arroz.

Pertencente ao grupo que mais produz café no país, com
lavouras em Minas, São Paulo e Paraná, a Malvina está disposta a
tirar do cerrado, área da Sudene, um café tão bom quanto o
produzido pelo Atalla em áreas de solo rico. Com esse plano em
mira, e a intenção de destinar à exportação 40% do café colhido
em Bocaiúva, a empresa já investiu Cr$ 15 milhões, Cr$ 5 dos
quais para instalar uma usina despolpadora junto a um terreiro de
secagem de 30 mil m\

Vinculada na origem ao Grupo Matarazzo, a Malvina esteve
um ano e meio parada antes de ser transferida para o Grupo
Barbosa Botelho, em 1973, e de passar no ano seguinte para o
Grupo Atalla. Situada às margens da estrada que liga Belo
Horizonte a Montes Claros, mantém uma minicidade, a Vila
Engenheiro Doiabela, que é responsável por 60% da atividade
econômica de Bocaiúva e na qual mora a maioria dos empregados
da empresa — 3 mil ao todo, 1 mil 500 dos quais tarefeiros.
Dotada de escola, hospital, supermercado, a vila garante à
população, segundo o superintendente Tanuri, mais de 6 mil
empregos indiretos.

A Malvina espera colher este ano entre 600 mil e 640 mil
toneladas de cana-de-açúcar, 30% a mais do que a marca obtida
em 84, com uma produtividade média de 65 a 68 toneladas por
hectare. Para a próxima safra, com o acréscimo de novas áreas,
conta com um crescimento mínimo de 10% a 15%. Do total de 13
mil hectares de cana, 3 mil dos quais irrigados por aspersores, há
no momento, em idade de corte, mais de 9 mil hectares.

Há dez anos, quando eu cheguei aqui, não acreditava
muito no que queriam fazer. Mas a empresa venceu o desafio e o
que estamos conseguindo hoje deveria servir de exemplo para
quem ainda duvida das possibilidades dos cerrados — diz o
moçambicano Victor Teixeira.

Com a mesma capacidade industrial de 15 anos atrás e
apenas algumas melhorias introduzidas nos equipamentos, a
Malvina produzirá este ano 550 mil sacas de açúcar — o que
indica um crescimento de 30% em relação a 84 — e 33 milhões de
litros de álcool (mais 35%).

Cheques especiais 
premiam

bons clientes dos bancos
Não será preciso muita cam-

panha publicitária para atingir
os clientes de cheques espe-
ciais, agora que o limite de
saque a descoberto foi libera-
do, chegando em alguns bancos
até Cr$ 12 milhões. Mesmo
porque, os bancos já vinham
operando com um teto bem
acima do limite de CrS 50 mil,
uma quantia irrisória nos dias
de hoje.

Mas, para se ter acesso a
todo este dinheiro, o que só
acontecerá a uns poucos clien-
tes, c necessário um bom ca-
dastro e conseguir manter um
saldo médio maior do que o
salário de grande parte dos lira-
sileiros. E. é claro, a amizade
com o gerente ajuda bastante.
Os dirigentes de bancos con-
cordam que o cheque especial
será apenas mais uma opçáo
para o cliente e não concorrerá
com os cartões de crédito e
empréstimos pessoais.

Entre as instituições cônsul-
tadas. a Caixa Econômica Fe-
deral. com o cheque azul, é a
que oferece juros mais baixos,
de 1% ao mês, para contratos
de seis meses, mais correção
monetária. Depois vem o Ba-
nespa, com 18% ao ano, segui-
do do Banco do Brasil e do
Itaú, com taxa de juros de 2%
ao mês. O Banco Nacional
opera com taxas do mercado,
atualmente da ordem de 36%
ao ano. O Bradesco e o Banerj
ainda não definiram os novos
limites do cheque especial.

A partir de amanhã o Banco
Nacional eleva o teto do saque
a descoberto para CrS 12 mi-
lhões, fixando para cada clie-
que o valor máximo de CrS 1
milhão. Com esta decisão, ex-
plica o gerente de planejamen-to de marketing. Mário Sérgio
Fernandes de Vasconcelos, o
Banco acaba com os clientes
preferenciais, aqueles que com
o cheque comum tinham uma
garantia de saque de até CrS 3
milhões. Agora estes clientes
enquadram-se no esquema de
cheque especial, com limite de
CrS 12 milhões.

O Banco Nacional fará uma
revisão trimestral dos cadas-
tros, de forma a possibilitar o
aumento do limite de saque do
cliente. Este novo sistema, afir-
ma Vasconcelos, exigirá maior
selctividade. Para se ter uma
idéia das condições exigidas ao
interessado no cheque especial,
o saldo médio para se ter aces-
so ao teto máximo é superior a
CrS 1 milhão.

Caixa e BB oferecem

até Cr$ 10 milhões
A Caixa Econômica e o Banco do Brasil elevaram o teto de

saque para CrS 10 milhões e, nesta última instituição, a garantiade cada cheque ouro passa a ser de um MVR (Maior Valor de
Referência, equivalente a CrS 167.106,70). A direção da Caixa
informou em Brasília que cerca de 75% dos clientes do cheque
azul, que hoje totalizam 750 mil pessoas, terão direito a um teto
de Cr$ 2 milhões.

Em São Paulo, o gerente de produto do Banespa, Antônio
Garcia, revelou que os cheques especiais constituem o carro-
chefe dos produtos do Banco,, sendo responsáveis por 40% dos
depósitos à vista. i

Agora o Banespa efetuará apenas uma campanha de
reforço da imagem do cheque. Garcia não acredita que os
cheques especiais possam afetar o mercado financeiro, como as
taxas de juros de aplicação em capital de giro para as micro-
empresas, que devem permanecer as mesmas, menores que as
cobradas no cheque especial.

Antônio Garcia não espera uma concorrência predatóriaentre os bancos pela conquista de novos clientes, através da
oferta de vantagens, pois "como é consenso entre os dirigentes
do mercado, o Conselho Monetário Nacional tornou oficial uma
realidade já praticada no mercado".

O Banco Itaú também não pensa em uma campanha para o
cheque especial, e continuará fortalecendo a imagem do cheque
estrela, que dá"status" ao portador e é aceito em 80 mil
estabelecimentos comerciais que mantêm convênio com o
Banco, comentou o gerente geral, Roberto Egydio Setúbal.
Atualmente, cerca de 1 milhão de clientes, o equivalente a 25%
dos correntistas, possuem cheques de três e cinco estrelas. Para
Setúbal, serão poucos os que firmarão contrato prevendo o
limite máximo de CrS 10 milhões para cheque especial. Os
gerentes do Banco terão autonomia para conceder cheques
especiais até o limite de CrS 3 milhões. Acima desta quantia,
será preciso a autorização do superintendente regional da área.

RENESI-o Super Curso de Programação
O Super Curso de Programação de Computadores

da Servimec oferece a você:
As melhoras instalações com a melhor estrutura de cursos do pafs.

Estágio remunerado com registro em carteiraEstagia no Centro Operacionsl em Sác PauloParticipação em Seminários Técnicos de nível InternacionalEvolução para qualquer especialização profissionalUso constante e Intensivo de terminaia a computadoresEquipe de psicólogos para orlentaçio profissionalPlantio de dúvldaaManual» desenvolvidos especificamente para o cursoProfessores sltamente especializados
CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE CURSOS DE BASIC E BASIC AVANÇADO
Inscrições abertas-Horário de atendimento: das8 00às21 OOh

Sábado das 8:00 às 13:00 h
Próximas Turmas: COBOL -11/06

BASIC-10/06

Para ser o melhor sprenda com os melhores. VisHe-nos.

REWE5b tj
Heòe Nacional d* Ensino W• Serviços ds Informática

RlodeJan»lro:H da Alfândega, 91 - 3.°and. - Tel: 221-6067

I SERVIMEC-fl/O
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CP200S, 16 KBytes deByte
acfocmemória: teclado com

160 funções. Saídas para
joystick, monitor ouTV,
centenas de programas
em cassete

CP 200 S

EM 6 VEZES

6 x

GRÁTIS: 5 fitas com
programas e jogos.

165.000 = CrS 990.000
s I acréscimo.

CP 400

EM 5 VEZES

versão 64K
5 x 480.000 = Cr* 2.400.000

versão 16K
5 x 408.600 = CrS 2.043.000

s / acréscimo.

CP 400 Color, até 64
KBytes de memória:
permite 2 joysticks
analógicos, com porta
RS 232 para comunicação
ou impressora Inúmeros
programas em cartuchos,
fitas e disquetes.

Promoçào válida só até 1 b de junho. Aproveite.
GRÁTIS: 1 joystick,

3 cartuchos e 7 fitas

COLORCENTER * FOTOPTICA • SANDIZ • SEARS
TC-OKXOCJA ¦¦¦
PftCHjüGtC* Siía

COMPUTADORES PESSOAIS
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Rentabilidade dos bancos deve se manter estável em 85

Desempenho dos bancos

INDICADORES 83 B4 83 8483848384 8384838483B4 83 84 83 | 84
Banco do

Brasil Bradesco Itaii Nacional Bamerindus Real Unibanco Banespa Banerj
Dep t vista Pat uq V03 0.72 V32 1.07 1.42 J 1.09 2.34 12.91 1.22 0.61 77? OtT 1.28 0.92 1.78 10.99 3.08 h 65
Total fleobsitos Pat 13" UB 085 151 uT 1.49 1.72 3.16 ^8t 1.55 1.01 2.26 1.24 2.32 2,87 2 76 TjT 3.84 *2 77
Dep. 1 vista Total dep. 087 084 091 078~ 0,87 0.65 0.77 066 0.83 0,60 0.70 059~ 0,54 0.38 0.72 OsT 0.92 059
Op CrdditolRec Oper - Enci U2 080 065 o5T 0.68 0.62 0.55 335 05T 0.44 0.54 oTT 0.44 0,60 0.96 090* 0.74 048
Cr6d. Liq. Pat. Liq. i%) 77 U» To 3J" ~ ~ ~ sT 5.5 4,4 "oj" 11.4 4.1 27.2 3U)" 24,5 V77
ent real cap prbprto 1%) W m 206 ~ 32.4 "2Z5 ~ T5 17.7 5.8 19.7 TT 16.0 13.1 12.2 .18.1) "tO

Fonte: Lopes Filho & Assooaaos Consuttores de Investimentos.
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Resultados dos 50 primeiros colocados entre os clubes de investimentodo segundo grupo deste trimestre do Desafio da Bolsa, que iniciaram suasaplicações com o cupom publicado na ediçáo de 5 de maio do JORNAL DOBRASIL. A lista completa, por ordem alfabética, sai no caderno deClassificados e está disponível também nas agências do JB.

Posiçio Nome do Participante Valor Total
0001 Francisco José dos Santos Galiza 24.165.794
0002 AiriltondeLima 23.397.000
0003 Serafim Cavalcanti Silva 23.397.000
0004 Miguel Saguia 23.397.000
0005 Carlos Domingues da Venda 19.030.012
0006 Martine A JCreusot de Rezende Martins 15.511.731
0007 Elsio de Souza Quirino 15.334.782
0008 Christina Helena da Motta Barbosa 15.240.940
0009 Guerino Ferrari Neto 15.221.650
0010 Iracema Luisa Teixeira 14.942.250
0011 Tarcisio Benedito de Araújo 14.899.545
0012 Alfredo do Amaral Osório Filho 14.782.590
0013 Fernando Almeida Gorito 14.578.788
0014 Selma Angelina Gonçalves 14.506.603
0015 Danillo Lopes Pereira 14.027.392
0016 Rogerroland Lucien Youyoute 13.448.680
0017 Eduardo Kanan Marques 13.139.988
0018 Nara Esteves Coelho Costa 13.105.730
0019 Rossana Sol Uma Santos 13.050.242
0020 Jorge Araripe Leite 12.941.968
0021 Paulo Roberto StadlerGerhardt 12.883.612
0022 Maria do Carmo Villela 12.700.143
0023 Domingos Ferreira Filho 12.641.380
0024 Marcelo Martins Calil 12.413.691
0025 José Carlos Araújo de Oliveira 12.403.776
0026 GeraldoDoimo 12.377.434
0027 Hélio Guimarães Silva 12.316.344
0028 MichaelDitchfield 12.278.864
0029 Marinha de Jesus Pereira da Silva 12.272.708
0030 Andréa Esteves Coelho Costa 12.268.379
0031 Ernani Luis Sztajnbok 12.263.035
0032 AliMohamedAbrão 12.232.978
0033 Samuel da Silva Neves 12.230.000
0034 Cláudio Pereira Dias 12.228.116
0035 Antonio Manoel Vasques Gomes 12.125.885
0036 Paulo Tavares de Souza 12.109.990
0037 Rodrigo Lima Ratton 12.067.082
0038 Jorge Luiz Baptista de Souza 12.062.796
0039 Carlos de Faria Coelho de Sousa 12.031.708
0040 Nelson F. M. Pfaltzgraff 12.016.682
0041 Nailza Nonato de Faria 11.970.850
0042 Nelson Ferreira da Silva Filho 11.924.973
0043 Diego Enrique Clare 11.916.176
0044 Jorge Antonio B. Penna 11.884.560
0045 João Batista da Silva 11.882.688
0046 Sandra Maria Garcia 11 829.809
0047 Manoel Ornellas Filho 11.824.787
0048 Eugênio Lopes Henriques da Conceição 11.809.400
0049 Maria Christina de Faria Coelho de Souza 11.769.157
0050 Flavio José Lorini 11.745.706

Os primeiros clubes

Resultados dos 50 primeiros colocados entre os clubes de
investimento do segundo grupo deste trimestre do Desafio da
Bolsa, que iniciaram suas aplicações com o cupom publicado na
edição de 5 de maio do JORNAL DO BRASIL. A lista completa,
por ordem alfabética, sai no caderno de Classificados e está
disponível também nas agências do JB.

Posiçio Nome do Participante
0001 Francisco Jose dos Santos Galiza
0002 Christina Helena da Motta Barbosa
0003 Clube Paulista de Investimento
0004 Clube de Investimento FatMary
0005 Michael Ditchfield
0006 Lucilia Moreira Braga da Silva
0007 Carajas Invest IV
0008 Clube de Investimento 30 de Março
0009 Grupo TranShan
0010 Familia Skaf do Rio de Janeiro
0011 Jorge Araripe Leite
0012 MAL Investimento
0013 VasquesoppiusIM
0014 Ilha de Sole Mar
0015 Ilha do Paraiso
0016 Clube Cacha Ação Investialcool
0017 Selma Angelina Gonçalves
0018 Ernani Luis Sztajnbok
0019 Franciscode Assis Nascimento
0020 Carlos de Faria Coelho de Sousa
0021 Angela Torres
0022 Suzana Biangolino Soares Moura
0023 Clube de Investimento Roskipf
0024 Sgmcp Invest em Invest. c/ Simul. do JB
0025 Paula Gonzaga de Sá
0026 Clovis Alfredo Caravalho Casemiro
0027 Clube de Investimento 31 de Março
0028 Alexandre Porciúncula Gomes Pereira
0029 Deltacil
0030 Vicente de P. Paravidino de Macedo S.
0031 Katia Mindlin Leite Barbosa
0032 Ana Maria dos Santos Moreira
0033 Josenildo Pinheiro da Silva e Amigos
0034 Clube de Investimento 7 de Julho
0035 Maria Lúcia Investimento
0036 Invesflu
0037 Célia Soares Moura
0038 Clube de Investimento Nova República
0039 Fernando de Souza Midao
0040 Carajas Invest III
0041 Clube de Invest Caminho do Progresso
0042 Luis Otávio Coutinho Muniz
0043 Bartolomeu Siqueira C. Pessoa de Mello
0044 Agenor Coelho de Sousa
0045 Sorriso M. O. de Mar ou e não vemos
0046 A Procura da Mina Perdida

Valor Total
243.231.524.00
153.545.193,60
152.996.750,00
149.898.387,85
146.264.137,00
141.185.769,26
140.565.170,80
140.122.497,32
133.101.000,00
131.422.937,00
130.434.803,80
129.364.215,00
129.283.910,00
129.041.660,00
128.687.525,00
127.034.295,00
123.754.871,90
123.444.970,10
122.659.884,47
120.847.281,15
118.790.125,00
118.647.838,85
117.891.690,15
117.533.000
117.179.880
117.161.986
115.122.385
114.935.729
114.455.075
114.072.553
112.432.220
112.112.620
112.031.050
111.536.735
111.371.862
111.150.710
110.472.995
110.338.654
110.044.400
109.745.844
109.700.697
109.463.757
108.864.364
108.805.643
108.539.173
108.476.715

Invista na Bolsa sem mexer no bolso e ganhe uma viagem a Nova Iorque.

0 Desafio d» Botaaéuma simulação de
investimento em ações, projetada inlcialmen-
te para univefsitános e que agora se estende aos
leitores do JORNAL DO BRASIL. Durante três
meses, em períodos que compreendem sem-
pis quatro semanas, o leitor viverá a sensação
de estar aplicando em ações, a partir da dispo-
nibilidade hipotética de Cri 10 milhões. Ao h-
nal de cada um dos períodos de4 semanas, os
computadores da Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro processarão os cupons e o JORNAL
DO BRASIL divulgará os resultados.

0 leitor que obtiver a melhor rentabilida-
de ao final dos três meses receberá como piá-mio uma visita a Nova Iorque. A BVRJ ofere-
cerá uma matrícula em seu cuiso de operador
de pregão, com estágio incluído.

0 grupo de 10 leitores, no mínimo, que se
constituir sob a forma de dube de investimento
ío capital hipotético paia aplicação é Cri 100
milhões) e chegar em primeiro lugar, além de
estágio na BVRJ, ganhará um prêmio em di-
nbeiro para constituição de uma carteira de
ações.• Cada leitor ou clube de investimento so-
mente podeiá enviar um cupom por semana Ia
remessa tem de ser feita até o penúltimo dia úiü
decadasemana: use o Correio, mandando para '
o JORNAL D0 BRASIL - Desafio da Bolsa- Avenida Brasil, 500 - CEP 20.940, ou nn-
trague diretamente em qualquer Sucursal ou
Agência de Classificados).E recomendável todo o cuidado na indi-
cação do CPF, porque dele é que sairá o cédi-
go de inscrição de cada participante. Não se de-
ve mandar mais de um cupom por semana. No
caso dos clubes de investimento, a identifica-
çãosefarápetoCPFdoseu responsável; a re-
lação completa dos componentes do grupo de-
ve ser apresentada á parte, com nomes, CPF,
endereços e telefones.

0 período de 4 semanas é contado a par-tir da semana em que o leitor remete o cupom
pela primeira vez. Assim sendo, dentro de ca-
da período, o leitor podeiá participar simulta-
neamente como investidor individual e como

O DESAFIO

CONTINUA.

participante de um clube de investimento. No
caso particular do clube de investimento, o lei-
toi podeiá sei integrante de quantos desejar,
com a restrição de ser responsável por apenas
um dos clubes.

0 preenchimento do cupom, durante ca-
da cido de 4 semanas, deveiá obedecer aos se-
guintes critérios: na primeira semana, o parti-cipante preencherá todos os espaços referen-
tes ás infonnaçôes pessoais Itipo de investidor,
CPF, nome, endereço etc. I e aqueles destina-
dos ás negociações; se o participante desejar
alterar sua carteira inicial nas três semanas se-
guintes, basta remeter os cupons preenchen-do apenas os espaços referentes ao CPF, tipo
de investidor Ise é individual ou clube de invés-
timentol e ás novas oídens de compra ou de
venda lexchisivas ou simultâneas!, levando em
consideração que o número máximo de ope-
rações, por semana, é sempre seis.

Apís a quarta semana, cada participan-te pode voltar ao Desafio, para uma nova eta-
pa, seja de individual ou clube de investimen-
to, obedecendo aos mesmos critérios de preen-chimento do cupom.0 Desafio da Bolsa está limitado às ações
componentes do Índice Bolsa de Valores IIBVI,
normalmente as mais negociadas.No preenchimento do cupom, cada partici-

pante terá de assinalai o código da ação que está
comprando ou vendendo. Exemplos: Banco do
Brasil e'BB; PetrobiáséPETB (veja na tabela
os códigos das ações que compõem o IBVI. Os
códigos deveião sei colocados na coluna Cl A.

Na coluna TIPO, o leitoi ou clube de in-
vestimento indicará o modelo de ação em re-
negociação: ordjnária ao portador é 0P, prefe-lencial ao portador éPP, e assim por diante. As
abreviaturas também estão na tabela.

Os algarismos 1 e 2 devem S8r colocados
na coluna OP para que os computadores sai-
bam que operação está sendo realizada: 1 é
compra - evidentemente na primeira semana
todos maicaião 1 em seus cupons - 2évenda.finaknente, o registro do volume de ações ne-
gociadasse fará na coluna QUANTIDADE. Os
computadores só aceitam múltiplos de mü, ou
seja: cada participante pode comprar ou ven>
der, I mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 14 mil, 20 mil, 100
mil, 103 mil e assim por diante.

No cupom, não é necessário marcar os
três zeros que correspondem a mil, o compu-
tador está programado para entender que ape-
nas 2 significa 2 mil ações. Assim, quem nego-
ciar 125 mil ações deve limitar-se a escrever 125.0 participante não deve superar a verba pre-viamente fixada (CrS 10 milhões, individual; Cr$
100 milhões, clube de investimentol. Como é
impossível saber, com certeza, o valor das ope-

. rações marcadas no cupom, uma vez que as
cotações serão sempre as do último dia útil da
semana (dia seguinte ao último para recebi-
mento dos cupons), é recomendável que se
deixe uma margem de segurança em caixa,
pois o "estoura" do limite de recuisos para a
aplicação determinará a anulação da operação.

0 participante devetá conferir todos osdomingos os preços de fechamento das ope-

rações que realizou e verificar 96 houve "estou-
ro" ou rio. As operações seiio realizadas con-
forme a ordem de colocação no cupom Ide 1
a 6).Como a simulação de investimento é exata-
mente igual ao que acontece na BVRJ, o par-ticipante paga corretagem, valor que podeiáser descontado do que efetivamente for apli-
cado dos Crê W milhões ou Cr$ 1% milhões.

A corretagem é a seguinte:2% do valor aplicado em operação até
CrS 2 milhões;1,5% em operações de Cr$ 2 a 6
milhões;1% em operações de Cr$ 6 a 12
milhões.0,5% em operações acima de CrS 12
milhões.

lambrete: há corretagem em qualqueropeiação; tente evitar as pequenas peicenta-
gens de ganho. Em caso de "estouro" de cai-
xa, o computado! sempre anulará a operação
(ou as operaçõesl que ultrapassarem o valor
disponível na caixa, sem prejuízo das demais.Os direitos acionários - como dividendos,
bonificações em dinheiro ou em titulo etc. -
seião computados automaticamente na cartei-
ra dos participantes.A relação dos 50 primeiros colocados em cada
periodo de quatro semanas será divulgada aos
domingos no JORNAL DO BRASIL. A relação
completa saiiáao longo da semana no Cadar-
no de Classificados. Haverá listas também
nas Agências de Classificados e nas Sucursais.
JORNAL DO BRASIL

Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro
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Os bancos comerciais deverão
manter a rentabilidade obtida no ano
passado. Esta é a conclusão da equipe
da Lopes Filho & Associados, Cônsul-
tores de Investimentos, liderada pelo
analista de investimentos Joel Santana
Júnior que acompanha o comporta-
mento dos bancos que têm ações nego-
ciadas nas Bolsas de Valores.

A expectativa de um aumento na
demanda por crédito e da manutençaó
das margens de ganhos (spreads) das
operações financeiras — em que pese
as projeções de uma menor remunera-
ção das aplicações no open-market em
relação aos anos anteriores —, dão
suporte às estimativas dos analistas.
Isso significa que a lucratividade dos
bancos deverá ser satisfatória.

À primeira vista, a comparação
entre os resultados de 83 com os de 84
pode induzir a uma conclusão precipi-
tada, ou seja, a de que a atividade de
intermediação financeira foi malremu-
nerada no ano passado, o que não
corresponde à verdade. Na realidade,
o ano de 83 é que foi extremamente
rentável para os bancos. "Eles se de-
fendem, de uma forma ou de outra,
pois estão no centro da economia re-
passando recursos de quem tem para
quem precisa" observa Santana Júnior.

Mais empréstimos
O analista da Lopes Filhos & Ásso-

ciados lembra que em 83 a principal
fonte de remuneração do sistema ban-
cário foi o open-market. As carteiras
dos bancos — assim como as de muitas
instituições financeiras que operam no
mercado aberto — estavam recheadas
de ORTNs com cláusula de correção
cambial e veio a maxidesvalorização
do cruzeiro. Os lucros foram excepcio-
nais.

No ano seguinte, o primeiro semes-
tre não foi dos melhores. Algumas
instituições tiveram prejuízos com a
venda de títulos no open, a demanda
por crédito foi fraca e o que "segurou"
foi o câmbio, aquecido pelo crescimen-
to das exportações. Na segunda meta-
de do ano, principalmente no último
trimestre, os bancos trabalharam com
margens mais consistentes de ganhos:
as exportações continuaram em ritmo
crescente, a atuação mais segura do
Governo na administração da política
monetária possibilitou às instituições a
obtenção ae melhores resultados no
open e a procura por empréstimos se
acentuou.

Esse comportamento foi mantido
no primeiro trimestre deste ano, com a
estabilidade de demanda por crédito.
Vale destacar que as ações dos bancos
negociadas em Bolsa tiveram uma va-
lorização espetacular nos cincos pri-
meiros meses do ano e algumas, como
Banerj ON e PP, Banco Nacional ON
e PN, Banco Itaú PS, Bradesco e
Bradesco Investimento OS e PS Ba-
nespa, figuraram entre as maiores altas
de uma relaçáo dos papéis mais nego-
ciados na Bolsa do Rio.

Em abril, os spreads abriram com a
queda das taxas de captação para 22%
mais correção monetária ao ano, na
média, e a manutençaõ das taxas de
aplicação em 32%, segundo Joel San-
tana Júnior. Para o segundo semestre,
dentro de uma previsão de inflação
estável, aumento de poder aquisitivo e
crescimento da economia, a procura
por empréstimo deverá garantir uma
boa remuneração ao sistema bancário
em geral.

LUCRO LÍQUIDO Iam Cr» bilhtoa)"Bancos TCS T553 % REAL (+ > 1° tn./w (+)
BRASIL 489,9 1.826.1 15J 1& TO"BRADESCO 137.9 433^3 (3~0) 079
ITaU 112.2 31572 (1372) 5750
NACIONAL ff/7 2M 1303) V72
BAMERINDUS 323 380 (63.9) —"REAL 3172 477 (5278) 670
UNIBANCO 26.8 79.3 (8.6)" 0.12
BANESPA 2472 89J 137 0.60"BANERJ HM) (678) 71 — ~

( + ) Em Cr$

Direitos dos acionistas

EMPREUS OIVIDENDOS BONIFICAQiO SUtSC_111^0 F0RIW DE
EM CHS EM CM MEK0CI»q»0

AUXIPART 200 10 OS a 10 Ob 8bAPARECIOA 0.9710 PREF "A" 03 06 a 24.06 85
0.4855 PREF. "B"

ANC0RA 0 066 03 06 a 03 07 85AC0S VILLARES 0.09241172 29 05 a 1906 85ANDERSON CLAYTON 9.75 03 06 a 24 06 85ALUSUO 1.50 A PARTIR DE 02.06 "EX"
ANTARCTICA PAULISTA 4.33 A PARTIR DE 05.06 "EX"
BORGHOFT 7,50 10.06 a 28 06.85
BUAIZ 10.00 2005 a 1006 85
BUSCHLE 5.00 15 05 a 04.06 85
BANDEPE 100 58.19 29 05 a 14.06 85
BRADESCO 50 5,00 A PARTIR DE 10 06 "EX"
beta — 215.2515024 03 06 a 24.06 85
BRADESCO TUR. 0.015 A PARTIR DE 03 06 "EX"
BAMERINDUS SEG. 0.03875 A PARTIR DE 03.06 "EX"
BAMERINDUS INV. 0.03925 A PARTIR DE 03.06 "EX"
BAMERINDUS ADM. 0,03475 A PARTIR DE 03.06 "EX"
BAMERINDUS CFI 0,03937 A PARTIR DE 03.06 "EX"
BAMERINDUS CRED. IM0B 0.03912 A PARTIR OE 03.06 "EX"
BRADESCO 0.05 A PARTIR DE 03 06 "EX"
BRADESCO INV, 0,05 A PARTIR DE 03.06 "EX"
BRADESCO FINANC. 0,015 A PARTIR DE 03 06 "EX"
BC0. CRtDITO REAL — 488,235294 ON—20.00 20.05 a 18.06 85PP—2,00
BC0. BRADESCO INV 50 A PARTIR DE 10.06 "EX"
BC0. EST. STA. CATARINA 0.192 28 05 a 18.06.85
BC0. BAMERINDUS 0,03350 A PARTIR DE 03.06 "EX"
BCO ITAli 0,07 A PARTIR 0E 03.06 "EX"
CHAPECO 300 A PARTIR DE 12.06 "EX"
CATA 1.30 28 06 a 18.07.85
CONFAB 102 24 06 a 12.07.85
CACIQUE 0.20 31.05 a 21.06 85
CBPI 9 75 01.07 a 19 07.85
CEMIG 0.11 IP'RATA) 200 9.090909 1.00 22 05 a 19.06 85
COLMEIA 0 46 26 06 a 16 07.85
C0PENE 2,00 0RD E PREF. "A" 27.05 a 24.06.85

0,4905 PREF. "B"
CREMER 0.45 28 05 a 19 06.85
CIMETAL 0.53 24.05 a 14 06.85
CHAPEC6 PARANA 0,015956 03 06 a 24 06 85
C0BRASMA 1.40 21 05 a 18.06.85
CELM 0 76 1006 a 28.06 85
CER) 0,56 28 06 a 18 07.85
C0EST 7.900 17.06 a 05.07.85
DOHLER 1.30 15 28.06 a 18.07.85
Eternit 7,01 (ORD) 8 90 (PREF) 20 05 a 10 06 85Eucatei 1,29 11 06 a 0107.85Eluma 0,3510RD) 0.42 (PREF) 400 10 06 a 28 06.85
Elekeiro; — 31,39987446 2.60 28 05 a 28 06 85Eletrobris 2.65 ORD E PREF. "B" 17 06 a 0507.85

3.54 PREF. "A"
Forija Luz Cataguases 0,06 ORD. PREF. "A" 1.50 20 05 a 10 06 85

0,03 PREF. CL "B"
Forjas Taurus 0.57 31 05 a 21 06 85
Fetro Llgas 0.13 (INT) 12 06 a 0207 850.65 (P/ RATA)Grazziotin 0,10 22 05 a 12 06 85
German! 2.476672639 24 06 a 12 07 85
Hoteis Othon 2.66 20.06 a 10 0/.85
Herine 0.03 27 05 a 17 06 85
Ind. Villares 0.07317942 29 05 a 19 06 85
Ifema 0,017 — PREF. 1'06 a 05 07.85

0.013 — 0R0lMhpe 0,116667 2 .05 a 06 85
Imbituba 0.45 §7.06 a 27 Ob 85
Imcosul 0.12 24 05 a 14 06 85
Lark 0 10 205.2503 08 07 a 26.07.85
Lorenz 0.0446 01.08 a 21 08 85
Mucisa 1.50 20.05 a 10.06.85Manguinhos 1,914547 200 22.05 a 12.06.85Multividro 0.135 03.06 a 24.06.85Maisonnavs Cia. Part. 0,10 20.05 a 10.06.85Muller 152 A partir de 03.06 "Ex"
Mangels 0.0129 (Ord) 0.0129 (Pref) 03 06 a 24 06 85
Olvebra 0,10 01.07 a 19.07.85Polipropileno 20 12 06 a 05 07.85Paraibuna 0.08 (Ord) 0.11 (Pref) 24 06 a 12.07.85
Paulista Energia 0.07115 —- — 20.05 a 10.06.85
Panatlantica 0.1569 200 20.05 a 18.06 85
Petroquimica Camagari 11.00 17.06 a 05.07 85Petrtleo S. Paulo 10,00 20 05 a 10.06.85
Quimisinos 0,20 (ON e PN)/0,10 /PN/P) 200 A partir de 17.06 "Ejf
Rio Othon 4,87 20.06 a 10 07.85Telemig 4.5684 (Pref. "A" 14.06. a 04.07.852.5380 (Pref. "8")
Telerj — 0,4308516 (Ord) 238.587 27.05 a 25.06 851.7152868 (Pref)Tec. Santanense 0.341893 400 31.05 a 21.06.85
Tekno 3.42 20.05 a 10.06.85

As ações que entram no 
"D'esafioH

ULTIMO LUCRO ULTIMA COTAQAO P L- PATRIMONII) LiQUIDOC) WR|^ %
AQOES C00IG0 TIPO BAUNCO POR AQAO MEDIA p..rin PREQO/VLR PATR.AQAO NA SEMANAnAlyAU |*j

Acesita ACES OP 12/84 PR 1,90 3,44 0,55 0,00
Acesita ACES PP 12/84 PR 1,87 3,44 0,54 - 1.64
Banco do Brasil BB ON 12/84 27,63 153,61 3.6 186.45 0,82 +22.99
Banco do Brasil BB PP 12/84 27,63 191,56 6,9 186.45 1,03 + 24,60
Belgo Mineira BELG OP 12/84 2,02 14,36 7,1 10.83 1,33 + 16,94
Banerj BERJ PP 12/84 PR 5.66 22.42 0,25 +25,62
Banespa BESP PP 12/84 1,11 4.92 4,4 9.45 0,52 +22,08
Banco Nacional BNAC PN 12/84 1,03 4.10 4,0 15,92 0,26 0,00
Bradesco BRAD PS 12/84 1,50 10,01 6,7 14,64 0,95 +0,01
Brahma BRHA PP 12/84 0,97 7,62 7,9 14.17 0,54 + 2,28
Cemig CMIG PP 12 84 0,45 1,70 CCC 3,8 4.93 0.34 + 13.33
Correa Ribeiro C0RI PP 03/84 0,15 1,00 6,7 1.90 0,53 0.00
Souza Cruz CRUZ OP 12'84 40.96 522,50 12,8 145,90 3,58 + 2,64
C. S. Brasilia CSBR PP 12 84 0,38 3.15 8,3 3,30 0.68 + 14.55
Docas DOCA OP 12 84 0,33 9,50 28,8 13.07 0.73 - 19,20
Eluma ELUM PP 12 84 1,01 10.35 10,2 19.42 0,53 + 13,61
Ferbasa FERB PP 12 84 1.23 14,24 11.6 6,79 2.10 + 10,39
Fertisul FERT PB 12/84 0,55 2,04 EE- 3,7 6,24 0,33 + 1,71
F. L. C. Leopoldina FLCL PA 12 84 0.41 0.61 EE- 2,4 6,66 0,09 ^1,67
L. Americanas LAME OS 10 84 4,93 165,00 33,5 46 29 3.56 -0.14
Luxma LUSC PP 01 85 1.13 5,01 C- 4.4 12,09 0.41 - 8.91
Mannesmann MANM OP 12-84 0.39 3.62 9.3 1,08 3.35 - 18.54
Mannesmann MANM PP 12 84 0.39 2,85 7,3 1,08 2.64 ^13,55
Mesbla (a) MESB PP 01 85 5.13 62.00 12.1 118.73 0.52
Montreal (b) MONT PP 09 84 2.57 17.08 6,6 7,08 2.41 + 19,44
Petrobras PETR ON 12 84 15,82 94,79 6.0 204,95 046 -r 51,83
PetrobrSs PETR PP 12/84 15.82 162,95 10,3 204,95 0,80 ^ 35.71
Paranapanema PMA PP 12/84 0,81 20.68 25,5 1,01 20,47 -20.72
Petr. Ipiranga (a) PTIP PP 01/85 1,07 2,86 EE- 2,7 9.63 0.30 -15,79
Samitri SAMI OP 12/84 5.87 50,13 8.5 24.94 2.01 + 12,35
Telerj TERJ PN 10.48 23.00 2,2 238.58 0.10 -3.12
Unipar UNIP PB ,2g. 1,30 2.50 1,9 7,84 0,32 + 21.95
Vale do Rio Doce VALE OP 12 84 63,75 226,16 3.5 282.39 0.80 +4,62
Vale do Rio Doce VALE PP 12 ga 63,75 309,01 4,8 282,39 1,09 -r4,10
A?os Villares VILA PP 01 g5 0.10 6.04 60,4 3.84 1,57 +5,96
White Martins WHMf OP 12,M 0,63 2.07 3,3 3.24 0,64 + 13.74
Zanini ZANI PP )284 0.16 0,77 4,8 2.77 0.28 -4,94

(a) Exercício de onze meses.
(b) Exercício de dez meses.
(*) Relativo à última cotação.
(**) Último Balanço Anual + Subscrições.

Custódia da Bolsa do Rio. A maior, a melhor e

a mais barata do 
pais. 

BdsadeufawdoRbdeJaneio
Pa;a sarei tudo sobre Custódia procu'6 sua corietoia

ou ligue 291-5354 • Ramal 1926.
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Onde as empresas vão achar

recursos 
para sua expansão

Onde as empresas poderão buscar
recursos para sua expansão? Segundo o
presidente da Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM), economista Adroaldo
Moura da Silva, a rede de agências ban-
cárias é um conduto adequado para as
grandes empresas buscarem, de norte a
sul do país, compradores para lançamen-
to de ações.

A idéia, no entanto, encontra algu-
mas resistências: o empresário Sérgio
Ouintela declara-se apreensivo, pois ge-rente de banco costuma praticar um tipo
de venda impetuoso, irresistível. Geral-
mente ele exerce seu poder de barganha
para colocar ações do próprio banco, mas
o problema se tornará mais sério quandose tratar de vender ao público ações de
empresas estatais, como se propala.

"Boas surpresas"
Ouintela não participa da mesma

alegria do presidente da CVM quandoeste anuncia para breve "boas surpre-
sas": os bancos que dispõem de grandesredes de agências estão se preparando
para atuar fortemente na distribuição de
ações.

Não importa, segundo Adroaldo
Moura, que se trate de ações de empresas
privadas ou públicas. Qualquer delas ser-
virá para ampliar nacionalmente as di-
mensões do mercado de capitais, inte-
grando novos investidores e interessan-
do-os nas empresas. Este é um caminho
próprio para privatizar empresas estatais.

Roberto Teixeira da Costa, um pio-neiro da atividade de fundos de investi-
mento no Brasil, acredita que o sistema
poderá dar resultado e que produtosadequados à distribuição nacional, atra-
vés da rede de agencias bancárias, são
quotas de fundos mútuos de investi-
mento.

Parece-lhe, no entanto, necessário
que a privatização de empresas seja reali-
zada com base em projetos cuidadosos
precedidos de saneamento financeiro e
realizados ao longo de um período de
anos. Não é necessário, a seu ver, que o
Governo transfira o controle a um deter-
minado grupo empresarial: pode-se pro-ceder como vem fazendo o Governo
inglês, pulverizando as ações no merca-
do, sem que ninguém fique com parcelasubstancial.

Um caminho próprio
Adroaldo Moura considera que, mes-

mo quando sob controle estatal, uma
empresa que coloca quantidade substan-
ciai de ações no mercado passa a ser
fiscalizada por seus novos acionistas e isto
se converte em fator de boa administra-
çáo. E essa a experiência brasileira: as
estatais de capital aberto têm uma admi-
nistração fiscalizada pelos acionistas.

O empresário Sérgio Ouintela acha
que é útil preceder essa maior difusão de
ações de empresas estatais de algumas
definições. É preciso, por exemplo, quese defina se a empresa estatal terá objeti-
vos próprios ou se funcionará sempre
como agente de política monetária ou
cambial. O comprador de uma ação de
estatal deve saber se a direção da empre-
sa conduzirá os negócios conforme os
interesses da organização ou se suas deci-
sões serão influenciadas pelas necessida-
des de atender a objetivos do Governo,
no que se refere, por exemplo, à políticamonetária.

Isso deve ficar claro, a seu ver, regis-

trado em um Estado da Empresa Pública,
por uma questão de respeito aos acioriis-
tas minoritários.

Um processo educativo
Segundo o Diretor do Banco Central

Roberto Castelo Branco, a abertura do
capital das empresas estatais ao públicodeve ser entendida, antes de tudo, como
um processo educativo. Do ponto de
vista da simples captação de recursos
para a redução do déficit público parece-lhe que o melhor instrumento seria a
colocação de ORTN. A colocação das
ações de empresas estatais, traz, no en-
tanto, vantagens adicionais, como envol-
vimento de grande número de pessoas no
processo de fiscalização da administração
da empresa e a educação coletiva que o
processo encerra.

Mas as empresas poderão buscar re-
cursos também no exterior. Há hoje um
ativo mercado de investimentos interna-
cional: cerca de 2 trilhões de dólares
compõem, sob a forma de títulos, as
carteiras dos grandes fundos e grandesorganizações de participação. Uma par-cela desses recursos poderá ser atraída
para o Brasil nesta fase de recuperação
de nossa economia.

Precisamos, segundo Castelo Bran-
co, criar mecanismos para buscar parte
desses recursos. Um desses mecanismos
pode ser o chamado Fundo Brasil, fundos
fechados, cujas quotas são negociadas no
exterior. Precisamos também aperfeiçoar
nosso sistema de fundos 1401, abrindo
mão do volume excessivo de cautelas
quanto à liquidez.

E temos, finalmente, de repensar o
nosso fundo PIS/PASEP.

O momento do mercado
Roberto Teixeira da Costa crê queestejamos em um momento cspecialmen-

te precioso para a expansão continuada
do mercado de capitais: altas taxas de
juros, empresas desejosas de eliminar seu
endividamento e prestes a se defrontar
com necessidades incontornáveis de ex-
pansão.

Essas empresas — públicas ou priva-das — necessitam de recursos para se
expandir e/ou reduzir o endividamento
que estiola seus orçamentos. Segundo
Teixeira da Costa, com recursos pró-
prios, sua rentabilidade vai se elevar
amplamente, o que significa dividendos e
valorização. Esse é o atrativo tanto pararecursos internos quanto externos.

Quem acreditar agora vai sair ga-nhando muito no futuro.
PIS/PASEP

Segundo Roberto Castelo Branco, é
necessário reformular a regulamentação
dos fundos PIS/PASEP, dando-lhe maior
flexibilidade e buscando maior eficácia
quanto ao seu papel de fator de desenvol-
vimento do mercado de ações.

Uma alternativa, a seu ver, poderáser dar opção aos empregados de investir
sua contribuição em um fundo de investi-
mento, o que lhe pode dar maior rentabi-
lidade do que a recebida atualmente do
PIS/PASEP.

Mas nem Castelo Branco nem
Adroaldo Moura concordam com a su-
gestão do ex-Ministro Octávio Gouvêa de
Bulhões, no sentido de permitir que o
empregado converta sua contribuição em
participação na empresa em que tra-
balha.

Roberto Teixeira da Costa"A 
privatização de empresas deve

ser uma opção política do Pais. A
estatal deve ser preparada paratornar-se de propriedade ao
público mediante prévio
saneamento de sua administração e
finanças, para que os novos
acionistas não sejam iludidos.
Abertura de capital sem respeito
pelo investidor acaba em
retrocesso."

Roberto Castelo Branco
"Não estão faltando recursos parainvestimento no mundo. Há
instituições que administram
carteiras gigantescas procurando
boas oportunidades para aplicação.
E nós temos no Brasil boas
oportunidades de aplicação. Nossa
regulamentação é que até agora
não atrai esses recursos."

Sérgio Quintela"Precisamos de um Estatuto da
Empresa Estatal que defina seus
objetivos, as responsabilidades dos
seus administradores e dê ao
acionista minoritário o poder de
enfrentai o ííoverno tanto quantonas fin/iresas privadas o
mmontanc deu podei enfrentai o
grupo controlador

Adroaldo Moura da Silva"Os bancos com grandes redes
poderão ser eficientes vendedores
de ações em todo o pais Mas não
é necessário que eles sejam os
organizadores do lançamento, Ima
empresa deve poder lomprai
espayi em um banco puradistribui/ suas ii(õe\ como compra
esiwço cm uniu emissora de
televisão."

BNDES acha 
que

juros devem baixar
O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e

Social—BNDES, Dilson Funaro, defendeu, em entrevista ao JORNAL
DO BRASIL, a redução das taxas de juros como forma de estimular os
investimentos produtivos. Ele criticou a estratégia do Governo passado,mantida pela atual equipe do Banco Central, que se baseia na retração da
base monetária (emissão de moeda), como instrumento de controle
inflacionário.

Segundo ele, há uma defasagem, no momento, entre a expansão da
base monetária, que cresceu 207,1%, nos últimos doze meses (maio a
maio), e a inflação, que registrou, no mesmo período, variação de
225,6%. Assim, seria possível promover ligeira expansão monetária, sem
comprometer os controles mantidos até agora, propiciando condições paraa redução das taxas de juros.

Impostos
Dilson Funaro, que acompanhou de perto os preparativos da reunião

de sábado passado entre os ministros da área econômica e economistas de
variadas tendências, considerou também necessária a combinação de
diferentes tipos de ações na área econômica para enfrentar a inflação, a
recessão e o déficit público. Ele admitiu, por exemplo, que algumas
medidas deverão ser adotadas em relação à elevação da taxação sobre os
ganhos de capital, reconhecendo que a tabela de isenções em vigor
cometerial alguns exageros.

— Tem gente, que eu conheço, com mais de 400 imóveis sob o seu
controle — exemplificou Dilson Funaro, mostrando-se preocupado com os
níveis alcançados pela concentração da renda no país, nos últimos anos.
Segundo ele, que tratou do problema na sua conferência da semana
passada na Escola Superior de Guerra, o grupo dos 1% mais ricos do país,
que, em 1960, absorveu 12% da renda elevou sua participação para 17%,
em 1980. Em contrapartida, as pessoas que compõem o grupo dos 20%
mais pobres da população tiveram sua parcela reduzida de 3,9% para2,8%, no mesmo período.

O presidente do BNDES, que desenvolveu uma proposta muitoafinada com a do Ministro do Planejamento, João Sayad, minimizou um
pouco a possibilidade de redução dos gastos públicos, como solução básicado problema do déficit público. Dilson Funaro lembrou que um estudofeito pelo Planejamento sobre o impacto de uma concepção mais severaaplicada aos gastos das estatais teria redundado numa redução orçamenta-
ria global da ordem de Cr$ 5 trilhões, quando o chamado déficit público jáestaria girando em torno de Cr$ 84 trilhões.

Mercado de ações
Dilson Funaro manifestou também certa expectativa favorável emrelação às possibilidades de captação de recursos para investimentos nomercado de ações. Ao referir-se à carteira de ações do Banco, que jáeqüivale a mais de 1 bilhão de dólares, segundo seu último relatório, eleadmitiu que a tendência, na sua gestão, será dinamizá-la ainda mais.No ano passado, através da BNDESpar (subsidiária que cuida das

participações societárias), o valor da carteira atingiu cifra equivalente a 1bilhão de dólares, sendo que, dos 209 títulos que integram a carteira, 204são de empresas privadas. De acordo com o relatório do Banco, a revendade ações cresceu consideravelmente e, através de negociações diretas e deofertas públicas, foram vendidos títulos de 25 empresas, gerando recursosda ordem de Cr$ 150 bilhões (em valores de 84).
Dilson Funaro explicou que os recursos do Fundo PIS/Pasep aplicadosem ações — o equivalente a 3% do valor global da parcela do Fundoadministrada pelo Banco, que este ano deverá ficar próxima de Cr$ 2milhões — não deverá ser aumentado substancialmente, embora alegislação permita a aplicação de até 10% do valor. Segundo ele, aelevação do percentual de aplicações no mercado acionário envolve o riscode desestabilizá-lo, devido às suas reduzidas dimensões.
O presidente do BNDES defendeu uma posição favorável à progressi-va privatização das empresas controladas ou que contam com participaçãodo Banco, mas deu alguns exemplos sobre as dificuldades enfrentadas.Entre os casos citados, Dilson Funaro deu especial destaque àUsiminas Mecânica-Usimec, cuja privatização seria de alto interesse doBanco, mas está comprometida completamente pela atual situação daempresa: com um faturamento anual de Cr$ 300 bilhões ela está pagandode juros cerca de Cr$ 1 trilhão 100 bilhões.- Se depender da direção do Banco a primeira empresa a sernegociada será a Mafersa — anunciou Dilson Funaro, embora admitindo

que também há problemas para privatizá-la.

Jurista não admite a prisão

cautelar em crime 
financeiro

Aprovado na Câmara dos Deputados
como subemenda ao projeto de lei que
prevê punição penal para culpados de
crimes financeiros, o artigo que atribui ao
Ministro da Fazenda a prerrogativa de
decretar a prisão administrativa do suspei-
to, por um mínimo de três e um máximo de
seis meses, foi classificado pelo criminalista
Evaristo de Moraes Filho como "um dispo-
sitivo excessivo e absolutamente intolerá-
vel, incompatível com o regime democrá-
tico.""Todos estamos lutando para acabar
com a prisão cautelar prevista na Lei de
Segurança Nacional e para transferir todo
o poder de prender, salvo em flagrante
delito, para o Poder Judiciário, como deve
ser no estado de direito democrático",
argumentou. Também "parece um retro-
cesso" ao criminalista o dispositivo quedetermina que o réu condenado em primei-ra instância , só pode apelar preso, sem
direito à fiança, "se estiver configurada
situação que autorize a prisão preventiva".De acordo com o Art. 30 do projetoaprovado, a prisão preventiva pode ser
decretada "quando, em razão da magnitu-
de da lesão causada pelo fato ou do clamor
público por ele provocado, esteja configu-
rada situação em que a liberdade do mes-
mo comprometa a segurança ou a credibili-
dade do sistema financeiro nacional". O
criminalista entende que, "em 

princípio, o
réu só deve ser preso depois de sentença

condenatória definitiva, antes da qual sem-
pre existe a presunção da inocência". Ele
espera que o Senado retire do projeto esses
ranços autoritários.

A seu ver, o que se deve procurar é
estabelecer "um rito processual mais rápi-
do, a fim de diminuir o intervalo entre a
prática do crime e a sentença definitiva".
Isso poderia ser previsto numa lei especial,
como ocorre com o rito da falência.

Evaristo de Moraes considera, quantoao objetivo principal do projeto de criação
de figuras típicas de crime financeiro, queele "é extremamente oportuno, pois vai
atualizar o Direito Penal em relação ao
mercado financeiro. As figuras clássicas do
Direito Penal, basicamente o estelionato e
falsidade ideológica, não estavam repri-
mindo adequadamente esses novos com-
portamentos. Havia uma grande defasa-
gem, que a nova lei deverá eliminar".

Ele acha que, para sua maior eficácia,
a lei teria de prever punição também parao crime financeiro culposo, pois às vezes é
muito difícil caracterizar o dolo. E reco-
menda um artigo mais genérico, no caso de
funcionário público, determinando puni-
ção para o ato de"facilitar de qualquermodo prática de crimes financeiros, inclu-
sive a culposa, pois é o que ocorre com
maior freaüência. Por exemplo — conclui
o advogado —, quando a fiscalização da
autoridade se omite por negligência. Isso
deveria ser punido."

ITAÜSA Investimentos

Itaü S. A.

Companhia Aberta C.G.C.-61.532.644/0001-15

Aviso aos Acionistas

1. Recordamos aos Senhores Acionistas da "ITAÚSA" que terá início em 10 de
junho corrente, estendendo-se até 10 de julho deste ano, inclusive, o prazo paraexercício do seu direito preferencial à subscrição de novas ações, no aumento
de capital aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária de 29.05.85.

2. Comunicamos ainda que,por delegação de competência da mesma assembléia,o Conselho de Administração, reunido nesta data, fixou os preços de emissãodessas ações, para integralizaçáo à vista ou parcelada, conforme ata a seguirtranscrita:
"Reunião do Conselho de Administração de 5.6.85

Em cinco de junho de mil novecentos e oitenta e cinco, na sede social,reuniu-se o Conselho de Administração da INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. - ITAÚSA,
sob a presidência do Dr. Eudoro Villela.

Recordou o Senhor Presidente que a Assembléia Geral de Acionistas, reunida
em 29 de maio do corrente ano, aprovara proposta de aumento do capital social, deCr$ 505 para Cr$ 595 bilhões, mediante emissão de novas ações para subscrição
pública e integralizaçáo em dinheiro, delegando ao Conselho de Administração acompetência para fixar os preços de emissão dessas ações, para integralizaçáo àvista ou parcelada, nos quais estarão incluídas as correspondentes parcelas de
ágio, destinadas a reserva de capital.

Submeteu a matéria a análise e discussão, verificando-se, após votação, tersido unanimemente aprovado o seguinte:
a) Serão emitidas pela sociedade 6.000.000.000 de ações escriturais, sendo2.000.000.000 ordinárias e 4.000.000.000 preferenciais;b) Os Senhores Acionistas terão direito preferencial a subscrever, no período de10.6.85 a 10.7.85, inclusive, 16 ações novas para cada 100 da mesma espécie
possuídas em 29.5.85;
c) Preço de Subscrição e Ágio:
c.1) Integralizaçáo à vista: o preço unitário de subscrição será de Cr$ 19,50, jáincluídos neste preço Crô 4,50 a título de ágio;
c.2) Integralizaçáo parcelada: o preço unitário de subscrição será de Crê 5 85 noato da subscrição; Cr$ 6,95 até 02.09.85 e Cr$ 11,70 até 01.11.85, totalizando Cr$24,50 por ação, já incluídos neste preço Cr$ 9,50 a título de ágio;
c.3) Em todas as hipóteses de integralizaçáo, o ágio recebido do acionista serálevado a Reserva de Capital.

Foi esclarecido, a propósito, que o principal fator considerado para se fixar o
preço de emissão foi a cotação das ações em Bolsa, considerados os ajustes
necessários para viabilizar a absorção do aumento de capital pelo mercado.

Assim decidido, determinou o Senhor Presidente a imediata divulgação das
presentes deliberações, à Comissão de Valores Mobiliários, às Bolsas de Valores e
aos Senhores Acionistas, pela Imprensa.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi portodos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 05 de junho de 1985. (aa)Eudoro Villela - Presidente; Herbert Victor Levy-Vice-Presidente; Aloysio Ramalho
Fóz, Haroldo de Siqueira, Hermann Moraes Barros, Jairo Cupertino, João Baptista
Leopoldo Figueiredo, José Carlos Moraes Abreu, Luiz Carlos Ferreira Levy, Luiz de
Moraes Barros e Rubens Martins Villela - Conselheiros."
3. Para maior comodidade dos acionistas, a "ITAÚSA" lhes enviará impressos jápreenchidos, pelos quais poderão efetuar a subscrição. Bastará que os comple-

tem nos espaços adequados, assinando-os e devolvendo-os a qualquer agência
do Banco Itaú S.A., com o pagamento correspondente ou autorização paradébito em conta-corrente.

4. As ações subscritas terão direito integral aos dividendos pagos a partir do dia
01.11.85, inclusive.

São Paulo-SP, 05 de junho de 1985.
Olavo Franco Bueno Júnior

Diretor de Relações com o Mercado
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Devolução do IR vai

começar dia 18 por

pequeno 
contribuinte

Recife — O Secretário da Receita Federal, Luiz Romero
! Patury, confirmou para o próximo dia 18 o início da entrega dos
cheques de devolução do Imposto de Renda, com os pequenos"contribuintes recebendo em primeiro lugar.

1 — Nós vamos iniciar pelas devoluções relativas aos peque-
Jnos contribuintes, os menores prioritariamente, e este mês com
dois lotes. Depois vai haver uma seqüência, sempre dando

jprioridade aos menores, disse Patury, afastando a hipótese de
j haver um desvirtuamento nesse processo.
; — Nâo há desvirtuamento porque quem se atrasou na
4 entrega vai ser prejudicado agora. No entanto, quem apresentou a
;tempo não terá problemas. A idéia é de que não há prejuízo,
«porque a restituição é corrigida monetariamente e devolvida em
ÍORTN, destacou Patury.

O Secretário da Receita Federal considerou ainda que há
!uma distorção no Imposto de Renda retido na fonte, uma vez que'ele é corrigido monetariamente, mas, tem no seu cálculo, no fim'do ano, a utilização de valores históricos.

Aí se deduz no IR, calculados os valores históricos, um
]imposto que foi corrigido monetariamente. Então à medida que a

inflação aumenta, naturalmente diminui a carga tributária. Pode-
,:se dizer que a carga é muito elevada na hora do desconto, mas
quando se tem um processo de ajuste, então, nesse momento a

; carga tributária se reduz, com base na correção monetária —
¦concluiu Patury.

Senador diz que reajuste

! anual de prestação do BNH

: ficará bem abaixo de 246%

ã Recife — O Senador gaúcho Carlos Chiarelli (PFL) admitiu
ontem que os aumentos das prestações do BNH serão muitoabaixo dos 246%, ao manter contatos com pessoas ligadas ao

. Sistema Financeiro da Habitação. Ele revelou ainda que o
: Governo não adotará a obrigatoriedade dos pagamentos semes-
t trais, os quais, sendo opcionais, teriam ainda um reajuste inferior
; ao que vem sendo anunciado, que é de 112%.

O Senador não quis entrar em maiores detalhes, mas não
afastou a possibilidade de que o anúncio do reajuste seja feito até" 
quarta-feira desta semana. Chiarelli não revelou, no entanto, os
percentuais da semestralidade e da anualidade, dizendo que"erain estudos a nível de Presidência da República".

O presidente da Causa Comum em Pernambuco e membro
do Movimento dos Mutuários no País, João Braga, defende um
debate amplo a nível nacional sobre o papel do BNH, ao criticar a

< atual postura do banco em não aceitar aumentos menores para a
: prestação da casa própria, ante o argumento de que é alto o déficit
- do Sistema Financeiro da Habitação.

Não tem qualquer sustentação política e técnica a propos-¦ ta de reajustes semestrais e o pleito de um aumento anual de
246%. Não tem sustentação política pois não se pode admitir que
a Nova República utilize os mesmos critérios, recorra à mesma

, lógica e revele as mesmas posturas do passado, frisou João Braga.
Não tem consistência técnica porque a proposta de 246%

, para a anualidade e 123% para a semestralidade revela um
primarismo matemático preocupante, porque a questão náo se
resume em dividir por dois, destaca João Braga.

Negócios & Finanças JORNAL DO BRASIL

WÊÊ

Fotos de Arquivo

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS — CEDAE

EDITAL

SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROVIMENTO DOS CAR-
GOS DE INSTALADOR DE ESGOTOS, PEDREIRO, TÉCNI-
CO DE LABORATÓRIO, OPERADOR DE EQUIPAMEN-
TOS, OPERADOR DE ELEVATÓRIA DE ESGOTOS.

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos — CEDAE
— torna público que estarão abertas, no período de 10 a
14/06/85, de segunda a sexta-feira, as inscrições para a
Seleção em epigrafe.

As inscrições serão recebidas das 13:00 às 17:00
horas no seguinte local: .

AGÊNCIA REGIONAL DE MACAÉ — Seção de
Pessoal

Avenida Rui Barbosa, 870 — Macaé.
No ato da inscrição o candidato deverá apresentar

carteira de identidade,
comprovante de escolaridade:
2° grau profissionalizante — Técnico Química In-
dustrial
(para o cargo de Técnico de Laboratório)
4a série do 1o grau
(para os demais cargos)
2 (duas) fotos 3x4, recentes.

As Instruções Gerais que disciplinam a realização
desta Seleção se encontram afixadas na Companhia Esta-
dual de Águas e Esgotos — CEDAE (Agência Regional de
Macaé) e Prefeitura Municipal de Macaé.
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TELEBRÁS
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A.
Cia. Aberia de Economia Mista
Vinculada ao Ministério das Comunicações
C.G.C. M.F. 00.336.701/0001-04

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Conforme deliberação da AGO de 29.04.85 esta Empresa ini-
ciará a partir de 28.06.85 o pagamento de dividendos relati-
vos ao exercício de 1984, os quais poderão ser solicitados a
partir de 10.06.85. Os valores por ação possuída serão pagos
de acordo com a tabela a seguir:

T|P° SgRIE DAS ACOES CR$ P/ACAO

ON 36b 1 at* 25.764.409.457 1.5213182.5 | 25.764.409.458 at6 26.006.936.095 0.7606
PN 365 1 at* 5.109.390.543 2.0904182.5 | 5.109.390.544 at6 5.351.918.136 1.0452

Para se habilitarem ao recebimento, os acionistas deverão
apresentar o C.P.F. ou C.G.C., o Documento de Identidade
ou Contrato/Estatuto Social, conforme o caso, sendo obriga-
tória a entrega do respectivo instrumento de mandato,
quando o acionista se fizer representar por procurador.Os acionistas pessoas jurídicas imunes ou isentas e compa-
nhias abertas, ou sociedades controladas por qualquer das
pessoas jurídicas de que trata este parágrafo, além dos docu-
mentos acima, deverão apresentar declaração própria, na for-
ma prevista pela Instrução Normativa do SRF n9 067, de
30.9.81.
Os acionistas cadastrados nas Controladas
TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S/A -
TELERJ E COMPANHIA DE TELEFONES DO RIO DE
JANEIRO - CETEL
Serão atendidos nols) seguinte(s) endereço(s) • telefone(s):

a) NA CAPITAL:Agências do UNIBANCO — União de Bancos Brasileiros
S/ANa Divisão de Acionistas — TELEBRÁS, na Av. Rio
Branco, 156, 4? andar, de 2? á 6? feira, no horário de
08:30 às 16:00 horas. Telefone para informação:
220 0150 (não tarifado),
bi NO INTERIOR:Agências do UNIBANCO — União de Bancos Brasileiros
S,A. Teielone para informação: (021) 220-0150 (nãotarifado).
ci Os acionistas correntistas do UNIBANCO, se desejarem
poderão opiar pelo crédito dos dividendos nas suas contas
correntes, mediante indicação quando do preenchimento
do formulário própoO.
d! Acionistas cadastrados na controlada COMPANHIA DE
TELEFüNfcS DO HIO DE JANEIRO - CE I EL podeião
se» atendidos também no seguinte local

Divif.io de Títulos Mobiliários na Av Rio Branco, 37,
anda sala 201 Rio de Janeno de 2? à 6? feira, no

hoiâi i(- dt ÜH 10 35. !6 00 noras

Atrizes e produtoras teatrais, Renata Sorrah (È) e Marieta Severo (D) dão prioridade
ao trabalho artístico e rejeitam a hipótese de atuarem somente como empresárias

Crise leva atrizes de sucesso a

desempenhar papel 
de empresárias

Atrizes consagradas como Marieta
Severo, Renata Sorrah. Dina Sfat. Marí-
lia Pera e Irene Ravache são o exemplo
mais recente da adaptação do teatro
brasileiro aos novos tempos de dinheiro
curto. Preocupadas em encenar peças de
seu agrado, mas com dificuldades de
encontrar empresários teatrais (que estão
cada vez mais raros), elas próprias toma-
ram a iniciativa de produzir seus espetá-
culos.

O patrocínio, de forma geral, tem
sido de grandes empresas, tais como
Shell, Petrobrás e Banco do Brasil, que
bancam a montagem da peça e não têm
qualquer participação na bilheteria. Mas
há quem arrisque até tirar do próprio
bolso o dinheiro necessário. Este é o
caso, por exemplo, de Marieta Severo,
que com Cr$ 90 milhões montou a peça"Um beijo, um abraço, um aperto de
mão", de Naum Alves de Souza:

Para sorte minha — comenta ela
— "Um beijo..." tem sido sucesso de
bilheteria e está entre as peças recordistas
no Rio. Mesmo assim, o risco é muito
grande. Se a casa parmanecer cheia até o
final da temporada, conseguirei apenas
recuperar o capital aplicado.

Marieta Severo afirma que é essa a
relação: um espetáculo teatral de médio
porte, que seja sucesso de público, só
começa a dar lucro depois de aproxima-
damente cinco meses em cartaz. Princi-
palmente considerando-se que, da bilhe-
teria, saem os salários de 20 profissionais,
11 dos quais atores. Por isso, ela acha que
essa tendência de os próprios atores pro-
duzirem seus espetáculos, contando na
maior parte dos casos com o patrocínio
das grandes empresas, irá firmar-se cada
vez mais.

Qual o empresário, por maior que
seja o seu interesse pela cultura, que
empata capital para começar a ter lucro
cinco meses depois? E muito mais fácil e
rentável aplicar no mercado financeiro.

"Grande e Pequeno"
A atriz Renata Sorrah é da mesma

opinião. Ao contrário de Marieta Severo,
ela tentou o patrocínio da Peça Grande e
Pequeno',' de Botho Strauss — outra re-

cordista dc bilheteria na atual temporada
—, junto a dez empresas localizadas no
eixo Rio/São Paulo. E conseguiu da Pe-
trobrás e do Instituto Cultural Brasil-
Alemanha os Cr$ 140 milhões necessários
à sofisticada montagem da peça. A maior
parcela (CrS 133 milhões) ficou por conta
da Petrobrás.

Mas para receber o dinheiro, ela
precisou organizar uma microempresa —
a Renata Sorrah Produções Artísticas. A
atriz vinha recusando, há muito tempo, a
idéia de se tornar "empresária teatral".
Mas a paixão pela peça (que a levou à
Alemanha para, junto com o autor, redu-
zir à metade o texto original e a falta de
opções em relação aos recursos para a
montagem fizeram com que ela assumisse
a liderança da produção.

Renata ainda está pouco à vontade
com suas novas funções. Chegou a ga-
nhar uma gastrite nos últimos meses.
Antes, as preocupações se restringiam ao
seu desempenho como atriz. Agora, ela
tem até uma funcionária contadora (coisa
que nunca imaginei"), verifica diaria-
mente as condições do teatro, controla o
dinheiro que entra e que sai e libera o
pagamento de 30 pessoas (nove são
atores).

Ainda é muito assustador. Mas
vou partir para outras experiências do
gênero.

Para Renata Sorrah, os lucros já
estão surgindo, pois não foram seus os
gastos de montagem. Mas o entusiasmo
quando fala disso nãoé tão grande. Ela
lembra que, para continuar produzindo
peças, é condição indispensável preservar
o seu trabalho como atriz. Em primeiro
lugar — comentou — está a realização na
atividade profissional.O lucro, isoladamente, não me
fascina. Tem pouco tempo que me sugeri-
ram que "Grande e Pequeno" fosse mon-
tada em São Paulo. Como minha opção,
no momento, é ficar no Rio de Janeiro,
me deram a idéia de que lá, uma outra
atriz fizesse o meu papel. Eu entraria
somente como produtora. Deus me livre
de aceitar isso. morreria de ciúmes.

Marieta Severo sente da mesma for-
ma. Para ela, a produção de uma peça

sempre estará ligada à atividade artística,
pois sua afinidade com os números é
nenhuma. Só por obrigação Marieta está
lidando com eles diariamente.

De forma geral, as mulheres sempre
participaram de produções teatrais no
Brasil. Mas. como lembraram Marieta e
Renata, elas eram sempre a parte artísti-
ca e tinham por trós o homem responsá-
vel pela parte empresarial propriamente
dita. Alguns casos: Fernanda Montene-
gro/Fernando Torres; Tonia Carrero/A-
dolfo Celli/Paulo Autran; Maria Delia
Costa/Sandro Polonio.

Nesse aspecto, a mudança é sensível.
As atrizes que decidem produzir uma
peça assumem todo o trabalho, de ponta
a ponta. Para Renata Sorrah, isso é um
reflexo da própria postura da mulher,
que vem ocupando espaços em todas as
áreas. Marieta Severo vai mais adiante:

Antes, as mulheres tinham por
trás o marido e, por tradição, o homem
sempre esteve mais ligado ao mundo dos
negócios. Agora, a maior parte das atri-
zes que estão produzindo peças é desça-
sada; eu sou uma exceção no grupo. E
estão indo à luta sozinhas.

Tanto Marieta como Renata vêem
como saída inevitável para o teatro de
hoje a busca do capital de grandes empre-
sas, para tornar possível a montagem de
espetáculos maiores. Mas Marieta Severo
revela um certo receio em relação a essa
tendência e alerta que isso "pode tornar-
se uma faca de dois gumes: de um lado,
os recursos permitem viabilizar a apre-
sentaçào de diversas peças, mas. de ou-
tro, abrem espaço para a ideologia
cultural dos patrocínios".Temos que tomar cuidado para
não escolhermos um texto pensando se a
empresa X ou Y vai gostar.

Ambas as atrizes acham necessário
que o Governo destine uma verba expres-
siva que permita a grupos menores de
teatro montar suas peças e apresentar
seus trabalhos. Para atores conhecidos do
público, o caminho está descoberto — é
muito mais fácil, para eles. conseguir o
patrocínio de grandes empresas.

ISABEL CHRISTINA PACHECO

Eleição da CNA terá

pela primeira 
vez em

15 anos duas chapas
Brasília — Durante almoço oferecido no Clube do Exérci-

to, após o Encontro Brasil em Exame, o empresário Olacvr de
Moraes, maior plantador individual de soja do mundo e dono da
Fazenda Itamarati, em Ponta Porá (MS), foi solicitado pelo
presidente da Federação de Agricultura de São Paulo. Fábio
Meirelles, a dar sua opinião sobre a eleição para a diretoria da
CNA. "CNA? O que é isso?", espantou-se."Confederação Nacional da Agricultura", lembrou-lhe
Meirelles. O desconforto de Olacyr de Moraes foi grande, mas
na verdade não são poucos os fazendeiros que nunca ouviram
falar da CNA, entidade nacional criada para defender seus
interesses. Mas em 15 de junho haverá ali eleições, e a disputa
pela presidência do órgão tem atraído a atenção das federações
estaduais. Pela primeira vez. em 15 anos. haverá duas chapas na
eleição. De um lado. o ex-Senador pelo Amazonas Flávio Brito,
67 anos, tenta conquistar seu sexto comando à frente da
confederação, que dirige desde 1970. Do outro, surge como
alternativa de renovação o ex-Ministro da Agricultura Alysson
Paulinelli, 48 anos, atualmente presidente da Sociedade Mineira
de Agricultura e professor de agronomia em Lavras.

A eleição é indireta. Os 23 delegados das federações
estaduais elegem a diretoria e o presidente da confederação.
Mesmo assim, a disputa é animada. Enquanto Brito dirige sua
luta por reeleição a partir do luxuoso gabinete da presidência da
CNA, Paulinelli inaugura um escritório eleitoral no Setor
Comercial Sul de Brasília."Se 17 federações me procuraram para pedir que concor-
resse à reeleição, julgo que tenho cumprido bem o meu dever",
diz Brito, que garante confiar plenamente em sua recondução à
presidência. Mais modesto, Paulinelli afirma contar até agora
com 11 federações. Mas ele está otimista. "O momento
brasileiro exige renovação, e por isso vejo firmes possibilidades
de vitória", acredita.

Política agrícola
O ex-Ministro Paulinelli acredita que a CNA deveria

empenhar-se em ouvir as reivindicações de suas bases. A partir
disso, levaria ao Governo sugestões para ajudá-lo a formular
sua política agrícola. Para isso, segundo Paulinelli, seria neces-
sário que a CNA realmente representasse os interesses dos
produtores, ao contrário do que, acredita, está acontecendo
hoje. Aponta como exemplo a redução dos investimentos
governamentais na agricultura. Atualizando índices de dezem-
bro de 1977 para dezembro de 1984, Paulinelli calcula que
deveriam ter sido investidos Cr$ 30 trilhões 500 bilhões. O
Governo, entretanto, não dispendeu mais que CrS 5 trilhões."O que a CNA fez esse tempo todo?", pergunta ele.

Flávio Brito defende-se dizendo que uma de suas priorida-
des será estabelecer maior diálogo entre os vários níveis de
representação do empresariado rural. "Muitas federações esta-
duais não levam aos sindicatos notícias do que tem sido.feito em
nossa gestão", acusa. "Por isso, eles não me conhecem, nem eu
os conheço."

A novidade de uma eleição disputada (a primeira, a nível
nacional, após a reunião do colégio eleitoral em 15 de janeiro),
no entanto, está levando os dois lados a exporem claramente
suas idéias. Nenhum dos dois tem, até aqui, discordado das
linhas mestras adotadas pelo Ministro da Agricultura, Pedro
Simon. A prioridade para a produção de alimentos, por
exemplo, encontra unanimidade."Agora vou jogar bruto", avisa Flávio Brito. "É preciso
dizer que eu sempre combati a prioridade que o antigo Governo
concedia à'agricultura de exportação." Para ele, a existência de
um bom mercado interno permite a adoção de um modelo que
priorize a produção de alimentos.

Ex-ministro no Governo Geisel, Paulinelli concorda com a
prioridade, mas prevê problemas. "É necessário desfazer o
achatamento salarial que houve nos últimos anos" — prega —,
"ou não teremos no Brasil mercado para os alimentos que
viermos a produzir". Segundo Paulinelli, os custos de produção
estão mais altos e a única alternativa a uma nova política salarial
seria a adoção de subsídios.

A posição dos dois grupos a respeito da reforma agrária
tem pontos de semelhança. Ambos temem a ausência do
respeito à propriedade privada rural no texto do projeto do
Governo. Têm medo, principalmente, da possibilidade de
alastramento de conflitos fundiários, devido à prioridade conce-
dida no projeto à reforma em áreas problemáticas do ponto de
vista social.

Mas não existe, do lado dc Paulinelli, a histeria anti-
reforma agrária que cresce hoje dentro da atual diretoria, da
CNA. Antes mesmo da apresentação do projeto do Governo,
Flávio Brito enviou mensagem ao Presidente Sarney, manifes-
tando "as apreensões de toda a classe na área do processo
fundiário".

J Macedo 
fatura 

este ano Cr$ 1,8 trilhão

Fortaleza — São 26 empresas, uma
fundação, 6 mil empregados em oito
Estados do Sul, Norte e Nordeste e um
faturamento previsto, para este ano, de
CrS 1 trilhão 800 bilhões — eis a síntese
do Grupo J Macedo, que não é apenas o
maior do Ceará, onde está sediado, mas o
33° da lista dos 50 maiores grupos priva-
dos nacionais.

Desde o modesto escritório de repre-
sentaçào comercial, instalado aqui em
1939, até os grandes e sofisticados moi-
nhos, que hoje produzem 12rc da farinha
de trigo consumida no país, ou as grandes
fábricas de cerveja, pneus ou massas
alimentícias, há uma longa história, típica
do pioneirismo e ousadia do empresário
nordestino.

Reinvestindo
Quando a 11 Guerra acabou, o pe-

queno escritório da .1 Macedo e Cia
candidatou-se à revenda dos jipes norte-
americanos Willys Overland, um veículo
bom, forte e adequado aos precários
caminhos dos sertões cearenses. A con-
cessão lhe foi concedida e as vendas do
jipe alcançaram um êxito surpreendente:
em 1951. o balanço da firma apresentou
um resultado jamais imaginado — USS 1
milhão, uma soma fantástica.

O que fazer com tanto lucro? José
Dias de Macedo, então com pouco menos
de 30 anos de idade, acreditando no
Ceará e apostando no Nordeste, decidiu
reinvesti-lo na diversificação das ativida-
des de sua crescente empresa. E em 1955.
ele instalou, diante da praia do Mucuri-
pe, nesta capital, o Moinho Fortaleza,
com capacidade inicial de 48 toneladas/
dia. O moinho cresceu e sucessivamente
foi ampliado até alcançar a produção
atual de 1 mil 12 toneladas, pelo que é um
dos maiores do país.

Bem estruturado na direção de suas
empresas, gerenciada por executivos
competentes, investindo permanente-
mente na qualificação e formação de sua
mão-de-obra e mantendo a política de
rcin\estir os lucros em benefício da orga-
nização. o (irupo I Macedo multiplicou
suas atividades, seus negouos ; suas
empresas Ao Moinho Fortale/a nesta
capitai acrescentaram-se ns di SaUadoi
Maceió (Moinho Noutesu ). Niieioi

(Moinho Atlântico). Santos (Moinho Fa-
ma) e Londrina, que hoje industrializam
mais de 12% dos produtos derivados do
trigo no Brasil.

Pioneirismo
Sempre enfrentando desafios e man-

tendo seu pioneirismo, o grupo implan-
tou. em 1976, na cidade baiana de Feira
de Santana, a única empresa de capital
nacional no setor industrial de pneus — a
Companhia Pneus Tropical, que emprega
hoje 619 pessoas, produz pneus e câma-
ras com a marca Tropical BR e deve
faturar, neste ano, CrS 350 bilhões. Essa
empresa recebeu, em Miami, o troféu
internacional A La Calidad, conferido
pela Ediloral Office, de Madrid, numa
prova de reconhecimento público inter-
nacional aos seus produtos. Os pneus
Tropical BR são largamente consumidos
no Brasil e já exportados para diferentes
países da América Latina e África.

Antes de fabricar pneus, o Grupo J
Macedo passou a fazer, em Fortaleza,
transformadores elétricos. Para isso, ins-
talou a Cemec, uma indústria também
pioneira no Norte e Nordeste. Os equipa-
mentos que essa empresa produz são
adquiridos por todas as companhias de
eletricidade do Brasil e também no exte-
rior.

Sempre na frente, o grupo projetou,
construiu e pôs para funcionar, em 1970,
nesta capital, a primeira fábrica de cerve-
ja do Nordeste Ocidental, a Cervejaria
Astra. cujo controle acionário está hoje
dividido, em partes iguais, com a Compa-
nhia Cervejaria Brahma. Também em
partes iguais e com o mesmo sócio, o
Grupo J Macedo controla e administra a
Cervejaria Miranda Correia, de Manaus,
cuja produção abastece os Estados do
Norte e seus territórios.

No setor industrial, o Grupo J. Mace-
do tem ainda, em Salvador, a Águia
Central, uma moderna fábrica de biscoi-
tos e macarrão, um setor, aliás, em que
foram ampliados os investimentos. Náo
era para menos: a farinha dc trigo com a
marca Dona Benta, produzida pelos moi-
nhos do grupo, ocupa hoje a segunda
colocação na pieferencia do consumidor
brasileiro segundo t idas as pesquisas
l-s><i posição ioi aluiiicada depois dc um
longo U.ioalho, que começou quando

'' ' 
$
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José Dias de Macedo
também se iniciou o período de recessão
econômica que o pais ainda enfrenta.

O grupo tem ainda várias empresas
que, em Manaus. São Luiz e Fortaleza,
atuam na revenda de veículos Ford e
Mercedes-Benz, motocicletas, transporte
e distribuição de bebidas, consórcio de
veículos e motos, e ainda três outras
organizações que. no setor primário,
cuidam do reflorestamento com cajuei-
ros, pecuária de corte e pecuária selecio-
nada através da produção de reproduto-
res e matrizes bovinas de alta linhagem,
da raça guzerá.

Formalmente, a direção do grupo é
representada por um conselho de admi-
nistração, com sete membros, e uma
diretoria executiva, composta pelo presi-
dente e três vice-presidentes. Ao lado do
presidente José Dias de Macedo, estão
seus segundo e terceiro filhos — Amarílio
e Roberto, que ocupam duas das três
vice-presidências executivas: a outra é
ocupada polo St Bvron Costa de Queiroz,
ao qual compete a administração finan-
ceira e jurídica de toda a organização. No
Rio e em São Paulo funcionam os escrito-
rios regionais, que servem de elos de
ligação einie i grupo c sais clientes,
fornccedoiv. autondades e o publico.

EGÍDIO SERPA

José Macedo começou

como balconista
"O segredo do nosso sucesso está na nossa dedicação

exclusiva ao trabalho que executamos dentro de rígidos critérios
de correção e de severos padrões de ética", revela o líder do
Grupo J Macedo, José Dias de Macedo, um economista de 65
anos de idade, oito filhos e 22 netos, que já lhe deram dois
bisnetos.

Essa permanente dedicação ao trabalho ele herdou de seu
pai, o piauiense Manoel Dias Macedo, que, antes de fixar
residência em Camocim, no litoral noroeste do Ceará, na divisa
com o Piauí, varou a Amazônia, como seringueiro. Em Camo-
cim, onde seu Manoel finalmente aportou e fez morada, nasceu
José Macedo. E desde menino foi orientado para enfrentar com
suas próprias forças as dificuldades da vida.

Aos nove anos, era balconista do pequeno armazém do
pai. Na adolescência, vendia de tudo nas quermesses da cidade.
Um dia, alugou um barco e dentro dele, remando, foi de
Teresina a Parnaíba, vendendo às populações ribeirinhas uma
essência própria para a produção de bebidas. Ganhou pouco,
mas o que ganhou juntou, pensando no futuro. Aos 19 anos, a
bordo de um navio mercante, foi a Recife para vender produtos
de uma fábrica de laticínios, que logo fechou, isso o levou a uma
decisão: instalou seu próprio negócio.

— O índice de rotatividade de empregados nas nossas
empresas é insignificante. Quase não temos questões trabalhis-
tas, diz José Macedo, dando exemplos que justificam esse
quadro de estabilidade social: quando o Governo criou o 13°
salário, nós já o tínhamos em todas as empresa; quando criou o
reajuste salarial semestral, chegou depois de nós, porque já
reajustávamos os salários do nosso pessoal a cada seis meses —-
disse.

No seu escritório no edifício-sede de sua organização, o
empresário José Dias de Macedo — que é suplente de Senador
— só tem um conselho a dar aos que estão começando agora na
iniciativa privada: "Trabalhem, trabalhem muito, que nada
acontece sem que trabalhemos para obté-lo." E também
adverte: "Não é possível conciliar a atividade política com a de
líder e executivo de uma organização empresarial. Náo sobra
tempo."

Voz pausada, ele se mostra otimista quanto ao futuro do
Brasil, embora reconheça a gravidade da crise que enfrentamos.
Sobre as pespectivas do seu grupo e dos seus 6 mil funcionários,
revela que é boa. O grupo trabalha para consolidar sua posição
no mercado de alimentos (ja fabrica 12% da farinha de trigo
consumida no país) e ampliar sua participação na oferta para o
consumidor final.

Homem metódico (faz ginástica diariamente, no começo
da manhã, e por isso mantém o que os seu- asses>ores ch.tm »m
de uma saúde de ferro), esta no escritório pontualmente à* ¦
Quando não está lá. pode ser encontrado em ca vi. ao iado se
sua mulher. D Maria com a qual di» ide a alcgrui da pic>etK.i
baiulhenta dos neto-- e bisnetos. Náo tem ¦ '.ci« - rien jío-u .! 1
supérfluo
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Estrangeiros da turma de elite

começam a chegar na 
quarta

Treze maratonistas estrangeiros
de elite estão com suas chegadas
confirmadas para a partir de quarta-
feira, a fim de participarem da Mara-
tona do Rio, que se realizará no
próximo sábado, com organização
de Viva Promoções Esportivas, pa-
trorínio da Coca-Cola e apoio do
JORNAL DO BRASIL. O primeiro
a desembarcar, em vôo da Varig,
transportadora oficial da prova, será
o americano Daniel Grimes, que
chega quarta-feira procedente de
Los Angeles.

Para o dia seguinte, está prevista
a chegada dos demais corredores
internacionais, como a norte-

MARATONA DO RIO

americana e uma das favoritas Patty
Catalano. Ela vem de Nova Iorque,
de onde também chegarão Alice
Schneider, Allan Steinfield e Tin
Elkins. O único a chegar na quinta-
feira, de Frankfurt, é o sueco Kjell-
Erick Stahl.

Os demais
Na sexta-feira, vêm de Los An-

geles Ron Tabb, Sissel Grottemberg,
Kurt Kahevgol e Carolyn Olster, e

de Londres está confirmada a chega-
da, no mesmo dia de Martin McCar-
thy, Joyce Smith e David Clark.
Todos desembarcam no Aeroporto
Internacional do Galeão na parte da
manhã.

O Dr. Paulo Oliviere, coordena-
dor da parte médica da Maratona do
Rio, confirmou que o primeiro postomédico de atendimento no percursoda maratona será no Aterro do Fia-
mengo. O segundo, no Posto 6, em
Copacabana; e o terceiro no Jardim
de Alá. No Leme, haverá dois postos
com rádio e comunicação direta com
hospitais da cidade.

H v 4§ .A- S>v<v£ys.

Roberto correra a maratona pela

*
ePara Carlos, importante competir

Foto de Aguinaldo Ramos

terceira vez

Para muitos dos nove mil partici-
pantes da Maratona do Rio, o lema
do Barão de Cubertin "o importante
é competir" estará mais do que nun-
ca sendo seguido à risca. E o caso de
Carlos Roberto de Mello, 39 anos,
que participa pela terceira vez da
prova mais longa do atletismo e
sonha em completar o percurso em
menos de quatro horas.

Carlos treina intensamente há
menos de três meses e diariamente
busca conciliar seu horário de traba-
lho (é motorista do JORNAL DO
BRASIL) com o período de treina-
mento. Em média, ele corre 25 qui-
lômetros por dia, embora não consi-
dere a preparação mais adequada.

Treino de acordo com as mi-
nhas horas de folga. Nesta última
semana gostaria de ter mais tempo
livre para aumentar minha capacida-
de de resistência. No último domin-
go, completei bem um treino de 34
quilômetros o que prova que não
estou tão mal assim.

O interesse de Carlos por mara-
tonas surgiu a partir de 82. Naquele
ano, completou a prova em
4h28min. Em 83, baixou a marca
para 4h06min e no ano passado, às
vésperas da competição, sofreu uma
contusão no joelho que o impediu de
participar.

Sem esconder seu entusiasmo
por este tipo de prova, Carlos Ro-
berto garante que este ano vai obter
sua melhor performance e o fato de
não chegar entre os primeiros não o
desanima:

O importante é competir —
volta a frisar. Carlos

Márcio Puga quer estar entre os 25

O percurso — A Comissão Organizadora da
Maratona do Rio praticamente não modificou o
percurso anterior. Este ano, a novidade será a
utilização das duas pistas no Leme. A concentração
dos 9 mil participantes será na Praça Júlio de
Noronha, em frente ao Forte do Leme, e a corrida
passará pelos seguintes locais: Leme, Avenida
Princesa Isabel, Av. Venceslau Brás, Av. Pasteur,
Praia Vermelha, Av. Pasteur, Praia de Botafogo,

Aterro cio Flamengo, Av. General Justo, Av.
Perimetral (até o armazém 14), retorno pela Peri-
metral, Av. General Justo, Aterro do Flamengo,
Praia de Botafogo, Av. Princesa Isabel, Av. Atlân-
tica. Rua Francisco Otaviano, Av. Vieira Souto,
Av. Delfim Moreira, com retorno no final, voltan-
do à Av. Vieira Souto, Rua Francisco Otaviano.,
Av. Atlântica e chegada no Leme.
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duas sessdes e espera veneer a corrida de hoje

para ver se consigo chegar entre os
25 primeiros colocados — afirma
Mareio, que competindo em janeiro,
em Miami, na maratona local, mar-
cou de 2h38ml6s.

Devido a sua experiência inter-
nacional, Márcio não acredita em

Suebra 
de recordes na Maratona do

io este ano:
— A umidade do ar anda muito

baixa estes dias e se continuar vai ser
terrível. Além disso, a temperatura
do dia também será um fator impor-
tante e que somente no momento da
competição poderá determinar a me-
lhor condiaçào aos atletas.

Arquivo

Gugelmin dominou completamente as

A uma semana da maratona, os
corredores começam a refazer seus
treinamentos no sentido de se apre-
sentarem no melhor de suas formas
durante a competição. É o caso de
Márcio Puga, que participou de to-
das as Maratonas do Rio já dispu-
tadas.

O treino com longas distâncias já
terminou para Márcio Puga, 34 anos,
que espera este ano baixar seu tem-
po em mais de 5 minutos. Professor
de Educação Física formado em 83
pela Nacional, ele agora corre pou-
cas distâncias:

Nos últimos 10 dias, venho
correndo diariamente em Ipanema,
mas somente distâncias pequenas
porque meu treinamento específico
foi em cima do percurso real da
prova. Agora é a hora de relaxar um
pouco.

Márcio é patrocinado pela Red-
Green, que lhe garantiu a ida três
vezes a Nova Iorque, onde competiu
em 82, 83 quando conseguiu sua
melhor marca (2h38m48s) e 84.

Ano passado fiz meu melhor
tempo no Rio, com 2h43min0()s. Dia
15 minha meta será diminuir meu
tempo em mais de cinco minutos

Gugelmin é 
pole 

com recorde

Silverstone, Inglaterra — O pilo-
to brasileiro Maurício Gugelmin. da
equipe Perdigão, larga hoje na pole-
position da nona etapa do Campeo-
nato Inglês de Fórmula 3. em Sil-
verstonc. Gugelmin estabeleceu o
novo recorde da pista — lmin26stS8
— com a media de ll)5.4()km/h, a
melhor marca já obtida na categoria
por carro sem efeito solo.

O brasileiro dominou completa-
mente as duas sessões classificatórias

e espera repetir o seu bom desempe-
nho. vencendo a prova que começa
hoje às 10h30niin dc Brasília. Alem
do recorde estabelecido por Gugel-
min, outra marca foi superada em
Silverstone: 39 carros se alinharão
no grid de largada, número inédito
na F-3.

O outro brasileiro. Maurízio Sa-
Ia. da Fram do Brasil, largará na 35a
posição. A má colocação de Sala se

deve aos problemas que enfrentou
durante a primeira e segunda toma-
das dc tempo. Na primeira tomada,
o eixo-piloto da caixa de câmbio de
seu Revnard quebrou c. na segunda,
houve um curto-circuito no sistema
de ignição computadorizado de seu
motor.

Os seis primeiros a largar são:
Maurício Gugelmin, Tim Davis,
Russel Spence, Dave Scott, Garv
Evans e Andv VVallace.

Estreante no Rio teve muita procura
Poucas pessoas compareceram

ontem ao Autódromo de Jacarepa-
guá para prestigiar a abertura da
temporada automobilística do Rio.
A prova que despertou maior inte-
resse. a de estreantes, com 40 inseri-
tos. foi disputada simbolicamente,
porque a maioria dos pilotos não
cumpriu um item fundamental do
regulamento: os carros estavam sem
o santo antônin interno, indispensá-
vel para a segurança dos pilotos.

Na prova simbólica, apenas 11
pilotos competiram e o grandi desta-
que foi o Escort de Flson Pedrosa (>
presidente da l-ederação de Auto-
mobilismo do Rio. Júlio Cristiano,
apesar do pouco publico, ficou satis-

feito com o interesse demonstrado
pelos pilotos em participar da prova
de estreantes.

Após a prova simbólica para a
categoria de estreantes, foi dispu-
tada a de Dodge-Stock ( ar, em 10
voltas, vencida por Eduardo Onetto
Colombo, seguido por Mário Luís
Matos e Marcos Paca Mello. Na
categoria Força-Livre. também com
Kl volta, Fábio Rocha terminou cm
primeiro lugar, com Sérgio Paiva
Campos em segundo e Hans George
cm terceiro.

Hoje, a paitii das 12 horas, será
disputada a pro\;i de Arrancada,
com .i participação de 40 pilotos. A
pista estará aberta para os competi-

dores desde às 9h c às llh. através
de um sorteio, os organizadores defi-
niráo o grid de largada. Desta prova
pode participar qualquer tipo de car-
ro e a sua extensão é de 400 metros.

Sorteio no Rali
Michel Ramoneda e Simoni Cas-

tex foram os vencedores do sorteio
feito pela organização francesa Are-
En-Ciel, que promoveu o Rallv Cor-
reio Sul, criado para comemorar os
55 anos da primeira travessia aérea
de uma mala postal da França para a
América do Sul. O rali foi no niés
passado e o primeiro lugai ficou com
os Iraneeses Michel Cognant c 'ises
Crescent. Os sorteados ganharam
uma viagem de dez 10 ao Rio.
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Satisfação garantidaou seu dinheiio de volta

EM 5 PAGAMENTOS IGUAIS,
PELO PREÇO À VISTA

System Gradiente stereo
DS-40/78

À vista 4.850.000
Receiver com Sintonizador de Freqüência a
Quartzo. Cassete-deck Soft-Touch. Toca-
discos com controles frontais. 2 caixas
acústicas.

Produtos Gradiente-Poly vox:

o melhor da tecnologia em sua casa.

Avista 1.590.000
Microsystem formado por amplificador, tuner
AM/FM/OCx2, equalizador gráfico, cassete-deck e
duas caixas acústicas bass-reflex destacáveis.

Video-game Atari Polyvox

Avista 499.000
Revela novas dimensões com jogos que de-
safiam, ensinam e divertem toda a sua famí-
lia, além de desenvolver a psicomotricidade
do indivíduo. O 1? cartucho vem com o apa-
relho.

Avista 1.550.000

Composto por duas unidades: um-
dade-base e unidade-portátil. In-
tercomunicador independente da
linha telefônica: a unidade portátil
pode falar com a unidade-base.
Memória de reteclagem.

EM 5 PAGAMENTOS IGUAIS,
PELO PREÇO À VISTA

Personal Audio PA-850 Polyvox

Telefone sem fio
Gradiente
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ESTA TARDE, NA GAVEA
j° PÁREO — Às 14,00 — 1.400 metros (GRAMA) — Rec. 81s2 (Arabat) — Ccvalos nacionais de 4 anos. com uma e duas vitórias PRÊMIO: Cr$ 1.500.000

1—1 RochsterR 57 J.Ricardn 442 S Morales 7,5.1 18<05 1= (11) Enamorante
2 Rousseau 57 10 C.Lavor 440 C.Lavor 3.6,4 25/05 4° (08) Fayol2—3 Alarde 57 6 MAndrada 455 ACorría 8,3,1 26/05 2o (07) BatavoDombromky 57 7 C A.Maia ap.3 440 C H.Coutinho 1.6,4 28/04 5o (081 Aslein

Guard Rail 53 J.Aurélia 482 A.Morales 2.4.5 18/05 8° (11) Rochester- 3—í Tarjâo 57 IM.Silva 446 D.Nítto 3.5,4 26/05 3o (07) Bastavo •Marun 57 AMathado 467 D.Nítto 7,1,6 25/05 8o (08) Fayol
First Boy 53 J.Malta 416 S.M.AImtidt 4.8.3 26/05 4° (07) Batavo

4—8 Monty 57 11 G.F AImeida 440 G.F.Santos 6,4,6 25/05 3o (08) Fayol
,lA. Sotaura 57 F.Pereira 400 A.Orciuoli 1,4.5 25/05 5o (08) Fayol

10 Echo Summit 57 E.B.Queiroz 448 i B.Silva 9,6.3 02/06 8o (10) Fayol
. MONTY • DOMBROWSKY • ALARDE — O páreo é

/-competidores aparecem com chance de vitória. Vamos arriscar o Monty, que mostrou
progressos em sua última exibição. Dombrowsky corre muito mais do que tem mostrado
e pode vencer com pule alta. Alarde aprecia o gramado e sua corrida anterior foi- promissora.

1.4 GL 85s3
1.4 GM 85s2
14 GL 84s2
1.5 GL 90s3
1.4 GL 85s3
1.4 Gl 84s2
1.4 GM 85s2
1.4 GL 84s2
1.4 GM 85s2
1.4 GM 85s2
1.3 GM 78s2

12,00 J.M.Silva
21,40 M.Ferreira

5,90 M.Andrade
2,60 R.Vieira
1,80 J.Ricardo
2.20 J M Silva
5,90 A.Machado F®
3,30 J.Aurélio
5,30 G.F.Almeida

36,50 Jz.Garcia
43,80 R.Antônio

equilibrado e vários

<Y>.2® PAREÔ — Ai 14h30min — 1.500 mtros (GRAMA) - • Rsc. 88sl (Alpine Sky) — Éguas nacionais de 5 anos e mais, ganhadoras até Cr$ 2.400.000 em 1° lugar noPais
1—1 Efésii 56 5 A. Chattim ap. 4 403 I. Ramos 1.7.8 18/05 3o (05) Arabat 1.6 GL 98s

,.V„ 2—2 Uruguaya 58 A. Ferreira 436 S. Franç» 6,8,6 20/05 Io (08) Roseberry Lady 1.2 NL 77sl
.K, .J—3 Snow Caleche 57 C. Bitencurt 404 G. P. Costa 2.5,1 09/05 6° (06) Soliiiana 1.1 NU 70s. . 4—4 Jiucata 56 G. F. Almeida 443 J. C. Coutinho 6,4,3 95/05 6° (07) Kold Abra 1.6 AP 102s35 Iguara 55 E. Ferreira 418 J. Santos F* 6,6,7 05/05 5° (07) Kold Abra 1.6 AP 102s3

5,90 A. Chattim
7,40 A. Ferreira
6,50 C. Bitencurt

14,40 E. R. Ferreira
18,80 E. Ferreira

-r JIUCATA • IÇUARA • EFESIA — Outra carreira equilibrada. Vamos ficar comJiucata, que tem atuado bem e vai agradar-se do freio de Goncinha. Içuara está bemcolocada na turma e no percurso e aparece como forte adversária. Efésia, muito veloz,
. mostrou melhoras na corrida anterior. Pule boa na carreira.

3° PAREÔ — As lShOOmin — 1.400 metros (GRAMA) — Rec. 81s2 (Arabat) — Animais nacionais de 4 anos e mais, ganhadores até Cri 4.800.000
1—1 Champion 0n«

2 Kold Abra
2—3 Gate" Zastn
3—4 Gamble Boy

5 Estalactite
4—6 Lyra's Stir

7 Elmir

J.Queiroz
J.Aurélio
F.Pereira F°
J.F.Reis
J.M.Silva
J,Pedro P
G.F.Almeida
R.Antonio ap.l

496 G. Ulloa
447 J,B.Silva
462 L.Coelho
455 L.Coelho
414 V.Nahid
410 J.Ramos
419 G.F.Santos
500 J.R.Loureiro

1.6,2
1.4,1
2.1.7
4.7.8
4.4.1
1.2.1
5.1.1
7.7.7

13/05
20/05
07/04
02/02
25/05
19/05
19/05
25/05

2o (05) R.dos Pampas 1.3 NU 83s4
3" (07) Gamble Boy 1.3 NL 81s
Io (07) Habus
1° (10) Lucrativo
4o (07) Joe Fitz
7° (10) S do Sul

(10) S do Sul
6o (07) Joe Fitz

1.3 GL 78s
1.4 AP 88s2
1.6 NM 102s3
1.4 GL 82s3
1.4 GL 82s3
1.6 NM 102s3

4,50 J. Queiroz
6,40 F.Pereira F°
3,30 F.Pereira F®
1,50 G.F.Almeida
4.20 J.M.Silva

30,40 J.Pedro F°
3,20 G.F.Almeida

19,20 E.R.Feneira
LYRA'S STAR • CHAMPION ONE • GATE — Apesar de enfrentar os cavalos, a 1
égua Lyra's Star deve ser apontada como principal nome da competição. Champion i
one, é outro que aprecia a pista e a distância, devendo oferecer muita resistência. Gatem volta bem preparado e deve ser cogitado nas apostas.

y,.4° PÁREO Às 15h30min. — 1.600 melros (GRAMA) — Rec. 93s4 (Luccarno, Indaial e Cathen) — Animais de 3 anos e mais PROVA ESPECIAL
4,50 J. Queiroz
1,90 C A. Martins
5,60 G. Guimarães
1,50 G.F. Almeida

88,00 A. Souza
3,00 G.F. Almeida
4,90 F. Pereira P
3,10 E. Ferreira

34,50 M. Andrade
4,50 J.F. Reis
1,80 J.M. Silva
1,80 E. Ferreira
1.80 A. Machado F°

ANIUAK • TROPIC SHOW • ON THE TOP - Aniuak baixou de turma e apesar dedeslocar 62 quilos pode superar Tropic Show, sem dúvida, o seu principal obstáculo na
prova. Dos outros, deve ser respeitado o grandalhão On The Top, que a cada corridamostra evolução maior.

5° PÁREO — Às 16h00min — 1.300 metros (GRAMA) — Rec. 75s4 (Caroatá e U. Eva) — Animais nacionais de 4 anos, com duas e três vitórias

1—1 Aniuak 62 7 G.F. Almeida 468 G.F. Santos 2,2,3 05/05 9° (20) Hojo * (CD 1.6 GL 96s8) 2 Joe Fill 54 1 C.A. Martins 460 I. 0. Soma 2,2,5 25/05 1° (07) Framer 1.6 NM 102s33 l>u 54 8 A. Souia 445 J.L. Piotto 5,3.2 12/05 4° (06) Iracundo 1.6 AP 104s
j t 2—4 Tropic Show 58 3 J. Ricardo 455C.H. Coutintio 2.5,1 18/05 1° (10) Smart Alec 1,4 GL 82s4Voluntira 54 12 E. Barbosa ap. 2 466 C. Rosa 3,3,6 26/05 9° (10) Vetorial 2.4 GL 148sDemetrius 54 5 R. Antonio ap. 1 466 G.L. Ferreira 2,5,8 23/05 4° (06) Old Chap 1.6 NU 104s3—7 On The Top 58 11 F. Pereira 545 W.P. lavor 4,4,5 26/05 2° (07) lono 1.4 GL 82s3Foujita 54 10 E. Ferreira 446 F. Saraiva 2,1,3 04/05 2° (07) El Milagre 1.5 AP 94s2En™« 54 4 C. Lavor 445 F. Saraiva 7,1.2 21/04 7° (121 Castel 1.6 GP 96sl 4—9 pil"iS 54 2 IF. Reis 448 A. Vieira 1,1,1 28/04 4° (08) Quaremano 1.6 AL 100s210 El Milagre 54 13 J, M. Silva 480 0. Netto 1,3,3 02/06 1° (07) Aba Tudor • 1.6 NM 102s2Aba Tudor 54 6 J.Malta 480 0. Netto 4.6,5 02/06 2° (07) El Milagre* 1.6 NM 102s2Limeira's Boy 54 9 J. Aurtlio 483 D. Netto 2,5,8 02/06' 6° (07) E. Milagre* 1.6 NM 102s2

1—1 FantSstico 57 9 J.M.Silva 403 V.Nahid 4,5.1 02/06 2° (10) Fayol 1.3 GM 78s2 16,70 E.R.Ferreira2 Obelisk 57 7 C.Lavor 446 O.J.MDias 3.4,1 28/01 3° (06) Fleror 1.1 NP 68s2 7,80 G.GuimarSesJ—3 Sacripanla 57 6 G.F.Almeida 475 G.F.Santos 1,3,6 11/03 3° (08) Close-Up 1.3 NL 82s 4,80 J.M.Silva4 Asterii 57 3 J.Queiroi G.UIloa 1,1,1 02/06 4" (10) Fayol 1.3 GM 78s2 3,10 J.Queiroz3—5 Fell) 57 5 E.Barbosa ap.2 400 C.Rosa 2,6,5 02/06 3° (10) Fayol 1.3 GM 78s2 10,50 E.Baibosa6 Braza leste 57 2 J.Malta 477 J.L.Piotto 4.3.8 11/05 5° (06) Rasputino 1.1 NP 69s3 6,00 j Malta4—7 Varnhagem 57 8 J.Ricardo 432 R.Carrapito 2.3.6 11/05 3° (06) Rasputino 1.1 NP 69s3 2.90 J.RicardoFree Sensation 57 1 M.Ferreira ap.l 389 G.R.Pessanha 3,3.3 30/05 1" (06) Griego 1.1 NL 68s 3,30 M.FerreiraMadame Min 54 4 J.Aurtlio 448 D Netto 2,5,1 25/05 4° (06) Freyciret 1.2 MN 74s4 3^60 A.Machado F°
.^.SACRIPANTA • FANTÁSTICO» VARNHAGEM — Reaparece em novascocheiras

muito bem preparado o Sacripanta, que já enfrentou turma mais forte. Fantástico, em
período de grande evolução, deve ser apontado como maior obstáculo em corrida
normal. Dos outros, é bom ressaltar a presença de Varnhagem, muito bem apresentado
por Rubens Carrapito.

•"PAREÔ — Às 16h30min — 1.500 metros (GRAMA) — Rec. 88sl (Alpine Sky) — Potrancas de 2 anos — GP — JOÃO ADHEMAR DE ALMEIDA PRADO -
' 1—1 Belle Valley 55 1 J.Aurtlio 428 AMorales 2,1,3 04/05 1° (11) Queen Cell 14 GP 84s3 1,70 J.AurSlio" Byzantine 55 16 J.M.Silva 446 A Morales 5,1 04/05 31 (11) Belle Valley 14 GP 84s3 20,70 J.C.Castillo2 Banana Split 55 15 G.GuimarSes ap.l 374 J.T.FerrSo 1,6,4 26/05 1" (04) Hermosura 14 AL 88s3 1,00 J.Ricardo" Botica 55 7 R.Freire 460 J.l.Ferrao 1 20/05 1° (05) Brackley* 1.1 NL 68sl 1,00 J.Aurtlio1—3 Queen Cell 55 8 F.Pereira F» 430 W.P.Lavor 1,3,5 04/05 2° (II) Belle Valley 1.4 GP 84s3 3.50 F. Pereira F°Mocita Guapi 55 12 A.Machado F» 422 W.P.Uvor 311/05 1° (09) Miss Tati 1.1 AP 70s2 1,90 F Pereira P>Hermosura 55 4 J.Malta 432 D.Netto 1,9,5 26/05 2° (04) Banana Split 14 AL 88s3 4,30 J MaltaPulpdria 55 5 E.B.Queiroz 432 H.Tobias 03/06 1° (06) Miss Tali 1.1 NM 70s3 3.10 E.B.QueirozJ—6 Dovane 55 11 G F Almeida 400 G.F.Santos 2.1,1 04/05 10° (11) Belle Valley 14 GP 84s3 3,90 JQueirozs Double Dutch 55 3 J.F.Reis 426 G.F.Santos 2 14/04 1°(06) Callucura 12 NP 77s2 1.00 G F Almeida" Friclarte 55 9M.Andrade 412 G.F.Santos 1,5,2 20/04 1° (08) Quiromante 1.1 AP 69sl 1.00 G.F AlmeidaOpiniSo 55 10C Lavor 428 L.Previatti 2.6,5 04/05 1° (06) Zalumoss 1.4 AP 89s2 1.70 C Lavor4—8 Gran Ball 55 2 E.Ferreira 413 G.L.Ferreira 1.2 04/05 5" (11) Belle Valley 1 4 GP 84s3 4 10 E FerreiraDistraida 55 6 J.Queiroz 420 P.Morgado 4,41 21/04 10° (13) Nossa Rosa(CJ) 14 GM 88s4 5,00 JQueiroi10 Black Ground 55 13 I.Lanes 430 l.D.Moreira 1,6,4 04/05 6C (11) Belle Valley 1,4 GP 84s3 32.70 I lanes11 Lady Mark 55 14 J.Ricardo 468 A.Nahid 18/05 1° (05) Delias 1.5 AL 95s2 7,00 J.Ricardo12 Implonr 55 17 ARamos 452 E.P.Coutinho 5,3,2 01/06 1° (05) Delias 1.5 AP 96s3 4,40 ARamos

BELLE VALLEY • QUEEN CELL • DOVANE

< 7* PÁREO — Às 17h00min — 1.000 metros (GRAMA) — Rec. 55s4 (Hatu) — Éguas nacionais de 3 anos. sem mais de uma vitória — PRÊMIO Cr$ 1.900.000
«smÜÍ&I

Wúà
f? %
ÀT '

Lady Feat
La Conquista
Perúsia
Jalaísa

Yu-lza
Guest

— 7 Gabolice
Orizzly
Queen's Gata—10 Sinelva

11 Já Vofeti
12 Amelinha

56 11 A.M.Andrade ap.4 441 G F.Santos 6,5,8 24 03 l1 109) Clanville 1.0 GL 59s3 7 30 G F Almeida56 1 J.MSilva 414 R.lnpodi 2.5.1 12 05 3° (08) Banguela 1.1 NP 68sl 3.70 JMSilva56 5 G.GuimarSes ap.l 381 A.Ricardo 1.5,6 12 05 7° (08) Banguela 1 1 NP 68sl 47,80 G.GuimaiSes56 9 A.Machado 400 D.Netto 4.6.6 18 05 1° (11) Earthly 1.0 GL 58s3 2.50 A.Machado P53 3 U.Meireles 404 S.B.Silva 1,8,8 06 05 7° (08) Alda ValSria 1.2 NP 76s3 64,40 U.Meireles56 12 ARamos 450 J.G.Vieira 4.6.8 01/06 7° (08) Life Work 1.2 NL 77s 15.50 ARamos56 7 C.A.Maia ap.3 414 C H Coutinho >.9.8 19/05 1° (10) lrova O Amore 1.0 GL 58s4 70,50 E R Ferreira56 2 G.F.Almeida 420 A.Araiiio 4.2 18/05 1° (06) Arvika 1.1 NL 69s 150 G F Almeida56 8 J.Ricardo 424 V.Nahid 1.2 27<05 5° (07) Avondale 11 NL 70s 150 R Ricardo56 10 L.S.Santos ap.4 400 L.Previatti 4,3,1 14/04 10° (10) Avemda 1.4 AP 88s3 43.90 E R Ferreira56 4 F.Pereira F° 430 G A Fei|6 6,4.9 12'05 4° (08) Banguela l.i NP 68sl 16 20 F Pereira F"56 6 M.Nascimentoap 3 383 J P Oliveira 7.5.6 27>05 6° (07) Avondale 1.1 NL 70s 7? 10 R Marques
J ALAIS A • DRIZZLY • OUEENS GATE — Da maneir a como venceu e pelo bom
tempo que marcou, acreditamos que Jalaisa deva repetir, sem ser barbada. Driz/ly foi
outra que ganhou com sobras e pode formar a dupla. Queen's Gate largou com atraso e
por isso não correspondeu. Vai reabilitar-se.

8o PÁREO — Às 17h30min — 1.100 metros (AREIA) — Rec. 65s4 (Barter) — Éguas nacionais de 3 anos. com uma e duas vitórias
— 1 Adaptada" Adjunta
— 2 Alda Valéria
— 3 Estratia
— 4 Poulicbe D'0r" Padilla

J.M Silva
A.Ohveira

4 J Ricardo
G.F Almeida
A.Chaffin ap 4
C.Lavor

450 AMorales
439 A Morales
400 RNahid
406 C H.Coutinho
419 WPLavor
418 W PLavor

H.i
4.2.1
4.4.2
2.1.1
2.6.1
2.1.5

07 04
1301
06 05
1301
1205
12/05

4» (06) On Pas Pass*
5° (06) Freguesia*
Io (08) Pol/gonia"
6o (06) Freguesia
6o (10) Reviravolta*
4o (10) Reviravolta*

1.4 GL 84sl
1.2 AL 75s
1.2 NP 76s3
1.2 AL 75s
1.1 AP 69s4
1.1 AP 69s4

1,10 J C Castillo
1,00 A Oliveira
4,10 j Ricardo
8,50 M Ferreira
9,40 AChaffin
9,40 A.M.Andrade

ADAPTADA • ADJUNTA • ESTRATIA — E muito forte a parelha do Haras Santa
Ana do Rio Grande. Acreditamos que inclusive vá vingar a dobrada. Ficamos com
Adaptada, que estava atuando na esfera clássica. Adjunta volta bem exercitada e vai
ajudar. Estratia é o melhor azar da competição.

8* PÁREO — Às 18ti00min — 1.300 metros (AREIA) • VARIANTE - Rec. 78s (Barter e Velado) • Animais de 3 anos e mais PROVA ESPECIAL
1—1 Smart Alec
2—2 El Milagre

Keefer
3—3 Rasputino

4 Engin
4—5 Pipiolo

Vaimarana

J Ricardo
J Malta
M Ferreira ap.l
Gi Almeida

I Aurélio
J.M. Silva
I Queiroz

480 V Natud
480 0 Netto
458 D. Netto
466 G (Jlloa
513 R Nah.d
447 A. Morales
431 A Morales

5.6.2
1.3.3
1.5.5
1.2,1
2.54
2.1.4
22.3

18'05
02 06
02/06
23/05

2o (10) Tropic Sho*
Io (07) Aba Tudor *
2o (05) So Weet
Io (07) Tulum *

lg/05 10° 110) Tropic Show
18/05 7C (10) Tropic Show
04'05 3o (0/) El Milagre

1 4 GL 82s4
1 6 NM 1Gs2
1 0 GM 57s2
1 1 NU 68s2
1 4 GL 82s4
1 4 GL 82s4
1 5 AP 94s3

12.40 J Ricardo
1.80 JM Silva
3,90 JM Silva
1.00 J AuréN

27 80 I Aurélio
4.10 JM Silva
1.50 A Oliveira

SMARl ALEt • PIPIOLO • EL MILAGRE — Ostenta excelente estado o castanho
Smart Alec, que pode marcar ponto para Venáncio Nahid. Seu maior ad\ersáiio é
Pipiolo. que volta de ligeiro descanso. El Milagre ganhou com sobras e mesmo subindo
de turma deve ser respeitado.

10° PÁREO As I8h30mm - I 300 metros (AREIA) - VARIANTE - Rec 78< Bárter e Velado)Cavalos nacionais de 4 anos. sem vitória — PRÊMIO CrJ 150Ü000
1—1 Fusdrio 57 MNascimentoap 3 457 JLPiotto 2,2.3 26 05 4° (09) Patacuada 11 NL 70s2 3,40 MNasomento2 Jato Flete 57 10 AChaffin ap.4 440 J Ramos 5 6 30 05 5C (09) Iron Duke 1.3 NL 82s3 39.00 AChaffin2—3 Nice ViHe 57 JAur6lio 434 P.JMDias 1.4,2 30 05 3° (09) Iron Duke 1.3 NL 82s3 8.50 MNascimento4 Vestibular 57 JMSilva 450 JTFerrJo 6 3.4 30 05 7e (09) Iron Duke 1.3 NL 82s3 5,00 JAureiioJ—5 Senta Pua 57 L Ferreira 490 J Santos F° 4 9.4 19 05 3° (08) Curupai 1.2 NL 75s4 21.40 E FerreiraCalypso 57 A Souja 416 A V Neves 1.1,7 02 06 3° (08) Soltenno 1.0 GM 58s3 47,00 A SouiaJar. ian 57 J Ricardo 446 SMAlme.da 2 3,4 02 06 5° (08> SoUenno 10 GM 58s3 3,20 GGuimaraes4—8 Dorville 57 JI Marins 493 0 Ribe»ro 4 3 30 05 4° (09; iron Duke 13 Nl 82s3 19 00 i L MannsRio Velho 57 D F Graga 441 OF Bastos 4,5.4 06/05 5° (06' £»no 13 NP 85s 26 10 C A Martins10 Ado 57 S Silva Est H L Oliveira 5 5b 24/04 3C (051 Canfdreiin (CJi 1 6 Nl I02s4 5 90 J Pereira

-NICE VILLE • FL S0R10 • Sf-.N 1 A Pl'A — Nice \'ille deixou boa impressão em sua
esiréia. quando não foi leli/ no percurso. Acreditamos em sua vitoria na direção
tranqüila do cearense .lose Aurélio. Fusorio muito ligeiro e o principal candidato a
formação da dupla. Senta Pua. outro que teve percurso confuso, deve ser apontado
como melhor a/ar.

Hachis assume a liderança dos 
potros

derrotando Hachiro em final difícill-l ruinil" f U nnlnnn n Cii></1.»\ ít «I.. /l\ I 11(1 /I \ I í\/\ >Hachis (Hcathen e Sandiz), criação
do Haras Fronteira e propriedade do
Stud Caboclo, treinado por Gladston
Santos, retomou a liderança da geraçãode potros ao vencer, em final empolgan-
te, o Grande Prêmio Costa Ferraz, car-
reira central do programa de ontem na
Gávea, em 1 mil 500 metros, grania, com
dotação de Cr$ 5 milhões ao proprietáriodo ganhador.

Logo que foi dada a largada, Honest
Winner e Travei saíram, brigando pela
primeira colocação com vantagem para o
primeiro após os 300 metros iniciais.
Hachis, a princípio corria em quintomasantes da grande curva, passava paraterceiro já perto dos ponteiros. Bencdini,
favorito da prova, atuava nas posiçõesintermediárias enquanto Hachiro corria
mais atrás.

Decisão na reta
Na reta final, Hachis dominou a si-

tuação tentando fugir para o disco mas jáapareciam Benedini, lançado por dentro
por J. Aurélio, e Habitual Leader e
Hachiro, que por fora tentavam avançar
sobre o líder, Hachis, na tocada de G. F.
Almeida, resistiu a todos os ataques, o
mais insistente de Hachiro que passou
para segundo mas não conseguiu superar
o filho de Heathen que venceu com
firmeza.

Nos páreos da nova geração de dois
anos, sagraram-se vencedores, Lilloise,
pilotada por P. C. Pereira e aos cuidados
de Altamir Vieira, no segundo na distàn-
cia dos 1 mil metros, pista de grama. No
de potros. ganhou Maron-Rei, em 1 mil
300 metros, areia, derrotando o grande
preferido do público, Beckman. Eis os
resultados das dez provas disputadas on-
tem na Gávea em pistas de areia leve e
grama macia:
Io páreo — 1 mil 300 metros — 1"
Extorsivo J. Ricardo 2" Dublin G. Gui-
marães vencedor (3) 1,30 dupla (12) 1,40

place (1) 1,00 (1) 1.00 tempo 1 min 23sJ
exata (3-1) 2,60 - Não correram — Plie-
dayin, Tibete e Honorato
2" páreo — 1 mil metros — grama — Io
Lilloise P.C. Pereira 2" Big Apple J.C.
Castilho vencedor (1) 1.50 dupla (13)8,00 place (1) 1,30 (4) 1,70 tempo 59,3 —
Não correu — Hcrmosura
3° páreo — 1 mil SOO metros — grama —
Io El Festival J. Aurélio 2" Advento J.
Pedro Filho vencedor (4) 4,30 dupla (13)3.80 place (4) 1,80 (1) 1,20 tempo
lmin32s
4" páreo — 1 mil 400 metros — grama —
1" Resoluto P.C. Pereira 2" Haakon J,
Aurélio vencedor (1) 1,40 dupla (12) 1,90
place (1) 1,10 (4) 1,10 tempo 1 min 25sl
exata (1-4) 4,20
5" páreo — 1 mil 400 metros — grama —
1" Sesteada J. Ricardo 2" Untreue E.
Ferreira vencedor (1) 1,00 dupla (13)4,10 place (1) 1,10 (4) 1,30 tempo 1 min
26s3
6" páreo — 1 mil 500 metros — grama GP
Costa Ferraz — 1" Hachis G.F. Almeida
2" Hachiro J.Ricardo vencedor (3) 2,30
dupla (12) 2,10 place (3) 1.90 (2) 10,80
tempo I min 3lsl
7" páreo — 1 mil 300 metros — 1" Maron-
Rei J. Queiroz 2" Bcckmann J. Aurélio
vencedor (7) 3,70 dupla (14) 1,80 place
(7) 1,50 (1) 1,20 tempo 1 min 22s4 exata
(7-1) 9.40
8" páreo —1 mil 600 metros — I" Aguilon
J. Ricardo 2o Pat's Fael F. Pereira Filho
vencedor (6) 4.00 dupla (14) 2.40 place
(6) 1,10 (1) 1,00 tempo I min 42s4
9" páreo— 1 mil 300 metros — I" Dunjon
E. Santos 2" El Duda J. Ricardo vence-
dor (4) 8,70 dupla (14) 1,20 place (4) 1.20
(1) 1,10 tempo 1 min 23s4. Não correu —
bleu Monster
10" páreo — I mil 100 metros — I" Habus
E.B. Queiroz 2" Ivory Axe .1. Ricardo
vencedor (6) 3,20 dupla (13) place (6)
1.70 1,50 tempo I min 09sl exata (6-1)
10.60 — Não correram — Bordarela e
Faden.

Queen's Gate, com Ricardo,

passa 
600 metros em 36s

Oiieen's (iate. pensionista de Venáncio
Nahid. c|tic loi eleita favorita do público na
última apresentação e largou atrasada, ficando
fora do páreo, é o destaque dos aprontos paraa corrida desta tarde na Gávea. Montada porJorge Ricardo, passou os (tllll metros em 3(is,
cravados, e arrematou com reservas e expies-
siva ação final, evidenciando perfeito estado
atlético.

Outros honi exercício foi o de Smart Alec.
que na direção do líder da estatística. Jorge
Ricardo, fez 35s nos 600 metros, com incrível
velocidade e arremate de primeira categoria
pelo centro da pista. Atravessa excelente pe-ríodo o defensor do Stud Numv.

Gamble Boy, com Jorge Ricardo, realizou
apronto suave nos 6(10 metros na marca de .Ws.
escassos, com muitas sobras em todo o per-curso.

Fantástico, com Francisco Pereira Filho,
impressionou pela facilidade com que abordou
os Ollll metros em Mh. cravados.

Adaptada, com Adail Oliveira, realizou
partida curta de 40(1 metros cm 24s2. com
excelente mobilidade. Sua companheira de
número, Adjunta, aprontou com Gilvan Gui-
maraes e fez 2(>s nos 4(1(1 metros, sem ser
exigida.

Pipiolo. com Gilvan Guimarães, aprontou
suave os MIO melros em 37s. sempre controla-
do em lodo o percurso.

Belle Vallcy. favorita do clássico, apron-
tou muito liem na direção de José Aurélio e
fechou os 600 metros em 36s3. com muitas
sobras.

Byzantine. com Gilvan Guimarães, reali-
zou exercício suave nos 701) metro sem 4(is,
cravados, e muitas reservas no final.

Opinião antecipou seu apronto, que foi
suave, de 4(is nos 7(10 metros, corriTeserVas em
todo o percurso.

Gran Bali. com Edson Ferreira, fez uni
galope largo em 54s nos SOO metros.

Belle Valley é a favorita

do clássico das 
potrancas

Belle Valley (Mogambo em My Vallev)
de criação e propriedade do Hanis Santa Ana
do Rio Cirande. e a favorita do Grande Prêmio
João Adhemar de Almeida Prado, que será
disputado esta tarde no llipódromo da Gávea,
na distância de I mil 5IIII metros, em pista de
grama e com uma dotação de CrS 5 milhões
para o proprietário da ganhadora.

Líder da geração feminina, a pensionistade Alcides Morales já venceu dois clássicos
este ano. sendo que um deles na pista de areia.
Bem colocada no alinhamento, pois \ai laraar
pelo primeiro boxe num pareô de muitas
inscrições, a conduzida de .iose Aurelu
atuar com grandes possibilidades de mantci
liderança da lurma de dois anos.

Principais adversárias
Queen C ell (\acilante II em Aciana)

criação e propriedade do Haras Santa Maiia
d-? Araras, e o segundo nome da competirão e

vai
a

de

na ultima vez que enfrentou Belle \ alie
loi derrotada por pequena diferença e nos
metros finais. Mantida em boa forma porWilson Pereira Lavor. tem contra si o número
acentuado de inscrições, o que pode lhe preju-dicar. já que costuma largar um pouco devagar
e correr nos últimos postos.Dovane (Janus !l cm Lana), de criação e
propriedade de Fazenda Mondesii. aparece
como terceira candidata mais forte da prova.I"razendo corrida fraca cm seu retrospecto,
quando perdeu a liderança da geração paraBelle Valley. a pensionista de Gladston San-
lov no entanto sofreu contratempos, tendo
inclusive pisado num buraco, segundo seu
jóquei, na altura dos 4UU metros finais. Muito
ligeua. deve sei apontada com uma il.ts Iok.is
da cai rei• a

Pas outras devem sei ciladas como possi-veis a/ares. By/antine. liiau Bali. Opinião e
Botica.

VOLTA FECHADA

SE, 
como vimos ontem ao comentarmos o campo

dos 1 mil 500 metros do simplesmente clássico
Costa Ferraz (Grupo III), os ganhadores das três
pattern reees reservadas aos dois anos machos
estreados este ano, estavam inscritos, no de hoje à
tarde, simplesmente clássico João Adhemar de
Almeida Prado (Grupo III), que homenageia um
dos fundadores (junto com seu irmão Nelson), dos
fundamentais Haras Jahu e Rio das Pedras (ondenasceram e foram criados um Adil, um Farwell, um
Gabari, um Caporal, um Rhòne etc...), as potrancas
que dominaram as provas nobres a elas reservadas
(três pattern races e uma listed race), aparecem
entre as 16 candidatas (número ligeiramente menor
do que o de ontem, mas, mesmo assim, extrema-
mente excessivo).

Belle Valley (Mogambo em My Valley, por Vai
de Loir), criação e propriedade do Haras Santa Ana
do Rio Grande, ganhou os 1 mil 100 metros do
simplesmente clássico Atualpa Soares (L.R.) e os 1
mil 400 metros do simplesmente clássico Luís Fer-
nando Cirne Lima, além de ter sido, mostrando
consistência, segunda no quilômetro do simples-
mente clássico Ministro da Agricultura (Grupo III)
e terceira nos 1 mil 300 metros do simplesmente
clássico Luiz Alves de Almeida (Grupo III). Ao
contrário das outras vezes, a descendente de Fair-
vvay parte de ótima baliza, o que, comparativamen-
te, aumenta consideravelmente suas chances em
termos normais. Queen Cell (Vacilante II em Acia-
na, por Pewter Platter), criação e propriedade do
Haras Santa Maria de Araras, levantou o citado
quilômetro do Ministro da Agricultura e sempre se
manteve entre as primeiras nos outros, tendo secun-
dado Belle Valley nos 1 mil 400 metros do Luís
Fernando Cirne Lima, em atuação sugestiva. Ad-
versaria temível. Finalmente, completando este trio,
surge Dovane (Janus II em Uana, por Zuido),
criação e propriedade de Fazenda Mondesir, primei-ra no Luiz Alves de Almeida, quando teve tudo a
favor, e vinda de fracassar (quando, a priori, tinha,
também, tudo a favor, inclusive a pedra de largada,
o que acontecerá desta vez), no Luís Fernando
Cirne Lima, quando foi dirigida follement, segundo
a maioria dos observadores. Há que ser olhada com
atenção.

Além das três. há muita curiosidade em tornoda nova apresentação de Byzantine, uma Sabinus
em Victress, por Hornbeam, criação do Haras Santa
Ana do Rio Grande e propriedade de José CarlosFragoso Pires Jr.. terceira no Luís Fernando CirneLima. em atuação que encantou a muitos que viram
o páreo (nós, por estarmos em São Paulo, para omeeting internacional de Cidade Jardim). Mas,como escrevemos ontem em relação aos potros, nãose deve subestimar as outras concorrentes, algunascom, pelo menos, uma atuação realmente interes-sante dentro do padrão da turma até agora (caso deLady Mark, Gran Bali, Banana Split, Botica, Opi-nião. Mocita Guapa, Friclarté etc...), diante daindefinição (embora em menor escala do que nafornada masculina) do perfil desta geração até estefim de semana, pelo menos.

ESCORIAL

Resultados de São Paulo
F.stes foram os resultados das corridas realizadas ontem cm

( idade Jardim onde a atração foi o Betting Duplo Exato que lez
mais um milionário. O ganhador vai receber CrS 11(1 milhões .115
mil 1211.11(1: I" páreo — I mil 100 metros — 1" Bravvling Girl A.
Barroso 2" Non Dimentieari J. Garcia vencedor (I) 1,4(1 dupla
(16) s.i|| place (I) 1.1(1 (0) 2.21) tempo lmin(llJs3 2" páreo — I mil
800 melros — grania — I" Criminõloga A. Bolino 2" Countrv LifeA. Madureira vencedor (3) 5.0(1 dupla (23) IO) place (3) 2.40 (2)2.311 tempo Iniin53s4 3" páreo — I mil 40(1 metros — I" Interview
l.atk A. Barroso 2" Medrosa-Road C. Garcia vencedor (4) 1.31)dupla (4(i) 1.0(1 to) 1.411 tempo Imin2(is2 4" pareô — I mil metrosgrama - I" Paul A. Bolino 2" Vale Mesmo A. Madureira
vencedor (4) 2.311 dupla (4S) 2.110 place (4) 1.30 (1(1) 1.20 tempo
57sl 5" páreo— I mil 100 metros — p Jusi a Fancv G. Meneses 2 '
Jotclha \V. Carvalho vencedoi (4) 2.10 dupla (58) 23.40 place ('»)
1.00 (5) . o tempo Imin(Ws2 f>" páreo — 2 mil metros — grama —
I" kwiaston J .M. Amorim 2" hlitisla A. Batista vcnccdoi ((>) 3."O
dupla 140) 211.00 place (O) 3.00 (4| 4.S0 tempo 2niin07s3; 7" pareô1 mil metros — grama — 1" F.sla ( hance H. Amorim 2" Kidcl
Vela II. Freitas vencedor (3) 1 .h(l dupla (23) 3.90 place (3) 1.40(2)
2.00 tempo s"s ,s" pareô — I mil 500 metros — grama — i '
Campeao M. 1 otirenço 2 Nitage Court S. Martins vencedor (li
•"*•!(' dupla (14) 5.20 place (I) l.7n (4) 1 50 tempo 1 min34s 1 9°
pareô — I mil 500 metros — grama - i Moslii M Lourenço 2"

lib> ido I \nn» nu vencedor |5 i o on .u,p|., ;, n oo place p)-•l;" (2) 1.7(1 tempo lmin.vvJ III" pami — S mi! JOO niemr* —
grama - 1 I )rag K icc .1 Pauliclo 2" Júris | antuin R, L. \raino
vencedoi l ) 20 ¦' dupla 1i -K 10 pl.i.e t~| i \2o i.11 s no tempo
Iniin20s3 H" páreo — I mil IIMI metros ! ( rueaaio A Bolino

Vlodiss.t | \niiMiiii\eikcdoi P) (í.Tll dupla 135 r * '(I place 1 ri
4.3o i3i 2 40 tempo imiti,'iv
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Chris campeã iguala recorde em R. Garros

Atletismo decide título

do Troféu Brasil em SP

Sáo Paulo — Com finais em 31 provas,
hoje pela manhà e à tarde, será encerrada a
segunda disputa do 8o Troféu Brasil de
Atletismo, na pista de tartà do Conjunto
Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, no
Ibirapuera. Uma das atrações será o barrei-
rista Pedro Paulo Chiamulera, do Bradesco,
nas finais de llOm e 400m.

Chiamulera, na última sexta-feira, cor-
rendo a semifinal, estabeleceu o novo recor-
de sul-americano nos llOm com barreiras,
com o tempo de 13s96, superando a mais
antiga marca sul-americana, que durava 38
anos. O atleta, que estuda e mora no Rio,
acredita que poderá obter um bom resultado
nas duas provas que disputará hoje.

Os destaques
Na prova dos 200m, o grande favorito é

Joáo Batista Eugênio da Silva, da Ultracred,
que, nas semifinais, conseguiu o tempo de
20s51. Ele é o atual recordista sul-americano
na distância, com 20s30, marca obtida na
Olimpíada de Los angeles que completou em
4o lugar. João Batista está melhorando seu
tempo e, na semifinal de ontem, superou as
marcas registradas em sua participação no
Meeting de Eugene, nos Estados Unidos,
que foram de 20s99 e 20s68. Arnaldo de
Oliveira Silva e Robson Caetano da Silva,
ambos do Bradesco, conseguiram bons tem-
pos, respectivamente, 20s59 e 20s87.

Outra boa disputa deverá ocorrer nos
lOOm Arnaldo de Oliveira conseguiu I0s43
na semifinal de ontem, mas bons tempos
também foram assinalados por Robson Cae-
tano (10s57) e Katsuiko Nakaya, da Ultra-
cred, com 10s58.

Abcélvio Rodrigues, do Fluminense,
conseguiu o melhor resultado no salto triplo,
na qualificação, com 16,13m, seguido por

Jailto Santos Bonfim, do Ceilândia. com
16.06. Para a final de hoje. está classificados
12 atletas. No disco masculino, o destaque
será José Araújo de Souza, da Ultracred,
que ontem obteve 4y,80m (o recorde brasi-
loiro é de 55,04m).

Em outras semifinais de ontem, estes
foram os melhores atletas:4(K)m. femininç —
Elba Barbosa. Ultracred, 57s3; 400m com
barreiras, feminino — Conceição Geremias,
Campinas. Imin()2s59; HHIm com barreiras,
feminino — Juraciara da Silva, Bradesco,
13s48; 8(Hlrn, ffúrsculino — Igor Costa. Bra-
desço, 1 min53s 17; I mil 500 metros, masculi-
no — Wilson Parreiras de Santana. Sesi-
Santo André, 3min55s53; 4tX)m, masculino— Sérgio Matias Menezes, Sesi-Santo An-
dré, 47s20.

Os resultados das finais de ontem foram:
martelo: I" Pedro Atilio, do Sesi de São
Bernardo, com 59.96m; 2" Celso Moraes, do
Assec (RS), com 58,78m; 3o Mário Leme,
Unimep, com 57.l4m; peso: Io Eliana Cam-
pos, da Associação Atlética Rio Negro
(AM), I4,54m (novo recorde brasileiro juve-nil); I mil 5(M) metros, feminino: Io Soraya
Telles, Sesi Santo André. 4min28s5; 2o Car-
men de Oliveira. Sobradinho, 4min30sl; 3o
Marlene Rita de Brito, Chapecó, 4min32s3.

Na marcha atlética, realizada na noite de
sexta-feira, o vencedor, Cláudio Luiz Berto-
lino, da Pirelli, fez os 20 mil metros em
lh33minlls, novo recorde brasileiro e do
Troféu Brasil. O segundo colocado, Valde-
mar Florêncio Silva, do Sesi-Santo André,
ex-recordista nacional, fez Ih34min51s e su-
perou o recorde do Troféu Brasil.

A final dos 10 mil metros foi: Io João
Alves de Souza, Passarinho. Sesi-Santo An-
dré, 29min20s44; 2" Elov Schleder, Sesi-
Santo André, 29min30s()7; 3° João da Matta,
Atlético Mineiro, 29min4ls2l.

Os 17 títulos de Chris
Roland Garros 74, 75, 79, 80, 83 e 85
Wimbledon  74, 76 e 81
US Open 75, 76, 77, 78, 80 e 82
Austrália 82 e 84

Obs: só a australiana Margaret Court-Smith, com 26 títulos, e a
americana Helen Wills-Moody, com 19, superam Chris em
vitórias em torneios do Grand Slam.

Paris — Em uma final vibrante, apaixonante e com um tênis
de altíssima qualidade, a americana Chris Evert-Llovd derrotou
sua grande rival Martina Navratilova por 6/3, 6/7 (4/7) e 7/5 para
conquistar uma invejável marca de 17 vitórias em torneios do
Grand Slam e ganhar pela sexta vez o Campeonato Aberto da
França, igualando o recorde feminino em Roland Garros, estabe-
lecido na década de 20 pela francesa Suzanne Lenglen, também
seis vezes vitoriosa aqui.

O jogo durou 3 horas e 52 minutos e tanto Chris, 30 anos,
como Martina, 29. demonstraram por que são consideradas as
duas melhores do mundo no momento, pelo espetáculo de golpes
e táticas. Prevaleceu, no entanto, a maior frieza de Chris, quesoube dominar mais os nervos, revelando-se mais confiante em
sua maior experiência.

Foi uma das partidas mais emocionantes que joguei em
minha vida e, graças a Deus, ganhei — desabafou Chris, que se
recusou a responder a uma insistente pergunta: se abandonaria o
tênis.

Este não é o momento para essa pergunta — descartou a
campeã, ainda vibrando muito com a vitória num jogo que a
imensa maioria dos 16 mil espectadores considerou fantástico.

Para Martina, foi o típico jogo em que não deveria haver
vencedor:

Diria a mesma a coisa se tivesse sido a vencedora — fez
questão de frisar Martina, a número 1 do ranking, que apesar da
derrota de ontem mantém vantagem de 33 a 32 no confronto
direto com Chris.

Paris/Foto da AP

Lendl tenta o bi

contra Wilander
Paris — Um jogo de xadrez banhado de suor. É assim que

está sendo vista a final masculina de Roland Garros, que fazem
hoje, na quadra central, dois dos mais dotados tenistas da
atualidade, o tcheco Ivan Lendl, segundo do ranking e defensor
do título, e o sueco Mats Wilander. quarto do mundo e campeão
aqui em 1982. O vencedor, assinala-se ainda, terá que combinar
grande capacidade física e astúcia estratégica.

Creio que vai ser uma longa batalha mental — disse o ex-
campeão do US Open e de Wimbledon. Stan Smith, que
acompanha o Campeonato Aberto da França e acredita que a Chris Evert extravasou sua alegria pela conquista do 6" título
final de hoje venha a fazer parte do rol dos jogos clássicos do
tênis.

Lendl, que eliminou Connors em três sets e chega a sua
terceira final — em 1981 perdeu para Borg —, é considerado o
principal favorito. Segundo os especialistas, além de estar no auge
de sua forma, tem vantagem de sete vitórias contra cinco derrotas
no confronto com Wilander. E suas quatro últimas vitórias foram
nos últimos cinco jogos que disputaram em quadra de argila.
Nestas quatro vitórias está incluída ainda a da semifinal de
Roland Garros do ano passado.

No entanto, Wilander, 20 anos, é dono de uma enorme
capacidade de'superar-se nos grandes torneios", definição que
náo pode ser desprezada, porque seu autor, o número I do
mundo, John McEnroe. emitiu-a logos após ser eliminado em três
sets, pelo sueco, nas semifinais de anteontem. Entretanto,
Wilander náo ganhou ainda nenhu ma importante competição,
desde que defendeu com êxito seu título no Aberto da Austrália,
em dezembro.

Wilander projetou-se quando se converteu no mais jovem
campeão de Rolando Garros — tinha 17 anos e 9 meses —. ao
derrotar o argentino Guillermo Vilas, em 1982, num maratônico
jogo de quatro sets, que durou quatro horas e 22 minutos, o mais
longo desde que se passou a registrar tempo aqui, há 12 anos.

Para Stan Smith, que está em Paris como comentarista, a
final de hoje será de "tênis cerebral":

Eles vão permanecer longe da rede, mas Wilander terá
que ser mais agressivo. Lendl se aproximou da rede só três vezes
quando derrotou Connors e em uma dessas ocasiões foi paracumprimentar o adversário derrotado. Lendl está jogando um
tênis quase perfeito, ajudado pela nova dieta, alta em carbo-
hidratos e baixa em gordura, que lhe deu muita capacidade física.

As finais
Ontem

Simples, feminino
Chris Evert-Lloyd, EUA 6/3, 6/7 (4/7), 7/5 Martina Navratilova,
EUA
Dupla, masculina
Mark Edmonson/Kim Warwick. Austrália 6/3, 6/4, 6/7, 6/3
Shlomo Glickstein/Hans Simonsson, Isarael Suécia
Dupla, juvenil, feminino
Mariana Perez-Roldan/Patricia Tarabini, Argentina 6/3, 5/7, 6 4
Ramorira Szrubakova, Tch.
Dupla, juvenil, masculino
P. Korda/C. Suk. Tcheco-Eslováquia 4/6, 6/0, 7 5 V. Gabrichid-
ze/a. Volkov, URSS
Hoje
Simples, masculino
Ivan Lendl. Tcheco-Eslováquia x Mats Wilanderm. Suécia
Dupla, feminina
Martina Navratilova/Pam Shriver, EUA \ Claudia Kohde Helena
Sukova, RFA/Tch.
Dupla mista
Martina Navratilova'Heinz Gunthardt, EUA Suíça x Francisco
Gonzalez/Paula Smith. ParaguaiíEUA
Juvenil, simples, masculino
Tomas Musterm, Áust x Jaime Izaga, Peru
Juvenil, simples, feminint.
L. Garrone, Itália x D. Yan Rensburg, África do Sul

Stabile na frente — Apesar da vitória de Ricardo Stabile,
ontem, na quarta etapa do Campeonato Leste Brasileiro Itati da
Classe Laser, realizado no Iate Clube de Angra dos Reis, o
carioca Peter Tanscheit continua liderando a competição seguido
de Pedro Bulhões (do Bradesco). Jonas Penteado. José Augusto
Barcelos (Company) e Nelson Alencastro Guimarães.
O campeonato, que começou quinta-feira, terminará hoje com a
disputa da quinta e sexta etapas, a partir das I lh. Na regala de
onlem, chegaram em segundo e terceiro lugares Fernando
Hackerot e José Augusto Barcelos, respectivamente.
Paulo Pirani. com Walhalla. foi o vencedor da regata Pousada nas
Rocas, da classe J-24, realizada ontem em frente a ilha Rasa. em
Búzios, com ventos de oito nós. Em segundo lugar chegou
Geraldo Lopeer. com Só Dá Nós, seguido de Charles Antony,
com Crack. e Pedro Paulo Couto, com Souf Le Van.
Pelo Campeonato Estadual de Prancha e Vela. George Rehello
manteve a liderança ao ficar em segundo lugar na regata de
onlem. vencida por Luiz André Castro, que na classificação geral
esta em terceiro lugar. No feminino. Cristina Mattoso Maia loi a
vencedora.

Interzonal de Taxco — Onze grandes mestres e seis
mestres internacionais, de 14 países, participarão, a partir de
hoje. do Interzonal de Xadrez de Taxco. México, uma das tres
seletivas para o Torneio de Candidatos, que será jogado na
França, em setembro. O holandês Jan Timman, terceiro do
ranking mundial, depois de Anatoli Karpov e Ciarrv Kasparov. e
o soviético Mikhail Tal. ex-campeão mundial, são alguns dos queestarão presentes ao torneiro.

Motocross em Ouro Preto —Começa hoie. às i ih. o
3" Festival Hollywood de Motocross. em Ouro Preto, com i
disputa da primeira etapa, que tem como favoritos o eaucho
Pedro Raimundo iMoronguinho) o paulista Álvaro Cáiuiido
(Paraguaioi. o goiano Roberto Boettcher e o paranaense Nivanor
Bernardi A prova tem apoio da Radio Cidade-FM de Belo
Horizonte.

Foto de Marco Antonio Cavalcanti
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Embalo e Areia fazem final na 
praiaFoto de Marco Antonio Cavalcanti

Barcellos

é favorito

no golfe
Técnica, sorte e regulari-

dade. Contando com esses
três fatores, na volta de on-
tem. o jovem Antônio Cha-
ves Barcellos praticamente
garantiu a conquista do 13°
Campeonato Aberto Ama-
dor de Golfe do Estado do
Rio de Janeiro, patrocinado
por Souza Cruz e Hotel In-
tercontinental. Ele igualou
ontem o par do campo do
Itanhangá com 72 golpes e
totaliza anora 213 gross (67-
74-72) contra 221 (71-74-76)
de Roberto Gomez e 223 (76-
73-74) de Ricardo Rossi.

Dificilmente Barcellos dei-
xará escapar o título na últi-
ma volta de hoje. Ele tem
oito golpes de vantagem so-
bre Gomez e demonstra mais
regularidade que os adversa-
rios. Os três primeiros colo-
cados largam às 1 lh22min,
sendo que as demais catego-
rias começam a ser decididas
a partir das 8 horas. Quem
quiser acompanhar a volta
final poderá ir ao Itanhangá,
já que a entrada é livre.

Barcellos começou a volta
de ontem igualando o par do
buraco 1 (par 4) e fazendo
logo um birriie no 2 (par 4),
com rara categoria. Ele vol-
tou a fazer mais dois birdies
nos burados 5 (par 5) e 16
(par 5) e encerrou a volta
com um fooggey (um acima do
par) no buraco 18 (par 4).
Alem ila excelente atuação
na volta de ontem. Barcellos
contou com a sorte, já que o
seu principal adversário. Ro-
berto Gomez. completou os
18 buraco^ com 7U tacadas —
quairo acima do par.

Em Wobtirn. na Inglater-
ra. o brasiieiro Jaime Gonza-
lez está em nono lugar após a
segunda volta do Campeona-
to de Masters da Inglaterra,
com 149 golpes (75 "41 Os
ingleses Roger Chapman (70-
68) e Vlike Md.ean (68-70)
dividem a primeira colocação
com 13N tacadas, seguidos do
espanhol Severiano Balleste-
ros (71-08). s.11111 139. e dos
australianos Rodgei Davis
(73-m'I e lan-Bdker-Fiiich
(70-"li) ambos com 140.

Scratch
1- Antonio Chave?» Baicellov 2i3
gross ifv T)
. Rnhcrt'• ' »«>u-' --! •*:-"» "n)
3- Ricardo Rowi: 223 i>-~* ~-i>
-i Ricardo BcrlaM) 22-1 i~n *4-~4)
Uni.n Bt.mí 22^ i~w5-7t>)
I) a de handicap

1 Antonio C haves Barcclln» (.2):
2tr net
:¦ RI,,iuh» HcrtÍ-I. ii
} K. t«"ih . -ls
10 u 15 de handuaj)
i K-rn.nnio IVnci 1 ! ' 21" net
I Ki 1 i > i: • i

¦ K tinv i ., ,iin i ¦ ;;n
Ih a 22 rit handicup

- • !-,!•> i j'i -| ¦ .•
: v • c.i.' K'»vi:iii "

• ) ¦ mci» Ma <<rn'iK !<>. ;;>i
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Hoje é dia de festa no fute-
boi de praia. A partir das 15h,
no campo da Prado Júnior,
Embalo e Areia decidirão o
Campeonato de Futebol de
Praia do Rio, patrocinado pelo
JORNAL DO BRASIL/Ba-
nerj/Lubrax. Se o jogo termi-
nar empatado, haverá uma
prorrogação e. persistindo o
resultado, o Embalo será cam-
peão por ter feito durante toda
a competição mais pontos (28)
do que o Areia (24). O vence-
dor do Campeonato deverá
disputar um jogo com o cam-
peão de futebol de praia de
Sergipe, em Aracaju.

A volta do zagueiro Pauli-
nho — ausente do primeiro
jogo da final, em razão de um
princípio de estiramento na vi-

rima -- aumentou a confiança
dos jogadores do Embalo.
Com o retorno do zagueiro, o
técnico Cori não precisará la-
zer improvisação, como acon-
teceu na partida de quinta-
feira, quando o centroavante
Renato teve que atuar como
zagueiro e o armador Palhaço,
de ponta-de-lança.

Com a ida de Renato para o

ataque e a volta de Palhaço ao
meio-eampo, tanto o técnico
Cori como os jogadores acredi-
tam que o time será mais agres-
sivo e também mais organizado
taticamente. Renato vem sen-
do um dos melhores jogadores
do Campeonato e com a sua
presença no comando do ata-
que o Embalo será bem mais
agressivo.

Kmhalo x Areia
Local — campo da Prado Júnior
Horário — 15 horas
Juiz — Álvaro Rotta
Auxiliara — Antônio Nctto e Eduardo Paula
Kmlialo — Willjs; Dunga, Paulinho, Nalba e lorge. Afonso. Miro e Palhaço; Júnior.Renato e Saquinho. «•
Técnico — Cori
Areia — IV/ao; l.uís Otávio. Madeira. George e Serginho, Carlinhos. Tininho e Tucí,Neimar. Júnior e Luís Virgílio.
Técnico — Neivaldo

Barcellos está com 8 tacadas de vantagem ,\o primeiro jogo, muito disputado, Embalo e Areia empataram

Supergasbrás derrota

Lufkin em jogo fraco

pelo vôlei feminino
Numa partida de fraco ní-

vel técnico mas muita emo-
çáo, a Supergasbrás derrotou

Lufkin de Sorocaba por 3 a
(15/13. 16/14, 11/15 e

15/11). ontem à tarde no gi-
násio do Tijuca, pela Copa
Brasil de Vôlei Feminino. O
time carioca soube demons-
trar maior tranqüilidade nos
momentos decisivos recupe-
rando-se assim da derrota so-
írida ha uma semana paia a
Pirelli. em São Paulo, pelo
mesmo placar.

A partida, com Ih.Mmin
de duração, foi presenciada
por um público diminuto |á
que alem de ser realizado no
mesmo horário de Brasil \
Chile (16 horas) a empresa
organizadora havia anuncia-
do seu inicio para as 17h Os
destaques da Supergasbrás
toram Sandra, Fernanda e
Vera Mossa
EOCIl IBRIt)

N i i'piiiião .li: ICi iiko lia
! ufkm. Radames Laiari I i-

lho, faltou tranqüilidade ao
seu time nos momentos deci-
si vos :

No primeiro set chega-
mos a estar vencendo por 13
a 9 e deixamos a Supergas-
brás reagir. No sei seguinte,
saímos de uma desvantagem
grande para empatar em 14 a
14 e não soubemos decidir.

Próximo dali. o técnico
Fred. da Supergasbrás. tam-
bem não parecia muito satis-
leito com seu time. apesar da
vitória:

Estivemos muito lentos
e o pessoal parecia meio ean-
sado. No final, soubemos im-
por nosso ritmo e o trabalho
da Sandra foi muito impor-
tante.

As duas equipes atuaram
assim: Supergashras — Vera
Mossa, Fernanda. Roseli.
Sandta. Valeria (Vera Ma-
ria) e Eliane. Lufkin — Regi-
na l clioa. Mónica. hlaine.
Mana (usima. Alaide e
( risima

REFORMAS DE: Câiçis Pa&os
Colarinhos DunhOS. GravdíâS Trp
:a we' 'a: cerzido -m/s^e' etc
Consena QuaiQver ro jpa

réis 
3/r 
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Eder reconhece 
que 

voltou a 
j 
ogar muito mal

Paraguai e Bolívia
Porto Alegre/Foto de Jurandir Silveira

MUI

prometem mostrar

um futebol ofensivo
Com o principal objetivo de garantir com uma vitória do

segundo lugar no Grupo III e poder depois disputar contra o
Brasil a liderança da chave, Paraguai e Bolívia jogam hoje à
tarde em Assunção uma partida em que o vencedor terá
praticamente garantido a sua vaj.a na repescagem, caso não seja
o campeão da chave.

As duas equipes têm um ponto ganho (1 a I em Santa Cruz
de Ia Sierra), enquanto o Brasil tem dois (vitória de 2 a 0 sobre a
Bolívia). Por isso, tanto o Paraguai quanto seu adversário
devem apresentar um futebol ofensivo, porque só a vitória
interessa. Se a Bolívia perder, estará provavelmente eliminada
da Copa. Os jogos restantes do grupo são Paraguai x Brasil, dia
16, em Assunção, e dia 23, no Maracanã, e Brasil e Bolívia, dia
30, no Morumbi.

Tática muda
A situação da Bolívia é a mais difícil, pois não fará mais

nenhum jogo em Santa Cruz de Ia Sierra, onde sempre esteve
bem, mas mesmo assim não conseguiu vencer. O time em
Assunção terá que ser bem mais agressivo do que foi nas
partidas anteriores. Antes, usava um forte sistema defensivo,
fazendo apenas os lançamentos longos em contra-ataque para os
extremas Paniagua e Rojas, já que o ponta-de-lança Sanches
atuou sempre como homem de armação e não de conclusão.

Agora, o técnico Raul Pino garante que modificará o
esquema tático do time, a fim de torná-lo mais agressivo. O
mais provável é que o time comece a se modificar pela defesa,
com o zagueiro Coimbra, que trabalha como libero, deixando
de ser apenas um marcador, para avançar e ajudar ao meio-
campo Melgar a criar mais lances de ataque. Com isto, Romero,
outro excelente jogador, poderá avançar para ficar com Sanches
mais junto à área do Paraguai. Normalmente, Romero fica
muito recuado, para tabelar com Melgar na criação de jogadasno meio-campo e depois fazer lançamentos para os extremas
Paniagua e Rojas, assim como fizeram contra o Brasil na
semana passada.

Sanches, um ponta-de-lança que atua mais como meia,
dessa vez jogará mais na frente. A imprensa boliviana e os
torcedores do Oriente Petroleiro continuam criticando o treina-
dor Raul Pino, porque ele não deu chance a Antelo, goleador
do Campeonato com 37 gols e que saiu da Seleção por não
concordar em ficar sempre na reserva. Antelo é o ídolo do
Oriente Petroleiro, e durante toda a semana os dirigentes
exigiam a sua volta à Seleção, mas o técnico não aceitou.

O grande problema da Bolívia continua sendo a falta de
goleadores. Seu time trabalha bem nas trocas de passes no
meio-de-campo, com Melgar e Romero, mas não tem agressivi-
dade. Mesmo com a velocidade de Paniagua na direita e Rojas
na esquerda, a equipe raramente consegue concluir com sucesso
para o gol. Os chutes normalmente vão para fora, devido à
pouca firmeza dos jogadores nos arremesses.

Raul Pino pretende mudar o esquema de jogo e até mesmo
trocar' um ou dois jogadores para surpreender o técnico
paraguaio, Caetano Ré, que esteve em Santa Cruz de Ia Sierra,
assistindo ao jogo Bolívia x Brasil.

Também os paraguaios devem jogar mais ofensivamente
do qup quando enfrentaram a Bolívia na estréia nas eliminató-
rias. O técnico Caetano Ré declarou, logo após a vitória do
Brasil,em Santa Cruz de Ia Sierra, que o fundamental era buscar
a vitória no jogo contra a Bolívia para garantir a vaga na
repescagem (os países que ficarem em segundo lugar em seus
grupos e mais o terceiro colocado do grupo I, que tem quatro
países, jogam uma eliminatória com partidas de ida e volta entre
os dias 1 de agosto e 15 de novembro, cujo vencedor será o
quarto classificado da América do Sul na Copa de 86).

Mais força
0 time paraguaio é bem mais forte fisicamente e é também

muito, mais duro nas bolas divididas. A Bolívia usa mais a
técnica na marcação mas os paraguaios, além do bom futebol, se
forem vencidos numa disputa, chegam a usar a violência paranáo serem superados, o que raramente acontece com os
jogadores bolivianos. Aliás, o jogador mais forte no combate, o
zagueiro Vaca, se machucou contra o Brasil e será substituído,
provavelmente por Noro, esta tarde.

Se Saldias estiver totalmente recuperado da contusão nó
joelho, poderá voltar ao time, pois atuou muito bem na estréia
contrp o Paraguai, e só não jogou contra o Brasil por estar
vetado pelo médico.

A força do Paraguai está na excelentee marcação da defesa,
com Delgado e Zabala no meio da área, e a velocidade do seu
ataque, com Villalba na direita e Mendoza na esquerda.
Villalba se desloca pelo meio com jogadas individuais de alta
categoria, e Mendoza, além de habilidoso, tem um chute muito
forte. O técnico Caetano Ré decidiu escalar Romerito no meio-
de-cámpo e, se o jogador repetir o trabalho que faz no
Fluminense, poderá transformar-se na maior atração do time. O
problema é que Romerito estava reclamando de dores no
músculo da coxa e por isto não era escalado. Só que também
nào há um bom ambiente para ele dentro da Seleção, porque o
acusam de não ter se entrosado no espírito de jogo do conjunto,
chegando até mesmo a ser considerada duvidosa sua contusão.

¦Alguns achavam que a contusão ocorreu no Brasil e não
depois de Remerito ter se integrado à equipe paraguaia. Por
isto, diziam que o jogador estava apenas se poupando. Como
Nunés começou a mostrar um bom trabalho na armação, o
treinador se desinteressou de Romerito. Só que, com o empate
em Santa Cruz de Ia Sierra, o time náo andou bem e houve logo
maior interesse em se recuperar Romerito para o jogo de hoje,
onde ele atuará ao lado de Nunes.

Os técnicos Raul Pino (que é chileno de nascimento) e
Caetano Ré prometem um futebol ofensivo esta tarde, bem
diferente do defensivismo do jogo de abertura na Bolívia, o que
certamente dará mais emoção à torcida.

OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ

Paraguai x Bolívia
Local: Defensores dei Chaco
Horário: 16 horas (Brasília)
Juiz: Aristizábal Murcia (Colômbia)
Auxiliares: Sierra Mesa e Diaz Palacio.
Paraguai: Almeida, Cáceres, Delgado, Zaba-
Ia e Jacquet; Benítez, Romerito e Nunes;
Villalba, Ferreiro e Mendoza.
Técnico: Caetano Re
Bolívia: Galarza, Herrera, Coimbra, Noro e
Peres (Saldias);
Castillo, Melgar e Romero; Paniagua, San-
ches e Rojas.
Técnico: Raúl Pino.

Argentina defende a
liderança no grupo 1

Buenos Aires— A Seleção da Argentina joga hoje. como
farovita absoluta, a liderança isolada do grupo 1 da zona sul-
americana das eliminatórias da Copa do Mundo do México, ao
enfrentar a da Venezuela no-Estádio Monumental de Nuncz. do
River Plate. com capacidade para Sli mil pessoas. Também pelo
grupo 1, mas em Lima. o Peru recebe a visita da Colômiba.

A Argentina está escalada por C arlos Bilardo com Filio!,
Clausen, Trossero. Passarelia e Garre: (iiusti. Russo e Burru-
chaga: Pasculli. Maradora e Valdano. A Venezuela começa,
segundo, o técnico Walter Cala Roque que e uruguaio, com
Baena. Torres. Acosta. Becerra e Campos: Sanchez, Mendez.
Carrero e Anor: Maldonado e Marque/..

O técnico Moisés Barack confirmou o lime com Acasu/o.
Roja^. Olaeches. Diaz e Ciatulo: Chirinos. Cueto e I rihe.
Barbadilho. Navarro e Hirano: Na Colômbia, o técnico Gabirel
L choa l ribe fez mistério e disse que so anunciara a escalaçáo
momentos anicv do |ogo

1» ¦%â2mÁ i
Renato lutou muito no campo todo e disputou bola até com o ponta direita Hurtado
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Os manifestantes chilenos contra a ditadura Pinochet são recebidos por Sócrates (E)

Chilenos entregam manifesto

contra Pinochet a Sócrates
Porto Alegre — No movimentado

lobby do Hotel Embaixador, caçadores
de autógrafos (de todas as idades) luta-
vam pelo direito de se aproximar de
algum jogador da Seleção Brasileira. Po-
rém, um grupo se destacava pelo sobrie-
dade. Todos os seus integrantes, perten-
centes ao Movimento de Solidariedade
das Lutas do povo chileno, queriam estar
apenas com Sócrates, o que acabou acon-
tecendo na hora do almoço, quando en-
tregaram ao jogador um manifesto contra
a ditadura militar do General Pinochet.

Este mesmo manifesto havia sido
entregue no dia anterior aos jogadores
chilenos. Este comitê se fez representar
no Hotel Embaixador por um casal de
chilenos. Pedro e Lorcta; uma moça
uruguaia chamada Laura. e os brasileiros
Joncs, Augustino. Sandra e Esteia, que

mais tarde foram ao Estádio Beira-Rio,
acompanhados de mais 20 pessoas, e
estenderam faixas.

A acolhida
Quando está almoçando, normal-

mente o jogador não gosta de receber
ninguém. Muito menos distribuir auto-
grafos. De início, Sócrates estranhou a
aproximação daquele grupo de pessoas,mas ao receber o documento distribuído
pelo comitê do movimento "Solidarieda-
de das Lutas do povo chileno". Sócrates
se emocionou e fez. questão de ler todo o
documento.

— Fico satisfeito em conhecer pes-soas que lutam por causas tão nobres. Só
espero que tenham muito sucesso e con-
quistem tudo aquilo que o povo chileno
tanto deseja. Ou seja: a liberdade —

falou Sócrates a Augustino, presidente
do movimento de Justiça e Direitos Hu-
manos de Porto Alegre, também ativista
ao Movimento de Solidariedade das Lu-
tas do povo chileno.

Após o rápido encontro, os integran-
tes do comitê se retiraram do hotel de-
ccpcionados apenas por não conhecerem
Casagrande. que voltara no dia anterior
para São Paulo e é juntamente com
Sócrates o mais politizado do grupo.— Mas não faz mal. Deixamos uma
cópia do documento com Sócrates, que
ficou de entregar ao Casagrande — falou
a chilena Loreto.

Pouco depois, várias cópias do do-
cumento eram distribuídas no Estádio
Beira-Rio, que teve em suas arquibanca-
das uma faixa de aproximadamente 10
metros com os dizeres "Fora Pinochet".

VA I¦

O DEBATE ESPORTIVO NA TV

Entrevistas. Gols da Rodada. Reportagens Especiais.

Com Alberto Lèo. José Roberto Tedesco. Sandro Moreyra e
Washington Rodrigues. Participação da equipe de Esportes

da Rádio Jornal do Brasil e de convidados especiais.

Neste Domingo 8 da Noite.

Porto Alegre — O ponta esquerda Eder fez uma
rigorosa auto-crítiea, depois do fim do jogo, e reconhe-
ceu que, mais uma vez, jogou "muito mal". Não
admitiu, porém, que sua substituição por Tato já seja um
início de que o técnico Telê Santana esteja inclinado a
efetivar o jogador do Fluminense como titular da Sc-
leção:

Reconheço que, outra vez, não joguei bem.
Errei muitos passes, principalmente no início do jogo.
Não sei o que está acontecendo — disse o jogador, que
promete muito esforço no decorrer da semana a fim de
jogar contra o Paraguai.

Uma coisa — ressaltou — tem que ficar clara:
não sou o único que está errando. Acho que outros
jogadores também têm falhado, embora as minhas
deficiências tenham se sobressaído. Estou procurando
acertar, mas não consigo — assinalou.

Triste, no alegre vestiário brasileiro, Eder acha que
a retomada do seu futebol só depende de uma boa
atuação:

A partir de uma boa partida, que espero que
aconteça contra o Paraguai, tenho certeza que as coisas
sairão melhores. Vou continuar lutando para acertar —
frisou ele ao comentar que a entrada de Tato foi justa,"pois num amistoso todos os jogadores merecem uma
oportunidade".

Bebeto não entende

as vaias da torcida
Nem ele entendeu dircilo as razões das vaias. Nem

tinha entrado cm campo para substituir Zico e os
torcedores protestavam e o ofendiam. Bebeto se assus-
tou mas tentou jogar o seu futebol. Naturalmente,
sentindo a torcida contra, tudo ficou mais difícil, até que
houve um lance em que o juiz argentino anulou o seu
gol. Ao ver a bola nas redes, ainda sem saber que a
jogada fora paralisada, Bebeto correu em direção às
arquibancadas colocadas à direita da tribuna de honra e
protestou sacudindo os braços.

Para o seu desespero, a bola não foi colocada no
centro do campo e sim na área. O árbitro marcara
impedimento. A seguir uma outra chance: penetrou em
velocidade pelo meio e ao se livrar, do seu marcador,
tentou dar um toque para encobrir o goleiro. No
entanto, pegou mal na bola e o chute saiu rasteiro. Novas
vaias. Terminada a partida, Bebeto correu apressada-
mente para o vestiário e no caminho falou da sua
decepção:

Realmente não dá para entender. A gente
procura fazer tudo certo e sem uma explicação lógica
recebe vaias. Não entendi a razão desta reação dos
torcedores.

E enquanto caminhava para o vestiário demonstra-
va seu nervosismo. A urna emissora de rádio chegou a se
expressar com um palavrão. O repórter ficou meio sem
graça e Bebeto nem notara o que havia dito.

Depois, mais calmo, falou:
Pode ser que na época do Evaristo tenha sido

convocado para a ponta direita enquanto Renato do
Grêmio ficou de fora. Só pode ser isso.

Leandro se sente feliz

por jogar bem na lateral
Acho que a gente não tem que provar nada para

ninguém. Mas sinto uma satisfação especial por me sentir
novamente em condições de jogar na lateral da Seleção
Brasileira.

Na opinião de Leandro, a Seleção Brasileira não fez
uma boa apresentação, mas jogou o suficiente para
ganhar e isto, segundo ele, é o que importa.

Não adianta jogar bem e perder. Se vencermos,
mesmo jogando mal, será bem melhor — disse.

Sobre o bonito gol que marcou, fez um elogio
especial para Zico:

Ele puxou os zagueiros para outra direção e isto
facilitou minha penetração. Limpei o lance e chutei no
ângulo. Por coincidência, meu primeiro gol como joga-
dor da Seleção Brasileira aconteceu aqui em Porto
Alegre, num jogo contra a Bulgária, no estádio do
Grêmio. Este foi o meu segundo.

Zico gosta
Para Zico, a Seleção Brasileira está mais solta.

Ainda tem que conseguir um melhor entrosamento, mas
já está bem melhor do que na ocasião em que enfrentou
a Bolívia. Sobre sua situação, explicou que tudo poderá
ser resolvido nestes próximos dias. E, otimista, brincou:

Pelo que estou vendo, vou ter que me acostumar
e me adaptar novamente a jogar num clima bem quente.
Mas posso garantir que não será difícil.

PLACAR JB
SÀO PAULO
Palmeiras x Paulista — Parque AntárticaPortuguesa x Comercial — CanindéJuventus x Santo André — Rua JavarlGuarani x Ponte Preta — CampinasBotafogo x Coríntians — Ribeirão Preto15 Jaú x América — JaúNoroeste x Inter — BauruSáo Bento x Marília — SorocabaFerroviária x 15 Piracicaba — AraraquaraMINAS
15 de Novembro x Atlético — UberlândiaGOIÁS
Anápolis x Goiás — AnápolisVila Nova x Atlético — GoiâniaRio Verde x Nacional — Rio VerdeItumbiara x Goiatuba — ItumbiaraMonte Cristo x Goiânia — InhumasCeres x Anapolina — CeresPERNAMBUCO
America x íbis — Arruda
Santa Cruz x Náutico — ArrudaFerroviário x Santo Amaro — PaulistaPaulistano x Sport — PaulistanoSete de Setembro x Central — Garanhuns
CEARÁFortaleza x Ceará — Fortaleza
America x Tiradentes — Fortaleza
Icasa x Guarani (J) — Juazeiro
PIAUÍPiauí x River — Teresina
Caiçara x Flamengo — Campo MaiorParnaiba x Tiradentes — Parnaiba
ALAGOAS
CRB x Capalense — Maceió
Sâo Domingos x CSE — MaceióPenedense x CSA — Penedo
ASA x Ferroviário — Arapiraca
R. G. DO NORTE
America x Riachuelo — Natal
Potiguar x Alecrim — Mossoró
SERGIPE
Vasco * Confiança — Aracaiu
Santa Cruz x Lagarto — EstânciaItabaiana x Sergipe — Itabaiana
CSM x Estanciano — Maruim
SANTA CATARINAMarcilio Dias x Hercilio Luz — Itajal
Chapecóense x Figueirense — ChapecóCriciúma x Joinville — CriciúmaInter x Paissandu — LajesFerroviário x Juventus — TubarãoAvai x Prospera — Florianopolis
COPA BENTO GONÇALVES14 de Julho x São Borja — LivramentoSão Paulo x Brasil — Rio GrandeEsportivo x Gaúcho — Bento GonçalvesCaxias x Inter SM — Caxias do SulPelotas x Rio-Grandense — Pelotas
Grèmio x Novo Hamburgo — Porto AlegreTORNEIO VITORIA OA^CONQUISTASei local x Demociata GV -- Vitoria da ConquistaSerrano * America Rj - V'toria aa Conquista
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Selecão vence à base do talento individual

Porto Alegre — Ainda lenta
e sem muito sentido coletivo,
sempre dependendo do talento
e da criatividade de seus princi-
pais jogadores, a Seleção Bra-
sileira chegou a uma vitória até
certo ponto justa sobre o Chile,
ontem à tarde, no Beira-Rio.
Para chegar ao resultado de 3 a
1, o time brasileiro contou com
o oportunismo de Zico em dois
lances, em que marcou seus
gols, e o brilho individual de
Leandro, autor do mais belo
gol do jogo, num chute forte de
tora da área.

O Chile pareceu um conjun-
to modesto, incluído no segun-
do escalão da América do Sul,
mas que em alguns momentos
em contragolpes velozes levou
perigo ao gol defendido por
Carlos. Não resistiu ao estilo
apurado de jogadores como
Cerezo, Zico ou Leandro, en-
contrando ainda um atacante
perigoso como o ponta-direita
Renato, o que mais preocupou
a zaga chilena. Até chegar ao
primeiro gol, a Seleção do Bra-
til enfrentou vaias e hostilidade
da torcida gaúcha, que gritou
em coro o nome do técnico
Parreira.

O Brasil pressionou no co-
meço, Renato chutou uma bola
na trave, nitidamente empurra-
da pelo vento, e Zico também
teve uma bela chance num chu-
te frontal. Mas o Chile supor-
tou a pressão inicial, passou a
tocar a bola com categoria e
rapidez, enquanto os brasilei-
ros mostravam lentidão e pou-
co sentido de penetração na
área adversária. Aravena deu
um susto em Carlos, numa falta
chutada com força e de curva
(o mesmo Aravena cobrou ou-
tra falta com perigo mais tarde)
e o jogo parecia difícil.

Mas aos 35 minutos, Zico
penetrou pela direita e Renato
conseguiu lançá-lo num espaço
reduzido entre os zagueiros. O
atacante chutou forte, Rojas
chegou a tocar na bola, mas
nascia o primeiro gol. Dez mi-
nutos depois, Leandro limpou
um lance na entrada da área e
bateu de esquerda, no ângulo
esquerdo de Rojas, impotente
diante da violência do chute.
Mesmo sem jogar bem, o Bra-
Él dava a impressão de que iria
golear.

Impressão corroborada com
o terceiro gol, feito por Zico
num passe perfeito de Careca
(o único em todo o jogo) logo
aos 3 minutos. Mas Telê resol-
veu fazer algumas experiên-
cias, colocando Paulo Vítor,
Édson, Alemão, Bebeto e Ta-
to, descaracterizando toda a
Seleção, afastando Carlos,
Leandro, Sócrates, Zico e Éder
— este substituído com justiça,
pois não acertou uma jogada
sequer. Nunez diminuiu numa
falha de Paulo Vítor em falta
cobrada por Aravena, em que
largou a bola na cabeça do
atacante, e Bebeto chegou a
marcar o quarto gol, anulado
por impedimento. Como nos
velhos tempos de Evaristo, a
Seleção venceu. Mas novamen-
te não convenceu.

Brasil 3x1 Chile
Local: Estádio Beira-Rio (Porto
Juiz: Carlos Calabrla (Argentina)
Auxlliares: Carlos Rosa Martins e
José Assis Aragão
Brasl|: Carlos (Paulo Vítor), Lean-
dro (Édson), Oscar, Edinho e Jú-
nior; Cerezo, Sócrates (Alemão) e
Zico (Bebeto): Renato, Careca e
Eder (Tato).Técnico: Telê Santana
Chile: Rojas, Garrido, Gomes, Va-
lenzuela e Hormanzabal (Serrano)-
;Lepe, Neira (Dubo) e Aravena;
Hurtado (Nunez), Letelier e Puebla.
Técnico: Pedro Morales
Gola: primeiro tempo, Zico (35mln)
e Leandro (45min); segundo tem-
po, Zico (3min) e Nunez (31min).

Porto Alegre/Fotos de Ari Gomes

Depoiis de receber de Renato, ico se antecipa ao zagueiro e marca o primeiro,
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Em uma jogada de categoria, Leandro consegue o espaço para chutar e fazer o 2o gol
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Carlos — Nota 8. Técnico e arrojado, ainda mos-
trou categoria na jogada em que saiu jogando com ;
Júnior. Paulo Vítor (nota 5) o substituiu e, ao contrário,
esteve sempre confuso nos lances de área.

Leandro — Nota 7. Sem espaço para projetar-se,
limitou-se à marcação. Mas quando foi à frente, mostrou
toda a categoria que possui ao marcar o gol mais bonito
da vitória brasileira. Édson (sem nota) entrou em seu
lugar e só mostrou disposição para o combate.

Oscar — Nota 7. Umas poucas rebatidas de cabeça
e marcação firme sobre quem caísse por seu lado.

Edinho — Nota 9. Perfeito no combate, eficiente na
cobertura, ainda se apresentou na frente para tabelar
com Zico.

Júnior — Nota 7. A maioria das jogadas de ataque
do Chile foi construída em lançamentos explorando suas
subidas. Nem por isso o adversário ameaçou marcar e
ainda descobriu espaço para ajudar o trabalho de meio-
campo.

Cerezo — Nota 8. Incansável no trabalho de
recuperar a bola na defesa e organizar os contra-ataques.

Sócrates — Nota 7. Parece afobado em alguns
lances. Mas exibiu disposição de principiante na cobertu-
ra dos companheiros de defesa. Foi substituído por
Alemão (nota 5) que só apareceu bem na jogada em que
quase marca seu gol.

Zico — Nota 9. Sem movimentar-se como de
hábito, ainda assim mostrou quanto é importante para o
time. De seus pés nasceram as jogadas mais objetivas do
time: Bebeto (nota 6) entrou em sua vaga e consegiu
manter o nível de precisão dos lançamentos para o
ataque.

Renato — Nota 9. Foi quem mais apareceu na
equipe, sempre à base de jogadas de explosão física,
quando tem nítida vantagem sobre a marcação.

Careca — Nota 6. Destoou do time pela dificuldade
em dar seqüência às jogadas, mas esteve sempre atento
aos lances de área.

Éder — Nota 4. Não conseguiu acertar um passe,
seus chutes saíram sempre fracos, e acabou saindo para a
entrada de Tato (nota 7), que pelo menos mostrou mais
objetividade nos centros feitos da linha de fundo.

A Seleção do Chile exibiu um planejamento tático
razoável, procurando explorar as possíveis falhas do adver-
sário, como as constantes subidas de Júnior, mas sentiu falta
da presença criativa de Caszely no comando de ataque.
Ainda assim, algumas situações de perigo para o gol
brasileiro foram criadas a partir dos perfeitos lançamentos e

cobrança de faltas de Aravena, seu melhor jogador em
campo.

O time só pecou por falta de recursos técnicos do
ponteiro Hurtado. De seus pés deveriam nascer as jogadas
ofensivas, mas, apesar de constantemente lançado em
contra-ataque, não dava continuidade aos lances, deixando
Letelier exposto à firme marcação da zaga brasileira.

JOGUE COM 0 PfMRO TIME DO RADIÜ

Waldir Amaral

Edson Mauro

João Saldanha

Loureiro Neto

Sidnei Amaral

HOJE

14 horas
PARAGUAI X BOLÍVIA
FLAMENGO x OPERÁRIO/VG (Cuiabá)
com César Rizzo, Ayrton Rebello, Victorino Vieira,
Cláudio Perrout e Marcelo Leitão.
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Vasco decide — Vasco e
Seleção Australiana decidem
hoje o milionário Torneio da
Austrália, que paga ao primei-
ro colocado a quantia de Cri
390 milhões — o segundo fica
com 35 mil dólares, cerca de
Cr$ 210 milhões. Na prelimi-
nar, disputando terceiro e
quarto lugares, jogam Totte-
nham e Udinese, que não che-
garam a ter participação bri-
lhante na competição. O tercei-
ro lugar recebe a cota de Cr$
120 milhões.
O Vasco está escalado pelo
treinador Edu com: Acácio,
Donato, Nei, Nené e Ivã; Ví-
tor, Gilberto e Cláudio José;
Mauricinho, Roberto e Rômu-
lo. O meia-direita Geovani,
que chegou a viajar especial-
mente para participar dos dois
últimos jogos, fica no banco
porque não agradou quando foi
escalado diante do Tottenham
c passou à condição de reserva.
O Tottenham conseguiu con-
tornar a proibição da FIFA no
sentido de que os clubes ingle-
ses não poderiam jogar fora de
seu país. Um telex enviado pe-
la FIFA anteontem a Melbour-
ne autorizou o Tottenham,
contratado antes dos tumultos
provocados pelos ingleses em
Bruxelas e que resultaram num
conflito com 38 mortos, a en-
cerrar sua participação na com-
petição.

Zico no Flamengo —
O noticiário de esportes da Itá-
lia insiste em considerar consu-
mada a transferência de Zico
para o Flamengo. O diário
Gazzeta dello Sport publicou
manchete ontem informando:"a aventura de Zico na Itália
terminou". E atribuiu ao presi-
dente do Udinese, Lamberto
Mazza, a informação de que
restam apenas alguns detalhes
para concretizar o negócio e
estipula "em um ou dois dias"
o prazo para o desfecho da
venda.
Ainda segundo o diário, o va-
lor do negócio é em torno de
800 mil dólares (cerca de Cr$ 4
bilhões 800 milhões), mais a
cessão do passe de dois jogado-
res — um deles pode ser Tita
—, além da realização de 10
amistosos.
A direção da Propaganda Es-
trutural, empresa responsável
pelo projeto da volta de Zico
ao Flamengo, nega as informa-
ções e afirma que só retomará
os contatos com o clube italia-
no depois dos jogos eliminató-
rios para a Copa do Mundo.
Alheio às notícias sobre Zico, o
técnico Zagalo escalou o Fia-
mengo para o amistoso de ho-
je, contra o Operário de Vár-
zea Grande, em Cuiabá, com a
mesma formação que goleou a
Seleção de São Lourenço por 6
a 1. Ainda não conta com Adi-
lio, com problemas para reno-
var contrato; nem com Fillol,
Jorginho, Leandro, Mozer,
Andrade, Bebeto, Chiquinho e
Marquinho.
Times: Flamengo — Cantarele,
Nem, Aldair, Ronaldo e Adal-
berto; Bigu, Júlio César e Gil-
mar; Tita, Vinícius e Paulo
Henrique. Operário — Júlio,
Chiquito, Marião, Gilvan e
Laércio; Alencar, Vânder e
Sérgio Luís; Lúcio, Bife e Iva-
nildo.

Fluminense na Euro-
pa — O Fluminense terá co-
mo adversários na disputa do
40° aniversário de fundação do
troféu Tereza Herrera, que se-
rá realizado nos dias 9, 10 e 11
de agosto, em La Coruna, na
Espanha, o Porto, de Portugal,
Real Madri e Atlético de Ma-
dri. A organização do torneio
pretende exibir o famoso tro-
féu nas cidades de Madri e
Porto para motivar as torcidas
dos clubes envolvidos na com-
petição.
No Rio, os jogadores conti-
nuam treinando sob a orienta-
çáo do treinador argentino
Omar Pastoriza, que pretende
aperfeiçoar a jogada de veloci-
dade da equipe. Jandir, ainda
sem renovar contrato, pode
desfalcar o time nos próximos
amistosos.

BOLA DIVIDIDA

A vitória de ontem, em Porto Alegre,
ainda uma vez prevaleceu o talento indi-

vidual dos nossos jogadores. Os 3 a 1 foram o
resultado da nítida superioridade técnica de
Zico e companhia sobre os aguerridos chile-
nos, um time de luta.

Até os 36 minutos, quando Zico fez o
primeiro gol, o jogo estava equilibrado e a
torcida gaúcha já ensaiava algumas vaias
diante dos erros em campo, que lembravam o
primeiro tempo contra os bolivianos. Em
relação àquele jogo é bom que se diga, no
entanto, que houve progressos. A Seleção se
movimentou melhor, acionou mais os pontei-
ros, especialmente Renato, e criou situações
de gol que não aconteceram domingo passa-
do. O ritmo de jogo é que não apresentou
ainda a velocidade desejada. Perde-se muito
tempo trocando passes nas subidas ao ataque.

Nessa primeira meia hora o time chileno
mostrava bom entendimento tocando a bola
com acerto e rapidez, mas só uma vez amea-
çou de fato o gol de Carlos, num lance de
cobrança de falta de Aravena. Depois do gol
de Zico, porém, o time brasileiro descon-
traiu-se e cresceu bastante. Ao final do tem-
po, o bonito gol de Leandro, deixou claro que
o segundo tempo seria bem diferente. E com
o novo gol de Zico, logo aos três minutos, a
vitória estava assegurada, o que permitiu a
Telê fazer os testes que desejava.

Entraram Alemão, Tato, Bebeto e Ed-
son e se nenhum deles cometeu erro que
comprometesse o time, também nada acres-
centaram. A pequena reação dos chilenos
com a conseqüente marcação de seu gol,
deveu-se mais à desarticulação provocada
com as alterações do que pela ação dos
substitutos.

Embora não chegue a ser uma preocupa-
ção séria, não deixa de ser um problema a
ausência de um sentido coletivo de jogo. A
Seleção ainda não se entendeu e isto a deixa
um tanto lenta e errando passes, como se viu
ainda ontem contra os chilenos.

Vale — e muito, é claro — o talento dos
craques que a compõe. Ontem, Edinho domi-
nou a zaga, Cerezo movimentou-se por todos
os lados, Zico brilhou como artilheiro, Jú-
nior, Sócrates, Renato e Leandro estiveram
muito bem.

Domingo que vem, em Assunção, os
paraguaios serão adversários mais fortes, mas
não creio que ameacem de perto o nosso
favoritismo. Vai ser um jogo duro, sem
dúvida e Telê tem toda a semana para ajustar
o time que, mais entrosado, obviamente
estará bem mais seguro em campo.

As sonhadas goleadas, porém, vamos
deixar para pensar quando os jogos forem
aqui no Morumbi e no Maracanã.

¦ ¦ ¦
Já não é mais tempo de proibição. Dei-

xem, portanto, Fafá de Belém cantar o Hino
Nacional como ela gosta. É muito mais boni-
to do que no compasso original. Ouçam a
gravação que é linda. Censura é coisa de um
passado triste. Não mais, por favor.

¦ ¦ ¦

Histórias: Tempos idos, o dirigente
Renato Estellita convidou um professor
para dar aos jogadores do Botafogo no-
ções de conhecimentos gerais. Leitura,
números, essas coisas. Numa das aulas foi
perguntado a Manga:

Quanto o senhor ganha aqui no
clube?

Dez mil mensais.
E se eu lhe der o dobro, o senhor

fica com...?
Contente — respondeu animado

o nosso Manguinha.

SANDRO MOREYRA

BRASIL x PARAGUAI
IDA E VOLTA 16 DE JUNHO

• Passagem aérea Rio/Assunç8o/Rio
• Traslados em Assunção

• Passeio pela cidade c/ almoço
• INGRESSOS NUMERADOS

• Assistência total da BAVARIA e BCF
BCT BAVARIA
TURISMO 00 BRASIL LT0A.Rua da A|uda. 35-s- lota 201 (em frente Ed.Avenida Central) Tel . (021) 221-4432 RioEMBRATUR n3 00924-0041-5

VIA6EMS E TURISMO LTÜA.Praça Pio X. 55-s/205-Rio de Janeiro-RJEMBRATUR — 02600-00-41-5Telefone — 253-3567
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Acordo com árabes 
pode 

liberar Telê logo
.1 Porto Alegre/Foto de Ari Gomes ..  » ... - " —

Chileno

elogia

o Brasil
O ponta direita Renato Gaú-

cho desconcertou a defesa chi-
lena e foi um dos principaisresponsáveis pela vitória do
Brasil. A opinião, longe de ter
alguma conotação bairrista, 6
do técnico Pedro Morales, do
Chile, para quem a partida teve
um bom ritmo e foi muito bem
disputada. Ele destacou queseu time teve várias oportuni-
dades para marcar, que não
foram aproveitadas.

O triunfo do Brasil foi
legítimo. Saio tranqüilo, por-
que as duas equipes apresenta-
ram um bom espetáculo, de
muita luta, apesar de o campo
pesado ter impedido uma de-
monstração técnica melhor —
afirmou Morales. No entanto,
reclamou que o juiz argentino
Ricardo Calabria deixou de
marcar um pênalti a favor de
sua equipe.

Mesmo assim, acho queo juiz controlou bem o jogo e
sua falha é coisa que acontece
— disse, resignado.
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O goleiro Carlos e Edinho afastam o perigo diante de Hurtado, em um contra-ataque chileno
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Porto Alegre — A situação do
técnico Telê Santana será resolvi-
da hoje ou no máximo amanhã: o
presidente do Al Ahli, Ahmed Eid
Saad, terá um encontro com o
presidente da CBF Giulite Couti-
nho, para tentar um acordo. Giuli-
te Coutinho acredita inclusive na
possibilidade de o treinador ser
liberado imediatamente.

A outra hipótese é a de Telê
viajar para Arábia Saudita após as
eliminatórias, dirigir o Al Ahli em
dois torneios e em outubro voltar
para o Brasil com sua situação
definida, liberado. A partir de
agora, caberá à CBF e à federação
árabe discutirem o assunto, pois
Telê Santana não quer mais se
envolver nas discussões.

A visita
Telê Santana terminava de al-

moçar quando a porta do restau-
rante do Hotel Embaixador foi
aberta e surgiu o presidente do Al
Ahli, Ahmed Eid Saad. A visita
surpreendeu Telê, que não espera-
va ver o dirigente árabe naquele
momento.

Mesmo assim, levantou-se,
apertou a mão de Ahmed Eid Saad
e em seguida lhe deu um forte
abraço. Por uma questão de priva-
cidade, não quis discutir o assunto
naquele momento. O dirigente
árabe respeitou a vontade de Telê
e somente tocou no assunto quan-
do houve a reunião com o presi-dente Giulite Coutinho.

Telê não tem idéia do que
possa acontecer, mas ao mesmo
tempo não tem dúvidas de que não
haverá problema para dirigir a Se-
leção Brasileira na próxima Copa
do Mundo.

— Não vou me envolver neste
assunto. Vou deixar que tudo seja
resolvido a nível de entidades. Mas
acredito que tudo será resolvido
satisfatoriamente.

Existe, no entanto, a possibili-
dade de Telê nem retornar à Ará-

bia Saudita, pois o clube árabe lhe
deve uma importância elevada e se
não pagar de imediato ele admite
ficar no Brasil.

O jogo
Sobre a partida contra o Chii*-.

o treinador fez algumas críticas mm
excessivo número de passes erra-
dos ocorridos ainda no primeirotempo.

Parecíamos que estávamos
na Bolívia. Mas felizmente os er-
ros aconteceram ainda no primeiro
tempo e acabamos conseguindo
uma boa vitória.

Na opinião do treinador, falta
pouco para o Brasil voltar a apre-
sentar um bom futebol.

Em determinados momen-
tos, tocamos bem a bola e o time
evoluiu com facilidade. Porém, às
vezes tudo era desperdiçado por-
que errávamos um passe de três a
quatro metros.. Aí, em vez de im-
pormos nosso ritmo, passávamos a
correr atrás do adversário para
recuperar a bola. Foi isso que
aconteceu no primeiro tempo.

O técnico deixou claro que não
fará qualquer modificação na equi-
pe para a partida contra o Para-
guai, a não ser por problemas
médicos.

O time é este que começou
o amistoso. Não vou mexer. Gos-
tei muito de Tato, de Bebeto, mas
só faremos alguma mudança se
houver problema médico. As alte-
rações aconteceram apenas para
que alguns jogadores não ficassem
tanto tempo sem atuar.

Telê falou que o time está
preparado para enfrentar o Para-
guai de qualquer forma e não espe-
ra uma partida violenta.

Isto não existe. Vamos lá
jogar futebol e lutar pela nossa
classificação. O mesmo devem
pensar os paraguaios, que virão
em seguida jogar no Brasil e tam-
bém não precisarão se preocupar
com violência.

A retribuição de Renato
O ponta-direita Renato, um dos

destaques da Seleção Brasileira nes-
te amistoso contra o Chile, ofereceu
sua boa atuação ao técnico Telê
Santana. Para ele, sua volta à Sele-
ção se deve exclusivamente ao trei-
nador, que deu uma prova de con-
fiança convocando-o para a fase eli-
minatória.

Gostaria de ter marcado um
gol para ele. Telê merece e estou
muito feliz em ter esta nova chance.

O bom ambiente na Seleção Bra-
sileira não fica apenas por conta
deste agradecimento de Renato a
Telê, pois o próprio Éder, que foi
substituído no segundo tempo, tam-
bém elogiou o treinador, consideran-
do acertada a modificação:

Ele queria testar alguns joga-
dores e numa auto-análise sei que
estava mal. Saí e só me resta pro-
curar melhorar para no próximo jo-
go mostrar o meu verdadeiro fute-
boi. Estou devendo uma boa atua-
ção. Tenho consciência disso e vou
melhorar.

No vestiário da Seleção Brasilei-
ra, a animação era muito grande.
Todos pareciam satisfeitos com a
vitória do Brasil. Alemão, que teve
sua primeira oportunidade com Te-
lê, também não escondia sua alegria.

— Foi bom ter entrado no se-
gundo tempo. Acho que me saí bem
e espero que Telê tenha a mesma
impressão. De uma coisa ele pode
estar certo: sempre que precisar es-
tou à disposição e com muita vonta-
de de colaborar com o time.

A delegação deixou Porto Ale-
gre ontem e os jogadores terão folga
hoje. A apresentação será amanhã à
noite, na Toca da Raposa, em Belo
Horizonte, onde a equipe realiza três
coletivos, visando à partida contra a
Seleção do Paraguai. Casagrande é o
único jogador entregue ao departa-
mento médico. Pelo menos, na parti-
da de ontem, ninguém procurou o
médico Neilor Lasmar para se quei-
xar de problemas.

Antonio Maria Filho e Carlos de Souza (textos) e Ari Gomes (fotos)

JOÃO SALDANHA

Nosso time é bom

PORTO 
Alegre — Creio quemais nenhum brasileiro duvi-

da que nosso time é o que está
jogando de saída. No jogo da
Bolívia, em Santa Cruz, isto jáestava visível. Agora, contra o
Chile, o mesmo Chile que nos
havia vencido lá em Santiago,
pudemos ganhar com facilidade.

O melhor de tudo é o entrosa-
mento fácil, ou melhor, o reen-
contro de craques que estiveram
juntos e que puderam manter
uma boa forma. Não ainda a
forma ideal, pois visivelmente
tanto Sócrates como Zico ainda
não estão no estado ideal. Mas o
que eles jogam, a boa colocação
de sempre, a categoria e a imposi-
ção de seu jogo fazem com que
possamos manter as melhores es-
pe ranças.

O melhor de tudo, entretanto,
foi a "jogada de socorro". Digo
isto para definir o espírito coleti-
vo de cobrir um lugar que fica
vago pelo avanço de um jogador.Várias vezes pudemos verificar
Leandro, que está em grande for-
ma, ir parar lá do outro lado,
fazendo cobertura ou se apresen-
tando para receber jogadas queseriam para Júnior, que por sua
vez estava atacando e criando

problemas sérios para a defesa
chilena. O revezamento dos nos-
sos jogadores foi para mim o
melhor de tudo. Estamos atingin-
do a capacidade de fazer um fute-
boi moderno, um futebol sem
posições rígidas.

Nem vale a pena fazer desta-
quês. Mas gosto de falar em
Leandro e Renato Gaúcho, dois
dos melhores do campo e que
estavam fora ou nem seriam cha-
mados. Verdadeiramente incrí-
vel. Mas o mais importante de
tudo é a constatação de que nosso
time é bom e creio que os obser-
vadores que vêm de fora — on-
tem tínhamos os quadrantes do
mundo futebolístico — bem, eles
já mudaram aquela idéia de certa
indiferença em relação às possibi-
lidades da equipe brasileira na
disputa da classificação e mesmo
depois, lá no México.

A entrada destes jogadores,
destes dez novos num time de
onze. demonstra que estávamos
trilhando um caminho perigoso.
Esta vitória, embora numa parti-
da sem grande importância, deixa
bem mais animada a torcida bra-
sileira que andava meio "embi-
zourada" com aqueles resultados
anteriores.

Amortecedor sem dor.
Amortecedor Cofap, pa- Posto Shell Sao Clemente

go em duasrvezes, sem iu- esq. com Rua da Matriz",
ras. enm tmra Prafis Vnl- Rnfotai fpl 24fWW)1 Pns-. —.1 troca grátis.. D~,  _
ks: dianteiro, 0r$ 94.000; to Esso, ao lado do Rio Sul,
traseiro, Cr$ 83.000; dire- Botafogo, tel. 295-0997 e nos
ção, Cr$ 41.000. Total, Postos Itaipava de Ipane-
Cr| 218.000. Outros carros ma, Lagoa, J. Botânico, Ti-
com 65% de desconta Con- juca e Maracanã, Aceita- =
fira os endereços que um raos cartões de crédito, ü
deles está no seu caminho. Postos Itaipava
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o Brasil
O ponta direita Renato Gaú-

cho desconcertou a defesa chi-
lena e foi um dos principais
responsáveis pela vitória do
Brasil. A opinião, longe de ter
alguma conotação bairrista, é
do técnico Pedro Moralcs, do
Chile, para quem a partida teve
um bom ritmo c foi muito bem
disputada. Ele destacou que
seu time teve várias oportuni-
dades para marcar, que não
foram aproveitadas.

O triunfo do Brasil foi
legítimo. Saio tranqüilo, por-
que as duas equipes apresenta-
ram um bom espetáculo, de
muita luta, apesar de o campo
pesado ter impedido uma de-
monstração técnica melhor —
afirmou Moralcs. No entanto,
reclamou que o juiz argentino
Ricardo Calabria deixou de
marear um pênalti a favor dc
sua equipe.

Mesmo assim, acho que
o juiz controlou bem n jogo e
sua falha é coisa que acontece
— disse, resignado.

DICÇÃO, IMPOSTAÇAQ
3K-7 1a e 2a série, valor 200.000cada série Prof. Simon. Proble-mas da fala o inibição. Consultas.Matriz RJ 256-1544, filiais: Brasília226-5751 SP 258-7833, BH 221-3321 BA 247-1044. Renato lutou muito no campo todo e disputou bola até com o ponta direita chileno Hurtado
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JOÃO SALDANHA

Nosso time é bomalcance.
problemas sérios para a defesa
chilena. O revezamento dos tios-
sos jogadores foi para mim o
melhor de tudo. Estamos atingiu-
di) a capacidade de fazer um lute-
boi moderno, um futebol sem
posições rígidas.

Nem vale a pena fazer desta-
ques. Mas gosto de falar em
Leandro e Renato Gaúcho, dois
dos melhores do campo e que
estavam fora ou nem seriam clia-
mudos. Verdadeiramente inerí-
vcl. Mas o mais importante dc
tudo é a constatação de que nosso
time é bom e creio que os obser-
vadores que vêm de fora — on-
tem tínhamos os quadrantes do
mundo futebolístico — bem. eles
já mudaram aquela idéia de certa
indiferença em relaçao as possibi-
lidades da equipe brasileira na
disputa da classificação e mesmo
depois, lá no México.

A entrada destes jogadores,
destes dez novos num time de
onze, demonstra que estávamos
trilhando um caminho perigoso.
Esta vitoria, embora numa parti-
da sem grande importância, deixa
bem mais animada a torcida bra-
sileira que andava meio "embi-
zourada" com aqueles resultados
anteriores.

PORTO 
Alegre — Creio que

mais nenhum brasileiro duvi-
da que nosso time é o que está
jogando de saída. No jogo da
Bolívia, em Santa Cruz. isto já
estava visível. Agora, contra o
Chile, o mesmo Chile que nos
havia vencido lá em Santiago,
pudemos ganhar com facilidade.

O melhor de tudo é o entrosa-
mento fácil, ou melhor, o rcen-
contro cie craques que estiveram
juntos e que puderam manter
uma boa forma. Não ainda a
forma ideal, pois visivelmente
tanto Sócrates como Zico ainda
não estão 110 estado ideal. Mas o
que eles jogam, a boa colocação
de sempre, a categoria e a imposi-
çáo de seu jogo lazem com que
possamos manter as melhores es-
perairçus.

O melhor dc tudo. entretanto,
foi a "jogada de socorro". Digo
isto para definir o espírito coleti-
vo de cobrir 11111 lugar que fica
vago pelo avanço de 11111 jogador.
Várias vezes pudemos verificar
Leandro, que esta em grande for-
ma, ir parar lá do outro lado,
fazendo cobertura ou se apresen-
laudo paia receber jogatlas que
seriam para Júnior, que por sua
\cz estava atacando e criando

fire$tone onon/re^R

Volkswage'1

^rssüs196 278, ou
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Comprando no Auto Center HM
você recebe cupons para concorrer a.
7 VOLKSWAGENS
7 Máquinas de Costura Singer ZIG-ZAG
7 Estantes ES TIL „_ ———-
Sorteio ^
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Caetano, o amigo

do Presidente,

não vai virar

Salomé

Chama-se Caetano Costa, tem 80 anos, é caminho-
neiro aposentado e amigo íntimo do Presidente
Sarney, a quem èhama, sem qualquer formalidade,
de "Moreno". Chico Anísio chegou a pensar em
transformá-lo em personagem de seu programa, mas
desistiu. Teria o nome de Caetano Coaó e seria assim
como uma espécie de Salomé da Nova República."Soube 

que o Renato Aragão vai fazer algo seme-
Hiante", informou Chico após anunciar a desistên-
cia. De qualquer forma, o Caetano real é mesmo
melhor personagem que o da ficção.

caderno

DIA DOS

NAMORADOS

PRESENTEIE COM
A MODA EA MAIS

UNOA EMBALAGEM

lÜÕBI/t

IMOD4SI

4 X S/JUROS
Rio Sul-3o andar
Vise. Plrajá 221

Niterói Conceição 74
Praia de Icaraí 363

ARMARIOS, COZINHAS E BANHEIROS

SUPER CENTRO VOGUE

Menor preço. Melhor qualidade
Atendimento especializado

10 VEZES S/JUROS

30% DESCONTO, A VISTA

Entrega rápida
Garantia de 6 meses
Direto da fábrica

SUPER CENTRO VOGUE

ARMÁRIOS E COZINHAS
Uma Empresa do Grupo Móveis Práticos

AV. ATAULFO DE PAIVA, 80-B AV. ATAULFO DE PAIVA, 1&-F
RUA BARATA RIBEIRO, 399 RUA BARATA RIBEIRO, 194-J
RUA CONDE DE BONFIM, 80—B QASA rg SHOPPING

DISQUE VOGUE
LEBLON

259-0545
239-5195

TIJUCA
234-4784 • 234-5775

COPACABANA
256-5150
542-2698

BARRA
325-9837 • 325-8588

PLANTAO DOMINGO -
239-5948

DISQUE JA

\ J\J\¦FE DA MANHÃ COM MUITA

WNFORMAOO PREMRA VOCÊ PARA

ENFRENTAR MELHORO DJAADIA.
JORNAL DO BRASIL

BRASÍLIA 

— "Estou chegando
dia 13. Me espere no Aeropor-
to". Foi assim que o caminho-
neiro aposentado Caetano

Costa, 80 anos, avisou, do longínquo
posto telefônico de Porto Franco, Mara-
nhão, que vai a Brasília visitar o Presi-
dente José Sarney, o "Moreno" cuja vida
Caetano acompanha há 49 anos, desde os
tempos da pensão de "Dona laiá", em
Santo Antônio das Balsas (MA). Do
outro lado da linha estava o próprio
Presidente.

Esperar por Caetano no Aeroporto,
o protocolo não recomenda, mas um
almoço ou jantar no Palácio da Alvorada
no mesmo dia 13 de junho já está marca-
do. Tal intimidade, já detectada pelo
humorista Chico Anísio em sua visita ao
Presidente, não deve causar estranheza:
Caetano, amigo que o pai de Sarney
conheceu ao se hospedar na pensão de
"Dona laiá", há anos brinda Sarney com
cartas e fitas gravadas, opinando sobre a
política. Os amigos, os inimigos e até os
traidores do Maranhão.

As cartas e mensagens gravadas de
Caetano são impregnadas de uma mistura
de um bem-humorado "dialeto" mara-
nhense com um certo estilo cartorial. Ao
anunciar que pretende ir a Brasília, por
exemplo, ele manifestou o desejo de se
encontrar com Chico Anísio para falar do
personagem que o humorista está criando
para "conversar" com Sarney toda sema-
na. Eis um trecho da carta:"Quero falar com o Chico. Ele é
cheio de presepadas e atravessado que só
espiga de milho em boca de porca."

O Presidente "morre de rir", segun-
do um de seus assessores. Vera Sabará,
um desses assessores, garante que em
oito anos de trabalho com José Sarney
nunca recebeu carta em que Caetano
estivesse pedindo um favor, fosse para o
então Senador ou para o atual Presidente
da República.

O nível de intimidade de Caetano
com o Presidente pode ser constatado
numa carta do dia 29 de março, quando o
ex-Presidente Tancredo Neves agonizava
no Instituto do Coração, em São Paulo, e
Sarney era Presidente em exercício.

"Quanto ao sofrimento do nosso Pre-
sidente — dizia Caetano —, eu venho
lamentando horrivelmente. Quanto à mi-
nha ida aí, só irei quando vocês dois
estiverem cada um em sua posição."

Na mesma carta, outro exemplo dos
conselhos e ponderações políticas, quase
sempre acompanhadas da ' expressão"compreende bem, Moreno?":

"A opinião dos que são contra o
Estado de Tocantins combina com a
minha, devido à situação do nosso país".

Coincidência ou não, o Presidente
vetou o projeto aprovado pelo Congresso
criando o novo Estado.

As cartas e fitas de Caetano estão
sendo guardadas junto com os 14 mil
livros que o Presidente prètende levar
para o Palácio da Alvorada. As que
chegarem de agora em diante terão, co-
mo no passado, um destino imediato,
sem qualquer trâmite burocrático: a mesa
de trabalho do Presidente.

DECLARE SEU AMOR NO CLASSICARINHO

E CONCORRA A 2 PASSAGENS PRA ORLANDO.

Quem ama põe no JB.
A mensagem mais criativa, romântica

e carinhosa que for publicada no Classicarinho
do dia 12 de junho ganhará 2 passagens de ida
e volta para Orlando, na Flórida, presente
do Jornal do Bràsil e da Agência Abreu.

Romeus e Julietas, Tristões e Isoldas,
caprichem na emoção. Depois é só procurar uma
das Agências de Classificados JB ou ligar para
284-3737.

. 0 julgamento das mensagens será feito pelo
próprio público. No Dia dos Namorados, o JB
publicará um cupom que o leitor usará para
escolher o Classicarinho que ele mais gostou.

Os primeiras 2.300 leitores que levarem seu
voto a qualquer uma das Agências de
Classificados JB ganharão na hora uma camiseta
transadíssima para viver o clima desse dia.

• FfltCO

Promoção

RÁDIO CIDADE

¦ dndtlfMO

abreu

CLASSIFICADOS
JORNAL DO BRASIL
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QUEM COMPRA

NA SEARS

VIRA CAPITALISTA

De 10 a 29 de junho, você vai ganhar 5% sobre o

valor de suas compras* em ações à sua escolha.

Você vai aplicar na bolsa sem tirar dinheiro do bolso, porque quem
vai pagar as ações é a Sears.

E para ajudá-lo a fazer a melhor escolha, você vai contar com urri
time de especialistas do BRADESCO à sua disposição em nossas lojas.

Não perca a chance de fazer este ótimo negócio!

* Promoção válida para compras efetuadas nas seções de Móveis e Decoração, Tapetes e Carpetes, Cortinas,
Cozinhas, Cama, Mesa e Banho e Presentes, num valor total a partir de 150.000.

Cobertores e mantas

com ótimas

reduções.

Aproveite!

Economize 6.900

Cobertor Nevada para solteiro
1,40 x 2,05m

De 47.900 por

41.000

Fibra 100% polipropileno. Liso, em di-
versas cores à sua escolha. Acaba-
mento em fita de náilon.

Para casal - 1,70 x 2,05m
De 53.900 por 47.000
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Economize 20.000

Manta xadrez para solteiro

De 87.900 por 67.900
Em vários padrões à sua escolha. 65%
poliéster e 35% poliamida. Várias co-
res. Acabamento em franjas.
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De 9®'900 Dor
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Economize 26.000

Manta Verona para solteiro
Padronagem xadrez, em várias cores.
Fibra 1007o acrílica. Acabamento em
franjas.

De 105.900 por

79.900

Para casal De 129.900 por 99.000

'.'«v

Economize 25.900
Cobertor Bariloche p/ solteiro - 1,50 x 2,20m

Fibra 100% polipropile-
no, tipo malha dupla.
Acabamento em fita ace-
tinada. Liso, 'em várias
cores, double-face.

De 165.900 por

140.000

Para casal -1,80 x 2,20m De 209.900 por 180.000
King Size - 2,20 x 2.40m De 269.900 por 230.000

Economize 25.900
Cobertor Planalto p/ solteiro - 1,50 x 2,20pi

Padronagem xadrez,
100% acrílico. Cores deco-
rativas e modernas. Aca-
bamento em fita de veludo
de náilon.

De 155.900 por

130.000

Para casal -1,80 x 2,20m De 195.900 por 165.000

//cLjiOKpM fKdcâ pa/ia, Aoa, vida, na.
Sears

Botafogo
BarraShopping

QUEM PERDE 0 JORNAL DO BRASIL

PERDE UM POUCO 00 MUNDOl JORNAL DO BRASII.

Leva e traz
O produtor e diretor

Maurício Sherman está em
Porto Rico acertando com
os Srs Rafael Ruiz e Augus-
to Marzagão a montagem
de espetáculos musicais bra-
sileiros para èxportaçáo pa-
ra toda a América Latina.

Antes de voltar ao Brasil,
passa por Nova Iorque e
assina os contratos de duas
grandes atrações interna-
cionais para o palco do
Scala.

30 ANOS
Um dos mais antigos e

mais preciosos jardins de
Burle Marx — o que emol-
dura o Rancho Pedra Azul,
em Teresópolis, de proprie-
dade do marchand Ralph
Camargo — foi vistoriado
semana passada pelo paisa-
gista, que aprovou integral-
mente a restauração por que
passou sua obra recente-
mente.

Burle Marx estará pre-
sente à reinauguração do
jardim, que data de 1955,
prevista para o segundo se-
mestre do ano.

Club Med II
Vai se chamar Village

Rio das Pedras o segundo
Club Mediterranée a ser
inaugurado no Brasil.

Instalado numa área de
350 mil metros quadrados
na altura do quilômetro 55
da Rio-Santos, o clube de-
verá estar pronto em de-
zembro.

As obras começam em
julho e já receberam o sinal
verde da Embratur.

Zozimo

Não vai parar
Engana-se quem acredita que a operação de com-

bate ao estacionamento irregular deslanchada pelo
Detran no centro da cidade não passa de fogo de
palha.

A repressão, segundo o diretor-geral do órgão,
Walter Gaspar Filho, só será suspensa quando o
motorista carioca se educar e parar de estacionar em
cima de jardins, calçadas e meios-fios.

Ou seja: a operação é coisa de longo, longuíssimo
prazo.

De carro
O arquiteto Oscar Niemcyer troca esta semana

o Rio por Brasília.
Vai, como sempre, de automóvel e fica hospe-

dado no Palácio das Águas Claras, a convite do
Governador José Aparecido de Oliveira.

RODA-VIVA
Gisela Amaral será a anfitriã hoje de um movimenta-

do almoço no Sal e Pimenta em torno de Alice e Luís
Carta, que estão comemorando os 10 anos de seu
Vogue.

Marcos Duprat estará duplamente presente amanhã
na GB-Arte, a partir das 21 horas: em livro, escrito pelo
crítico Jacob Klintowitz, e em pinturas, numa exposição
de suas últimas obras.

Depois de dois dias de exposição, começa amanhã na
Galeria de Arte Ipanema o Grande Leilão de Junho,
com algumas preciosidades — Portinari, Guignard e Di
Cavalcanti — que serão vendidas ao bater do martelo do
leiloeiro Karam.

Regina e Newton Rique receberam amigos neste fim de
semana em Angra.

De volta de uma temporada em Nova Iorque a Sra
Claudine de Castro.

A Rio Jazz Orchestra, Marcos Szpilman à frente,
apresenta-se de 19 a 22 próximos no People.

A Sra Dayse Setúbal será homenageada em Washing-
ton com um almoço only for women pela Sra George
Bush.

Carlos Gama e Hique Itqjahy lançaram o primeiro
jornal natural do Rio, o Mel.

Recuperada de um acidente de automóvel, já de volta
ao trabalho, a eficiente Yvone Kassu.

As Meninas Cantoras de Petrópolis participam ama-
nhã de uma missa na Candelária em que interpretarão
peças polifônicas de compositores espanhóis.

de 3? a domingo
EDSON FREDERICO NQ

LYGIA DRUMOND
CALIGOLARUA PRUDENTE DE MORAIS. 129RESERVAS: 287-1369/287-7146

GIOCQNDA/MANOEL GUSMÃOao piano no contrabaixo
na discoteca o disc-jockey

BERNARD DECASTEJA

NOVA BOSSA NOVA
DOMINGO: |OÃO DONATO,
MILTON BANANA E TIÃO NETO

Rua Barão da Torre. 366 - Tel.: 521-1047 - Couvert Crt 20 mil - 22 h
A

SEU NAMORADO
VAI AMARVOCE DEPOIS QUE CONHECER

ORLANDO.

Chegou uma grande chance para
você amarrar de vez seu namorado.
Mande uma mensagem para ele no
Dia dos Namorados pelo
Classicarinho e concorra a duas
passagens de ida e volta até
Orlando, na Flórida, presente do
Jornal do Brasil e da Agência Abreu.

Escolha a moldura, capriche na mensagem.
Ela será votada pelos próprios leitores, através de
cupom que será publicado na mesma edição.

Os 100 primeiros leitores que
levarem o seu voto a qualquer

uma das Agências de Classificados
JB ganharão uma linda camiseta do

Dia dos Namorados.
A mensagem mais carinhosa, mais

romântica, ganha a viagem até Orlando.
Você vai descobrir como seu namorado vai adorar

você, depois de conhecer Orlando.
Procure uma das Agências de

Classificados JB ou ligue para 284-3737.
Promoção

RADIO CIDADK

¦ rtfsdp 1840

abreu
CLASSIFICADOS
JORNAL DO BRASIL

Satisfação garantida
ou seu dinheiro de volta

Orquestra

Sinfônica Brasileira
Apresenta

Mfltíades Carides
O maestro que tanto sucesso alcançou em 1984

regendo 4 Grandes Concertos Sinfônicos no

Teatro Municipal

Série Vesperal
Sábado, 15 de junho de 1985, às 16.30 horas
4.° Concerto de Assinatura
)OSÉ MAURÍCIO-Abertura em Ré
MOZART - Sinfonia n.° 35 ("Haffner")
MAHLER - Sinfonia n." 4
Solista:
Ruth Staerke, soprano

Sábado, 29 de junho de 1985, às 16.30 horas
5." Concerto de Assinatura
DEBUSSY - Prelude a L'Aprés Midi d'un
Faune
SAINT-SAENS -Concerto n.' 2 para piano
e orquestra
R. TACUCHIAN - Núcleos
RACHMANINOFF - Variações sobre um tema
de Paganini para piano e orquestra
Solista-
Nelson Freire

Ingressos á venda na Bilheteria do Teatro

Série Noturna
Quarta-feira, 19 de junho de 1985, às 21 horas
2° Concerto de Assinatura
GRIEG - Peer Gynt (Suíte n." 1)
R. MIRANDA-Concerto para pianoe orquestra
LISZT-Concerto n." 1 para piano e orquestra
KODALY - Harry Janos - Suíte
Solista:
Antônio Guedes Barbosa, piano

Quarta-feira, 26 de junho de 1985, às 21 horas
3.° Concerto de Assinatura
BIZET-SCHEDRIM- Carmen - Suíte
I. FRANÇAIX- Concertino para flauta, oboé,
clarineta, fagote e orquestra
R. STRAUSS - Assim Falou Zarathrusta
Solistas:
Norton Morozowicz. flauta
Harold Emert, oboé,

JOSe BOtelllO, claríneta
Noel Devos, fagote

wrmi
SUL AMERICA

Apoio INM FUNARTE MEC FUNAR)

BII

E



JORNAL DO BRASIL domingo, 9/6/85 o CADERNO B o 3

Desabafo
Conta-se em Brasília a anedota da visita do ex-Presidcnte

Figueiredo ao Palácio do Planalto.
Ele abriu uma porta e viu o Presidente Sarney:

Ôi!
Abriu outra, encontrou o Sr Aureliano Chaves. Na

terceira, deu de cara com o Ministro Marco Maciel. Em
outra, viu o Sr Antônio Carlos Magalhães. Ao abrir a
quinta porta, reencontrou o Sr Francisco Dornelles.

Trocou de andar, cruzando na escada com o Sr Hélio
Beltrão. Aí não resistiu mais e desabafou:

Mas será possível? Só eu é que saí!

FEITO

À MÃO
Ivan Lendl, que disputo

hoje a final de Roland Gar-
ros, passou há semanas, ao
jogar a World Team Cup, em
Dusseldorf, por uma situação
no mínimo curiosa.

Toda sua bagagem foi ex-
traviada e nenhuma das cami-
sas com o distintivo da Na-
shua, patrocinadora do era-
que, restou a Lendl.

A última hora, como linha
que pisar na quadra com o
escudo da Nashua, muniu-se
de uma caneta e desenhou
sobre uma camisa branca o
símbolo e o nome da em-

Jogou, ganhou, mas foi
multado em 10 mil dólares
pelos juizes da partida.

A propaganda foi cohside-
rada antiética, além de gran-
de demais para os padrões da
Copa que se disputava.

Sempre às

segundas
Já há quem, dentro do

Congresso, esteja se articu-
lando para propor, assim quefor assinada pelo Presidente
da República a lei que trans-
fere para as segundas-feiras
os feriados que caem no
meio da semana, uma
emenda.

E baseada em exemplos
europeus e norte-americano
e sugere que quando os feria-
dos caírem nos fim de sema-
na sejam transferidos igual-
mente para as segundas-
feiras.

O lobby está sendo deto-
nado em Brasília pela indús-
tria do lazer.

A propósito da assinatura
da lei: o Presidente Sarney ia
fazê-lo quinta-feira, mas foi
obrigado a adiar o ato paraamanhã.

Quinta-feira era feriado.

Zozimo

jM . JpVP^P

Recado
A quem interessar possa: na presente falta de soro anti-

ofídico das prateleiras médicas, o Butantã informa que está
fornecendo frascos do antídoto a quem levar à sua sede, em
São Paulo, duas cobras venenosas.

Vai começar, portanto, a temporada dc caça.
Todo cuidado é pouco.

O Sr Luis Bastian Pinto entre as Sras Josefina Jordan e Yara Andrade
nos elegantes salões do Rio

Rumo à

Disneylandia
O Cacique-Deputadõ

Mário Juruna confiden-
ciou a amigos mais próxi-
mos que tem planos de
levar seus filhos — ou
pelo menos alguns deles

para conhecer a Dis-
neylandia nas próximas
férias escolares.

Corre o risco de — co-
mo aconteceu com Baby
Consuelo e Pepeu Gomes

ser barrado à porta. •
Em questão de exotis-

mo, o Mickey Mouse tira
segundo lugar.

DIALÉTICA DA
IRRACIONALIDADE
Do ex-Ministro Mário Henrique Simonsen, a

propósito da cogitação do Banco Central de criar oseguro-depósito:
— A Velha República, numa visão simplória

do conceito de risco, decretou a intervenção no
Banco Sulbrasileiro, esquecendo-se de que, com
isso, decepava a carótida financeira do Rio Grande
do Sul. A Nova, num acesso de populismo, estati-
zou o banco, perdendo no mínimo o valor de venda
de suas cartas-patentes. É de se louvar nessa
dialética de irracionalidade toda a decisão do BC
de partir para uma nova solução — a de ampliar a
assistência à liquidez mediante uma adequada
contraprestaçáo de garantias.

? ? ?Segundo Simonsen, com a medida a nova direto-
ria do BC ganha pontos em relação à antiga, que
parecia confundir capitalismo com o subproduto de
sua própria omissão.

2? CIRCUITO NACIONAL UNIÃO DE SEGUROS

TA nCTCO • APRAIOIOS DIAMANTINA
I Ar t I Lu • CASA CAIADA

a mali completa coleção • MAPIA CLAUDIAtear.

Rua Visconde de Plra|a - 260 L|. 110 Tel.. 287-1693

MCUEL

KOBsA 

KIOfADOR

r<.vyL(i n vi i 
Pewiè Decorações Ltda,
"Uma 

família a seu serviço

interpreta ao piano
peças de Villa Lobos. Bach, Schumann, Chopin, Debussy

Dia 10 de junho, às 21 horas, no Teatro Municipal do Rio.

Apoio:Promoção da

Cio. União
de Seguros Gerais
Sistema Financeiro Bunrisul

Governo do Estadodo Rio Grande do Sul.
JUC,
¦»°c OOVIIXO M* WUli

O CORSÁRIO

DO REI

SELEÇÃO DE ELENCO

A FUNARJ e os produtores
do musicalOCORSÁRIO DO REI
de Augusto Boal, com músicas de
Edu lobo e Chico Buarque, realiza-
rão os testes de seleção nos dias
10 e 11 de junho do corrente às 12
horas no Teatro JOÃO CAETANO.

Os interessados deverão se
apresentar munidos com o Regis-
tro profissional do Ministério do
Trabalho.

>)

Existem muitas maneiras de reformar
seus estofados com profissionais de alto
nível, capazes de transformar duas pol-tronas em um sofá de dois lugares,
diminuir um sofá de quatro lugares paratrês, ou de três lugares para dois. Modifi-
car modelos e braços, almofadas, pés,fazendo autênticas recriações. Esses pro-fissionais são muito fáceis de serem encontrados porque

geralmente o ofício de estofador é passado de pai prafilho. O Sr PENIDO e seus filhos sâo estofadores de "MÃO
CHEIA" que podem fazer maravilhas com seus estofados.

MQSTRUÁRIO COMPLETO DE COUROS
E TECIDOS • ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO
281-3870 • 581-2147

RUA 24 DE MAIO, 474-A - RIACHUELO-RJ

«

OMELHOR
DACOZINHA NACIONAL
E INTERNACIONAL VEM

P0F0RN0EF0CÁ0. /
E você ainda tem um
ambiente agradável,
um serviço de pri-meirae, aos sábados,
uma verdadeira fei-

I joada carioca porCr$ 25.000.00.

GAGUEIRA
ORATÓRIA (INIBIÇÃO)

Prol. Slmon RJ 23S-4751, 2S7-8080, SP 258-7833, BH 221-3321 •DF 228-5751

Estratégia
Os acadêmicos Marcos Vilaça e JoséSarney — o primeiro tomando posse naABL e o segundo, recebendo-o no seioacadêmico — traçaram uma estratégia

para a cerimônia do dia 2 de julho.
Combinaram o tempo máximo de dura-

ção de seus discursos.
Vilaça falará 40 minutos; Sarney, 20.

* * *
Em termos de Academia Brasileira de

Letras, pode-se dizer que a posse de
Vilaça será "jogo rápido

Lenha na fogueira
As declarações prestadas à revista

Interview por D Pedro Gastão de Orleans
e Bragança sobre seu primo, D Luiz —
reproduzidas nesta coluna há uma sema-
na — não ficaram sem resposta por partedo herdeiro de Vassouras.

Segundo ele, o futuro pai de D Pedro
Gastão, então Príncipe do Grão-Pará e
ainda solteiro, renunciou a seus direitos
de sucessão no trono brasileiro em 1908,
em favor de seu irmão D Luiz, pai de
D Pedro Henrique e avô do atual chefe
da Casa Imperial do Brasil, D Luiz Hen-
rique de Orleans e Bragança.

E mais: D Pedro Gastão não podeostentar o título de Alteza Imperial, mas
apenas de Alteza Real. Ele não é, em
absoluto, herdeiro do trono brasileiro,
embora na qualidade de descendente do
Conde d'Eu esteja na linha de sucessão
do trono francês. * * *

Mais lenha na fogueira desse bate-boca
imperial seria impossível.

Lá e cá
Quem deve ter suspirado aliviado ao

ver seu nome confirmado para a Em-
baixada do Brasil junto ao Mercado
Comum Europeu foi o Sr Celso Fur-
tado.

Apesar de seu nome ter sido lembra-
do insistentemente por amigos para o
cargo de Ministro da Cultura, Furtado
vai mesmo para Bruxelas.

Menos mal: acabou trocando um
Ministério sem verba, sem sede e sem
pessoal por uma representação diplo-
mática em um dos mais importantes
centros culturais da Europa, a duas
horas de trem de Paris, a uma hora de
avião de Londres e com uma das me-
lhores cozinhas do mundo.

* * *
Dos amigos do Sr Celso Furtado queinsistiam em vê-lo à frente do Ministé-

rio da Cultura pode-se dizer a velha
máxima — "quem tem amigos assim
não precisa de inimigos."

Exagero
Um calejado Deputado federal comentava

há dias, numa roda de conversa, que consi-
dera exagerado o cálculo do Governo de quecom o voto de analfabeto o número deeleitores será acrescido de 20 milhões de
novos votantes.

Segundo ele, analfabeto sempre votou no
país — e esse era justamente o trabalho
fundamental dos cabos eleitorais: ensinar os
iletrados a desenharem seus nomes.

Analfabetos mesmo, se tiverem seus votos
aprovados, náo deverão somar mais de S
milhões, se tanto.

Fred Suter
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COMEMORA COM AMIGOS E CLIENTES
PRIMEIRO ANIVERSÁRIO

E DIA DOS NAMORADOS

VENDA ESPECIAL
• R. VINÍCIUS DE MORAES 110 L. A. IPANEMA, RIO

• SHOPPING RIO SUL, Io PISO
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Todo domingo, de meio-dia às 4 da
tarde, o Pool Snack Bar Trampolim
serve o melhor brunch da cidade. ni^ Clior«aír«-» IPara uns, verdadeiro café da manhã ÜLL' ' iTfJttíl
reforçado. Para outros, um almoço mais nóicioniv «odk a itt •
leve. Frutas da época, buffet de frios, Av- Niemeyer, 121 - Tel..- 274-1122 - Rio.
4 opções de pratos quentes. Venha
ao Sheraton. O brunch é caprichado.

BRUNCH

¦¦OCACARI

Rua Souza Lima.48l
Copacabana
Tel.: 287-4320 J

recebe

para

Que tal um show dc bom gosto no almoço de hoje?
Para começar, o Sunday Brunch do restaurante Mobili. no subsolo

do Shopping.
Como sobremesa, a arte da família Colaço. Tapeçarias c

litografias dc Concessa e Thomaz. Aerógrafos c serigrafias dc LuizEdmundo.
neste domingo, almoce com arte no Rio Design Ccntcr.

i 
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Av. Ataulfode Paiva, 270 • I eblon
EslacionamenlopelaAfràniodc Melo f ranço.
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Rui Mendes — divulgação
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O Ira: Nazi (aqui), Edgar (sentado), André (de pé), Marcos (arriado)

O 1° disco do IRA!

forte e romântico

Jamari França

O 

nome sugere uma sonorida-
de punk ou a luta do Exérci-
to Republicano Irlandês
(Irish Republican Arai)') pe-

Ia liberdade dá Irlanda do Norte. Mas o
IRA! (com ponto de exclamação) reúne
quatro rapazes de poucos sorrisos mas
descabeladamente românticos, como
mostra Mudança de Comportamento, o
primeiro LP deles pela WEA.

São 11 temas, nove deles escritos
pelo guitarrista Edgar Scandurra, figura
de ponta do movimento rock em São
Paulo, ex-integrante das bandas KGB,
Voluntários da Pátria e Mercenárias,
Smack e Cabine C. Edgar tem uma
concepção de guitarra com sons agudos,
mais ritmo que solos e é o único guitarris-
ta que eu me lembre que ainda usa o wah
wah, um pedal muito popular nos anos 60
e 70, relegado ao desuso hoje em dia pela
parafernália de minipedais e racks co-
muns ao arsenal sonoro do rock.

Edgar prefere a guitarra pura, sem
efeitos, e é ela que domina o disco do
IRA, montado no tripé baixo-guitarra e
bateria com o trompete de Márcio Mon-
tarroyos intervindo nas faixasMudanças
de Comportamento e Ninguém Precisa da
Guerra.

Nas letras, Edgar gosta de misturar a
relação a dois com toques sobre observa-

ções cotidianas. Ele fala muito do jovem
e de peculiaridades dessa época da vida
como "quero desfrutar por ser jovem das
coisas que me são proibidas" (Coração)
ou "o jovem pode levantar cedo com um
sorriso toda manhã" (Ninguém Precisa da
Guerra) e a única faixa inteiramente
conceituai do disco, Sonhar Com Quê?

Em diversas faixas, Edgar dá seus
toques sobre "promessas vagas atiradas à
população, palavras fáceis do discurso na
televisão. Você se engana achando tudo
isso tão normal" (Por Trás de Um Sorri-
so). Coisas do coração, das ruas, dos
jornais e da televisão se misturam no
disco do IRA!, num rock enérgico e
marcado pela voz de Marcos Nazi Vala-
dão, ex-KGB e Voluntários da Pátria,
que varia do contido a espasmos punk.
Na base estão a bateria de André Jung,
saído dos Titãs e Ricardo Gaspar no
baixo, ex-KGB, Voluntários da Pátria e
Cabine C.

O Ira representa a linha mais vigoro-
sa do Rock Brasil, sem soluções sonoras
fáceis ou clichês muito comuns até a
bandas talentosas. O caminho para o lp
custou mais de três anos até o reconheci-
mento de que o som deles podia ir ao
vinil, o que foi traduzido com muita
competência pelo produtor Peninha
Schmidt, preservando todas as caracterís-
ticas da banda. Não há por que deixar de
tocar em rádio, se vai, veremos, mas a
hora é essa.

Stress, a hora do

"heavy" 
brasileiro

D

Luiz Antonio Mello

EBIL Metal. Assim, o cantor
e compositor Lobão costuma
se referir ao Heavy, o gênero
roqueiro que mais vende dis-

cos no Brasil, atingindo a uma faixa de
público espremida entre os 12 e 18 anos.
Público este que por uma série de moti-
vos abomina o Menudo, exorciza Kid
Âbelha e cospe nos discos de B 52's.
Lobão é apenas uma andorinha num
bando de outras aves que se
pudessem esbofeteariam An-
gus Young, Judas Priest, Scor-
pions e todo o comboio de
pesados que assola o mercado.

Taxados de descerebrados
por uns, tarados em potencial
por outros e de completos alie-
nados por uma maioria, os me-
faieiros simplesmente deixam
òs cães latirem enquanto passa
$ sua estrondosa caravana.
Uma caravana que, na década
de 80, está tendo uma partici-
pação assombrosa no mercado,
com um crescimento avassala-
dbr de novos nomes. No Bra-
sil, o heavy metal está ganhan-
do, pouco a pouco, alguns pai-
inos dentro da fechada e acir-
rada rinha, e tem como um de
éeus maiores expoentes um
grupo de Belém do Pará que, para come-
çar, brilhou pela coerência ao se chamar
Stress. Pois é, esse veterano grupo com 8
anos de carreira, lotando estádios de
futebol em sua terra natal, finalmente
conseguiu gravar o primeiro disco no
estilo em 24 canais, capa bem produzida,divulgação e tudo mais. O nome desse
rebento do Stress é Flor Atômica e jáíhegou às principais lojas do país.Formado por André Chamon (bate-
fia), Roosevelt Bala (vocais), Bosco (bai-
xo) e Alex Magnun (guitarra), o Stress
detona o seu segundo LP (o primeiro foi
uma produção independente) com a força
cie uma chave inglesa. Não pouparamdecibéis e deixaram fluir, soltas, todas as
influências que receberam de alguns pa-
pas do mundo siderúrgico como o Moto-
rhead e Iron Maiden. Flor Atômica é
Implacável do início ao fim. Na totalidade
das faixas prima o volume, energia elétri-
ca. e como em todo autêntico trabalho do
gênero não dá para se entender quase
nada do que se canta. Produzido pelo
experiente (em outras praias) João Au-
gusto. o disco do Stress não veio com
nenhuma conotação filosófica, mas com
muita disposição para se tornar um traba-
lho histórico dentro do mercado.

Por onde quer que o Stress passe é
casa lotada de histéricos pedindo quebra-
quebra, enfim, todo aquele ritual quemarca a presença do Heavy Metal. Na
vida real, os músicos são pessoas nor-
mais, que comem, dormem, viajam, gos-tam de garotas. No palco se transformam
num vulcão musical capaz de despertar a
ira em muitos quarteirões. No próximodia 13 vocês poderão constatar no Circo
Voador, quando a banda fará um concer-
to de lançamento desde LP. Foi lá, no
Circo, que há uns 2 anos atras o antigo

baixista, lá pelas tantas, tomado de emo-
ção, arremessou um baixo Fender Preci-
sion no chão, partindo-o em quatro peda-
ços. Isso depois que o grupo quase incen-
diou o palco do Circo com um efeito
especial que não deu certo, mas que a
multidão jurava ter sido aquilo mesmo.
Conclusão: a banda foi carregada nos
braços pela nação metaleira presente.Polêmicas à parte, o Heavy Metal é
uma fase adolescente do rock que começa
a ser descoberta pelas gravadoras. Todos
os grupos existentes já foram sondados,
mas os discos só não aconteceram ou
porque as letras estavam carregadas de
palavrões, ou os cantores entravam em
pânico dentro dos estúdios. Por isso, o
Stress fez questão de transportar o clima
de ao vivo para esse novo disco, que no
recheio mostra o talento dos músicos queatingem uma velocidade e precisão fan-
tásticas dentro do caos sonoro que apre-
sentam. O grupo não fez concessões e,
muito menos, média com o mercado.
Gravou sabendo que não vai tocar no
rádio, e nem chegar perto do almoxarifa-
do di) Fantástico, mas tem consciência de
que a vendagem vai ser alta já que Flor
Atômica é um documento vivo das aspi-
rações metaleiras do rock de hoje.

A moda 
(bem 

rendosa)

de imitar os Menudos

( K LONK

Varrendo

tudo na

trilha

do sucesso

Elizabeth Orsini
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Menudos que se
cuidem pbrque parece
que o Ciclone vai var-

rer o mercado. Com apenas três
meses de existência, o mais novo
conjunto musical que se espelha
na trilha dos ídolos porto-
riquenhos já conseguiu congre-
gar cinco fãs-clubes, recebe em
torno de 30 cartas por semana,
tem reservados 40 shows portodo o Brasil e já foi procurado
por três empresas multinacio-
nais interessadas em vincular
sua imagem a seus produtos.

Quem não conhece a música
Tipo One Way, tema da Babi na
novela A Gata Comeu? Letra de
Tavinho Paes, música de Joe, já
estourou nas paradas e na boca
do povo que já sabe de cor o
refrão: "Mas o que ela gosta é
de namorados descartáveis/ do
tipo one way/ do tipo one way/
do tipo one way. Em Santa Cata-
rina, por exemplo, já desponta
em primeiro lugar nas parada*
de sucesso.

Depois de sentir o mercado
através de 5 mil compactos, a
Polygram resolveu apostar paravaler. O primeiro LP do Ciclone

que vem se apresentando hi
oito sábados no Chacrinha —
deverá ser lançado na primeira
quinzena de julho deslanchando
ao mesmo tempo uma série de
shows que começarão no Rio e
percorrerão as principais capi-
tais do Brasil. O produtor Ribei-
ro José Francisco diz que os
shows só serão apresentados em
locais fechados para a segurança
do público: "Além disso temos
que ter espaço pois o palco quecriamos para os shows é gran-
de." Uma verdadeira paraferná-
lia acompanhará o Ciclone portodo o Brasil em shows onde
haverá de tudo: música, teatro,
expressão corporal, canto, raio-
laser, efeitos especiais. Até o
final deste mês sairão posten,
bottons. Além disso todas as fãs
que escrevem estão sendo cadas-
tradas por um computador para
mensalmente receberem todas
as notícias sobre seus ídolos
através de um jornalzinho men-
sal com tudo sobre o Ciclone.
Basta escrever nome e ende-
reço.

— Não quero ser pretensio-
so, mas estou sentindo que o
Ciclone vai inaugurar uma nova
era na música brasileira, um fe-
nômeno novo — aposta Ribeiro.

Situados na faixa etária en-
tre os 16 e os 17 anos, os meni-
nos do Ciclone ainda se sur-
preendem com o sucesso. Sim-
pies, garotos da classe média
carioca, falam entre um sorriso
de prazer e timidez que já são
reconhecidos na rua. O começo
da fama já mudou totalmente a
vida dos meninos — garantem
eles que tiveram que renunciar
às praias, aos cinemas e os en-
contros na casa dos coleguinhas
para se dedicar à carreira.

Marcelo, 17 anos, o mais
falante do grupo, diz que outro
dia uma fã mais ardorosa quase
arrancou seu brinquinho, uma
estrela de prata. Ricardo, 16,
amigo de infância de Marcelo,
morador em Jacarepaguá, co-
menta que agora só pode entrar
de táxi em sua rua. "O pessoal
me agarram, faz fila para autó-
grafo. Tem menina que já tem
mais de 100". Rindo ele conta
que quando um amigo telefona,
não está e mais tarde telefona e
o amigo fica surpreendido: "Pu-
xa, você me ligando, nem acre-
dito."

Tempo para a família e as
namoradas não há quase — ga-
rantem eles, que se orgulham de
estar tendo todo o apoio de
outros grupos como o Roupa
Nova, Metrô, Graffitti. Respon-
sabilidade mesmo é a do Ribeiro

garantem os meninos ("Ele é
o responsável por nós, já que
somos menores"). Desde um
nutricionista que aconselha co-
midas leves e saudáveis, um mé-
dico que aconselha que nunca
usem o ar refrigerado para evi-
tar mudanças bruscas de tempe-
ratura, Ribeiro cuida de tudo.
Como estudante de Psicologia
da Faculdade São Marcos, preo-
cupa-se até com que os meninos
não interrompam suas amizades
por causa do sucesso: "Isso é
indispensável para que eles con-
sigam manter o equilíbrio."

Ciclone, Dominó, Tremendo. Dois grupos brasileiros e um argentino,
formados por adolescentes que cantam e dançam com roupas incremen-
tadas e saltitantes coreografias, estouram nas paradas. Embora só o
primeiro admita "alguma influência", qualquer semelhança com os
Menudos não é mera coincidência: estão todos nas pegadas dos garotos
porto-riquenhos. E ganhando muito dinheiro com isso. O Ciclone está há
oito sábados no Chacrinha, tem um disco entre os mais vendidos, recebe
cartas de todo o Brasil e começa a movimentar toda uma indústria de
posters, bottoms, os souvenirs costumeiros. O Dominó faz bater mais
forte o coração das menininhas paulistas, virou atração do Sílvio Santos e
já se prepara para ir ao México representar o Brasil num festival de
grupos jovens. O Tremendo é de Buenos Aires e também aposta no
binômio juventude-alegria. Não só pelo idioma, é o que guarda mais
afinidades com os Menudos: cantam música do seu repertório, tem um
visual parecido, o mesmo jeito. Só não é descartável. A moda —
garantem os felizes empresários dos três — já pegou.
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Ciclone, há oito sábados

no Chacrinha

Tremendo,
primeira visita ao Brasil

TREMENDO

A não descartável

versão argentina

Ricardo Soares

A 
moda dos conjuntos adolescentes
já chegou às ruas de Santelmo e

Quilmes, bairros de Buenos Aires, onde
os coloridos integrantes do grupo Tre-
mendo — Dario, Teo, Markito, Gustavo
e Waltèr — lotam o Ginásio do Luna
Park.

Formado em novembro do ano pas-
sado, o Tremendo — que está no Brasil
hospedado no Rio Othon, em Copacaba-
na — já ganhou o primeiro disco de ouro
em seu país pelo lançamento do LP Rock
En La Piei que vendeu 100 mil cópias,
número considerado "fabuloso" para a
Argentina — garante o criador do grupoFernando Falcon.

Assim como o grupo brasileiro Do-
minó eles recusam comparações com o
Menudo: "Eles fazem músicas infantis e
nós para adolescentes", dizem os meni-
nos que tem entre 15 e 17 anos. O
segundo LP sai ainda este ano em Buenos
Aires e o Tremendo preocupa-se agora
com a conquista do mercado brasileiro.
As perspectivas são boas. Afinal, anteon-
tem à tarde mais de 100 meninas se
acotovelavam nas portas do hotel. Entre
gritinhos, ataques de nervosismo e algu-
mas lágrimas disputavam um autógrafo
de seus mais novos ídolos.

Esta primeira viagem ao Brasil tem
caráter de sondagem — garante o empre-
sário Fernando Falcon que mais uma vez
nega que o grupo tenha alguma coisa a
ver com os Menudos:

O Tremendo não tem meninos des-
cartáveis. Sua formação não é original
mas, por enquanto, garante o empresa-
rio, seus integrantes permanecerão no
lugar. Desfilando em vistosa pick-up co-
lorida com o logotipo do conjunto (um
raio rom a letra T) pelas ruas do Rio e
São Paulo, os meninos nada conhecem de
musica brasileira, mas se sentem à vonta-

de no país assim mesmo. Querendo fugir
um pouco do estigma dos Menudos eles
exibem lustrosos cabelos compridos que
foram cortados e preparados pelo cabe-
leireiro Roger Renan: "Quero que a
moda do cabelo comprido volte".

No Brasil ou na Argentina é comum
ouvir nas FM os grupos que preferem
Queen, Duran-Duran, The Police, ou a
voz de Paul McCartney. Depois de qua-tro shows no Rio de Janeiro, na Boate
Sigus, o Tremendo se apresenta hoje na
Danceteria Pool Music Hall, em São
Paulo, numa promoção da Rádio Cidade.
O movimento nos corredores da emissora
deram o tom da popularidade que os
argentinos conseguiram no país. Até esse
sábado cerca de 600 meninas — contra 15
rapazes — a maioria acompanhada pelos
pais, estiveram comprando ingressos na
Cidade. Para os que gostaram dos meni-
nos — que dançam, praticam esportes e
lutam caratê — eles prometem voltar em
breve para disputar uma fatia do rentável
bolo brasileiro de admiradores desse gê-nero de grupos que, geralmente, cantam
em play-back (não se utilizam de músicos
ao vivo).

Com o lançamento anunciado pelo
grande painel elétrico do vale do Anhan-
gabau, por onde passam 3 milhões de
pessoas ao dia — os empresários Tom
Gomes e Mario Buonfiglio trouxeram o
Tremendo ao Brasil onde ficam até quin-ta-feira — eles também acreditam no
binômio "Juventude-Alegria" 

que acre-
ditam, vingue no Brasil. Por isso o LP
lançado pela RGE traz a música Todos
dançam nesta festa que rende milhões
para Menudos, Dominós e Tremendos.
O resto fica mesmo por conta desses
meninos bonitos, extremamente sensuais
que se revelaram pouco criativos em suas
entrevistas: "Gostamos muito das chicas
brasileiras. São mui carinhosas, mui mi-
mosas".
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Os gritos

que vêm

da juventude

paulista
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PAULO - Mesmo
provocando os mesmos
gritos e sussurros, os

quatro integrantes do recém-
lançado grupo paulista Dominó
não gostam de ser comparados
aos Menudos. Meninos na faixa
dos 14 anos, eles garantem ter
idéias, coreografia e repertório
próprios para os "jovens brasi-
íeiros" e — "não como vingan-
ça" — pretendem atingir com a
ajuda da gravadora CBS e da
empresa Promoarte o mercado
dos países de língua espanhola.

Nil, Afonso, Nic e Marcelo
lançam até o próximo dia 15 o
primeiro LP (Dominó) com mú-
sicas "dançantes e românticas"
visando ao público adolescente.
Mas já começaram a maratona
de divulgação que consiste em
gravar participações em progra-
mas de TV de grande audiência.
Não descartáveis como os Me-
nudo — que ao completarem 16
anos são aposentados — eles só
perdem o lugar no grupo caso
repitam de ano na escola. O
risco de saída é contornável.

Sábado passado eles provo-caram correria e grande concen-
tração de meninas no estaciona-
mento do Shopping Center Mo-
rumbi — zona sul de São Paulo

ao desembarcarem de um
helicóptero que os trazia dos
estúdios da TV Record — próxi-mo ao Aeroporto de Congonhas

direto para o programa do
apresentador Gugu Liberato da
TVS. Microfones e luzes, Gugu
os conduziu, ao vivo, direto parao estúdio em Vila Guilherme
onde participaram do programa
Viva a Noite.

A promoção é semelhante à
dos Menudos quando esteve pe-la primeira vez no Brasil recen-
temente. Os empresários do
grupo Sílvio Santos acreditam
muito no Dominó. Tanto que,ontem, os incluiu na programa-
ção do Miss Brasil 85, além de
pretenderem que estejam na
maioria dos programas da emis-
sora."O sol está brilhando / A
praia é sal é mel / As horas vão
nadando / a água é cor do céu".

Os versos comuns abrem a
música Companheiro de Edgar
Poças — que fez todas as ver-
sões de canções românticas ame-
ricanas e hispânicas — carro-
chefe do primeiro LP do Domi-
nó. Visão colorida da vida eles
têm e pretendem passá-la para o
público consumidor: "Quere-
mos provar que no Brasil tam-
bém existem garotos bonitos",
dizem.

A maioria dos integrantes
do Dominó — palavra escolhida
pelos empresários por ser inter-
nacional como táxi ou metrô —
conheceram-se em uma agência
de modelos fotográficos. Meni-
nos corados e risonhos, posavam
para fotografias quando os des-
cobriram para a música. Somen-
te Nil, de São José dos Campos,
já cantava antes do Dominó e
não tem antecedentes como mo-
delo.

Com uma já badalada apre-
sentação no Fantástico, da TV
Globo, e agendas preenchidas a
partir de julho com shows peloNordeste, o Dominó entra firme
na trilha da música para adoles-
centes, utilizando-se de uma co-
reografia repleta de movimentos
ditos "másculos" mas se recu-
sam a usar roupas brilhantes ou
camisetas cavadas como os Me-
nudos:

— Usamos roupas que po-dem ser vistas em qualquer me-
nino que freqüenta a Avenida
Paulista — diz Marcelo, residen-
te no tradicional bairro do Mo-
rumbi, São Paulo.

Entusiasmados com o re-
pentino sucesso — "os telefones
de nossas casas não param de
tocar" — e com preferencias
musicais tão distintas quanto as
opiniões sobre a carreira artisti-
ca, os meninos do Dominó, fi-
nanciados pela Promoarte —
empresa do próprio Gugu Libe-
rato que os promoveu pela pri-
meira vez — estudam espanhol,
dança, e acreditam no ritmo"alegre e contagiante" de sua
música.

Com eles viajarão em se-
tembro para o México — onde
participam de um festival inter-
nacional de grupos jovens repre-
sentando o Brasil. (Ricardo
Soares)
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Nana

Caymmi

Conversa

ao 
pé 

do

ouvido

Nana Caymmi projeta um doi
estilos mais marcantes e pessoa\

da música brasileira

Argujvo/Foto de Luiz Morier

f,

Joaquim Ferreira dos Santos

NA 

semana dos namorados está saindo o 14°
LP de Nana Caymmi, cantora de amores
que não costumam dar certo. O título,
Chora Brasileira, dá bem o clima das fai-

xas. Canções que falam no "vício de amor", no "azar
do amor", para no final acreditar sempre que "como
um clochard nas ruas de Paris o amor trará canções
mais uma vez aos nossos corações". O clima geral é de
fim de caso. Na voz grave de Nana, uma gargantaaveludada de cervejas e muita fossa, paixão e sofrimen-
to parecem dobradinha inseparável — e a ser tentada
de riovo.

Um disco deliciosamente intimista, com poucos
músicos no acompanhamento, e preservando o tom de
madrugada em alguma boate — você está sozinho e o
tempo escoa lento atrás de fumaça de cigarro, uísque e
desilusão. As doze canções puxam para o gênero das
baladas e há boas surpresas como Não me Conte, de
Fátima Guedes. Em geral, no entanto, boas ou más,
servem apenas de base para que através delas Nana
projete um dos estilos mais marcantes e pessoais da
música brasileira. Ela misturou no mesmo copo o
néctar das cantoras negras americanas e o sublime
desespero da nossa Isaurinha Garcia, por exemplo.

O resultado é um desfile de pérolas como a que
deixou marcada na interpretação de Vicio de Amor, de
Mareio Proença e Marco Aurélio. O velho tema ("um
mal pior que o amor é não se ter amor nenhum"), uma
canção simples — mas o estilo de Nana faz a diferença.
Aqui o autor encaixou de propósito nas rimas um
gemido, que a cantora sussurra visivelmente agradecida
com a oportunidade. Do outro lado da vitrola, os
ouvintes gemem também, românticos incorrigíveis.

Em Chora Brasileira brilham também os solos de
músicos como Chiquinho do Acordeon, lamentoso em
Minha Valsa, de Michel Legrand, e Hélio Delmiro,
com uma guitarra elétrica em Promissória. Apenas na
faixa final, Derradeira Primavera, de Tom e Vinícius,
que faria parte da trilha de O Tempo e o Vento, irrompe

Srande 
orquestra. Em geral o som é de conversa ao péo ouvido. E desse jeito que Nana regrava jóias de dois

gêneros que lhe são caros. O samba-canção de Copaca-
Dana, de Alberto Ribeiro e João de Barro, e a fossa de
Ültimo Desejo, de Noel Rosa, aquele que diz "eu não
mereço a comida que você pagou pra mim". Aí os fãs
de Nana gemem, novamente suspirosos.

Tom Jobim: ano

Tom Jobim em

excursão 
pela

Terra Brasilis

Diana Aragão

O 

compositor, maestro e intérprete Tom Jobim
volta, finalmente, a se apresentar no Rio de
Janeiro. Mais precisamente no Scaia, nos dias

19, 20 e 21 (couvert a Cr$ 100 mil), apresentando o
Terra Brasilis ao lado do mesmo grupo da apresentação
no Carnegie Hall, em março. Com textos e direção de
Ronaldo Bôscoli, arranjos e roteiros do próprio maes-
tro, o espetáculo conta ainda com as participações de
Danilo Caymmi (flauta e voz), Tião Neto (baixo),
Paulo Jobim (guitarra acústica DX7), Jacques More-
lembaum (cello) e Paulinho Braga (bateria). A família
também está presente no vocal integrado por Ana
Lontra Jobim, Elizabeth Jobim, Maúcha Adnet, Paula
Moreiembaum e Simone Caymmi. No roteiro de 24
músicas são vários os destaques como Chega de Saúda-
de, Águas de Março, Gabriela, Felicidade, Passarim,
Chovendo na Roseira, e Luíza, em roteiro para nin-
guem pôr defeito. Depois dos espetáculos no Scala, a
troupe já tem apresentações marcadas para o Mack-
soud de São Paulo (24) e Salvador, dia 29, no Hotel
Quatro Rodas. Mas também já estão acertadas, para
agosto, apresentações em Brasília. Curitiba e Belo
Horizonte. Em ano di muito trabalho. Tom Jobim só
ainda não fechou sua participação no Festival de
Montreux. em julho, mas a Europa e um retorno a
Nova Iorque, em dezembro, já estão acertados.

tarada

OS 10 LPs MAIS
VENDIDOS

10 — We are the World
USA for África (1)

2o — Corpo a Corpo
(Internacional) — Vários
(3)

3o — Toca Toca Mun-
dial — Vários (4)

4° — o Passo do Lui —
Paralamas do Sucesso
(9)

5o — Malandro Rife —
Bezerra da Silva (5)

6o — Um Sonho a Mais
(Nacional) — Vários (2)

7° — Chico Buarque —
Chico Buarque (8)
8o — Hit Parade — Vá-
rios
9° — QUe brote enfim o
rouxinol

? que existe em mim —
Benito de Paula
10° — Trem da Alegria

Trem da Alegria (7)
Fonte: Nopen

AS MÚSICAS
MAIS PEDIDAS

1. CHEGA DE MÁGOASOS Nordeste (1)
2.THE HE AT IS ON —

Glenn Frey (2)
3. LOURAS GELADASRPM (6)
4. PAPEL MACHÉ —

João Bosco
5. REBELDE SEM

CAUSA — Ultraje a
Rigor

6. RASPBERRY BERETPrince (5)
7. TUDO PODE MU-

DAR — Metrô (9)
8. SEU NOME — Biafra

(7)
9. AMANTE PROFIS-

SIONAL — Herva Doce
10. WE ARE THE
WORLD —USA For Af ri-
ca (4)
Fonte: Rádio Cidade
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Vôos de um ás do trompete:

José Domingos Raffaelli

Dtezy Gillespie (Everest/lmagem 6027), com
Gillespie (trompete) acompanhado por peque-no conjunto em três faixas e uma orquestra
nas demais. Gravado em março e abirl de1952, em Paris, França.

ravados originalmente para o selo
Blue Star, estes registros apresen-

tam o famoso trompetista com pequenoconjunto em três faixas (Blue and Senti-
mental, When It's Sleepy Time Down
South e Blue Moon) e uma orquestra de
cordas que inclui músicos da Ópera de
Paris nas demais. E bom informar, incial-
mente, que a presença das cordas em
nada altera a maneira de tocar de Gilles-
pie, que improvisa naturalmente, como
se fosse acompanhado unicamente poruma seção rítmica, embora algo, mais
contido do que habitualmente. É sufi-
ciente constatar que Jealousie ganha uma
nova dimensão, com o seu dinâmico
trompete injetando generosa dose de
swing; o mesmo ocorre em Night and
Day, My Old Flame, Pennies From Hea-
ven (aqui ele está realmente "impossí-
vel"), The Man I Love e outros atan-
dareis. Em vez de tocar tema e suas
variações, como quase sempre acontece
com um solista à frente de uma orquestra
de cordas, as improvisações de Dizzy dão
um colorido adicional a esse tipo de¦formação orquestral. Os arranjos de Da-
niel White limitam as cordas quase exclu-
sivamente aos backgrounds, exceto uma
ou outra passagem separando as inter-
venções do trompetista, porém sem qual-
quer criatividade. Com o pequeno con-
junto DG está solto, tocando uma cascata
de notas em Blue Moon de uma precisãoimpressionante; o pianista Arnold Ross
marca sua presença com uma improvisa-

nzzy uillespie:"impossível' em alguns momentos

ção bem organizada. Em Blue and Senti-
mental, uma das mais belas baladas do
repertório jazzístico, Dizzy desmente os
que o acusam de músico frenético, com
uma sensibilidade a toda prova, ouvindo-
se também o tenorista Don Byas, um dos -
melhores da Era Swing, porém poucoconhecido entre nós. E fácil imaginar
como tocava Gillespie em 1952, aos 35.
anos, dominando inteiramente o instru-
mento com a maestria que se tornou sua
marca registrada, executando qualquerfrase que pudesse imaginar, dando seus.
vôos altos com facilidade e propósito.Embora esse disco não se inscreva entre
as maiores realizações de John Birks
Dizzy Gillespie deve merecer a atenção
dos trompetistas e seus admiradores.

Um timbre 
que 

criou escola

m Hio.'IpíTfl taQO ooCfli»] w-

( ) O número entre parênteses indica a posição na semana anterior. Saíram da lisa: ChinesaWall, com Philip Bailey e Phil Collins (10) e Evolueion, com o grupo Menudo (6).

Alista 
dos LPs mais vendidos, que na

semana passada já havia sé surpreen-
dido com a chegada de um malandro da
Baixada Fluminense ao quinto lugar (Ma-
landro Rife, de Bezerra: da Silva), ganha
ares ainda mais democráticos agora com a
inclusão do super brega paulista Benito de
Paula, num LP chamado de Que Broti
Enfim o Rouxinol Que Existe em Mim

um pequeno fla$h da Nova República, pois
nos outros postos há cantores de new wave,
sambas sociais, fdolos infantis, hino para a
Etiópia e trilhas de novela. Na lista das
mais pedidas da Rádio Cidade a novidade
é Papel Maché, de João Bosco, um artista
até pouco tempo de pequenas platéias e
inaudível em rádio.

ESSE 
ótimo lançamento de Sarah

Vaughan reúne gravações original-
mente feitas para a etiqueta Musicraft em
1946/47. Acompanhada por diversas for-
mações — os quartetos dos pianistasTeddy Wilson e Jimmy Jones, orquestras
lideradas por George Auld, Tea Dale,
Richard Maltby e George Treadweli, seu
marido na época —, a cantora interpreta
um excelente repertório com standards
do quilate de Don't Blame Me, I've Got A
Crush On You, Tenderly e I Can't Get
Started ao lado de músicas menos conhe-
cidas, mas igualmente expressivas, como
A Hundred Years From Today, I Feel So
Smoochie, It's Magic e Gentleman
Friend. Considerada pelo crítico Gérald
Merceron como a voz mais afinada da
música norte-americana, Sassy mostra to-
da sua criatividade. O timbre característi-
co que criou escola, dicção clara, vibrato
caloroso, controle da respiração na emis-
são das frases e uma apreciável extensão
são atributos e recursos que utiliza com
equilibrado senso de medida, oferecendo
em cada número uma série de surpresas
melódico-harmônicas. As variações de
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Don't Blame Me, as liberdades que toma
em Pve Got A Crush On You (num trecho
usa a voz como instrumento, sem pala-vras), as inflexões majestosas de A Hun-
dred Years From Today ou a alegria quetransmite em What A Difference A Day
Make são exemplos da sua arte, quetransborda de emoção. Um dos melhores,
discos de Sarah Vaughan editados entre
nós. (José Domingos Raffaelli)

Linha Colíege: liberdade e conforto
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AFFONSO ROMANO DE SANTANNA

DALTONICOS DE TODO MUNDO, UNI-VOS!

V

OCÊS não sabem como é desnor-
teante a vida de um daltônico.

E provavelmente alguns de
vocês não sabem nem o que é um

daltônico. Também não o sabia. Mas foi
numa auia de geografia, aos 12 anos, que
comecei a suspeitar que não era uma pessoa
normal. Ainda não sabia que minha anorma-
(idade tinha nome: daltonismo. Este nome
$ó o fui aprender quando, ao tentar entrar
para o Exército, meu irmão mais velho
também foi infamemente rechaçado sob a
pedra de daltônico.

Lembro-me de quando ele voltou para
casa, arrasado, porque não foi aceito como
òs outros colegas para fazer o CPOR. A
família reunida na sala com o ar fúnebre, e
ele como um personagem de Nelson Rodri-
gues no quarto ato de qualquer ópera: —

sou um daltônico! e ficamos todos petrifica-

dos. Ainda bem que lhe disseram: — lugar
de daltônico é na Aeronáutica, é lá que eles
precisam de gente assim, pois o daltônico é
capaz de descobrir as camuflagens do exerci-
to inimigo. Aí, o ego de toda família já
começou a se levantar: ser daltônico era
algo, algo mais, não era para qualquer um, e
além do mais poderia salvar a pátria. Sim,
deve ser daí que nos veio essa mania de
querer salvar a pátria.

Daltônico: um sujeito que confunde as
cores. O nome vem de Dalton, que em 1794
fez essa espantosa descoberta: algumas pes-
soas confundem o verde com o vermelho,
outras o amarelo com o laranja. Eu, quando
me provocam, confundo o verde, o verme-
lho, o rosa, o azul, o laranja, o amarelo, o
marrom', o cinza, enfim todas as cores a que
tenho direito. Depende da incidência da luz
e da cor que está por perto, porque as cores

são safadinhas, ficam copulando umas com
as outras ante os meus olhos perplexos. Nós
os daltônicos vemos um mundo insuspeitado
aos demais mortais. Vemos utopias onde
outros vêem tragédias. Deve ser por isto que
nunca via nada demais na legalização do
partido comunista. O vermelho pode ser
verde, e o verde pode ser vermelho, como,
aliás, o demonstraram Luis Carlos Prestes e
Plínio Salgado na década de 30.

Mas voltemos àquela aula de geografia
onde abruptamente o professor me revelou
que nem tudo era azul nas costas da Dina-
marca. É que eu havia feito caprichosamen-
te um mapa onde deveria destacar os ocea-
nos do mundo. Com que carinho eu o fizera!
E, no entanto, ali está o professor me
devolvendo o mapa com a nota três, e ainda
estou começando a me assustar quando ouço
sua verberação achando que, de molecagem,
eu pintara os aceanos de roxo.

Não, os não-daltônicos jamais saberão
que profundidades luminosas ondeiam no
oceano dos olhos de um daltônico!

Daí, o meu apelo: — daltônicos de
todo mundo, uni-vos! Somos uma minoria
incompreendida, que precisa de se organizar
agora que todas as minorias já acharam o
sentido político de suas vidas nesta década.
E dou mais razões para isto. Por exemplo:
não ó só o Exército que nos rejeita. Tambcm
o Detran. Só o amor da Aeronáutica não nos
salva. O Detran nos odeia, e se pudesse nos
exilava a todos numa ilhazinha: — a dos
despossuídos de carteirinha de habilitação
para dirigir, porque confundem uma corzi-
nha ou outra.

Todos os meus exames de vista para
tirar carteira de motorista foram um misto
de comédia e patetismo. O funcionário ali
achando que eu estava gozando. Mas, tam-
bém quem manda eles ficarem com aqueles

livros cheios de números escritos com boli-
nhas de todas as cores que se confundem?
Não queriam confundir? Então agüentam.
E, além do mais, quem manda ficarem
misturando ali no grande painel vários sinais
luminosos? Então, porque espantar se cha-
mo o vermelho de laranja ou o verde de
amarelo?

Daí, de novo, o apelo: — daltônicos de
todo mundo, uni-vos! Vamos à Uncsco ou à
Anistia Internacional. É preciso que os si-
nais de trânsito sejam feitos cm formatos
diferentes. Quadrado: pare, triângulo: espe-
re, redondo: continue. Ou que inventem
outras soluções, como as que vi os alunos de
desenho industrial da PUC ensaiarem. So-
bretudo, senhores das cores do mundo,
acautelai-vos, porque alem dos vossos mun-
dos e cores há outras cores povoando o
mundo dos outros.

A MESA, COMO CONVÉM

Bar do

Tio Octávio

Apicius

QUANDO 

atentamos em nós — e é
coisa quase nunca agradável — ye-
mos-nos repetindo sempre a mesma/
coisa. Ah! Como somos monótonos!

Leitor caro: por que não podemos abrir a porta e
sair de nós mesmos, nem que fosse por duas
horas? Dar uma volta até a esquina, respirar
outros ares! Que nada. Entra dia, sai dia, tropeça-
mos em nosso rabo, caímos no velho ritmo —
tarara, tarará — muito barulho e nenhuma ener-
gia mental.

Escrevendo, entào, é a mesma desgraça.
Aquilo que, em momentos de vaidade, gostamosde chamar de nosso ritmo é só uma Iitania queadormece a sensibilidade e, em pouco, adormece
o leitor. (Que o autor, este, já está roncando no
compasso escolhido por sua cauda.)

Concorre, também, para a Iitania esta viciosa
arrumação das coisas. Pois elas se repetem. Por
falta de imaginação, preguiça mecânica, distração
de ver, acaba tudo sendo tal qual era. E o
cronista, ao relatar isto, leva a culpa do tédio.

Em se tratando de restaurantes, é comum
repetir-se que mais valem os modestos. O que é
uma regra quase universal. Se crescem em sober-
ba, degringolam em qualidade. A razão é simples.

De saída, a naturalidade é estado que, na
pior das hipóteses, não espanta nem cansa. Insos-
so natural é só insosso. Arrebitado, fica intolerá-
vel. Já as coisas boas, quando se enfarpelam,
tendem a piorar, Servem os enfeites mais como
disfarces que como molduras. E como são disfar-
ces... Tertío, é erro grosseiro este de achar-se quesomar é somar. Freqüentemente, somar é só
confusão de alma. E em matéria de comida,
então! Seguindo, pois, Prima e Secundo, Tertio —
lidos, assim, parecem até três dálmatas! — mos-
tram-nos como devem os restaurantes se aterem à
modéstia, desprezarem os efeitos teatrais, joga-rem os molhos nas cabeças dos chefs ignaros e,
aproveitando que o país é paupérrimo (e além do
mais falido e endividado), só apostarem na simpli-
cidade.

: Não o fazem, porém. Pelo contrário. Como
cocQttes à procura de aumento ou militares à
busca de cargos, se enfeitam sempre mais.
Acumulam estrelas, champignons, compotas vá-
rias- (misturando o doce e o salgado), escolas
superiores, diplomas e jóias. O resultado é sem-
pre lamentável e caro.

• Perdão leitor: comecei falando dos males da
repetição e eis que mc repito. É que — procuro,agora, uma desculpa e só encontro a mesma — os
fatos me forçam a tanto. Hoje, como antes de
ontem ou em algum dia do mês passado, os males
do restaurante que encontro são os mesmos queencontrei. Todos cabem em uma fórmula simples:
«e náo se emperiquitassem tanto seriam melhores.

; Por exemplo — ainda outro dia, quis a Sra
A.L. um simples bife. Mas que fosse bem-feito.
Como já não era cedo, pensei logo no Plataforma.
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Ah! Mas, por um bife, quanto barulho, quanto
gente, quanta caçada atrás dos garçons que sem-
pre somem! Já estava exausto antes de sair de
casa. Lembrei, então, que em Botafogo estava
aberto o Bar do Tio Octávio. Conhecia-o de
nome. E ácenava com o fato simpático de ser
simples e de não querer ser mais do que um
honesto botequim, bem-cuidado. ,

Fomos. Porém, ao entrar, achei as pessoas,todas, com ar bizarro. Onde estávamos? Pensei,
por um instante, que alguma coisa estranha tinha
acontecido. O quê? Custei um pouco para desço-
brir a origem da estranheza. Era a luz. Por não sei
que maldade, os donos da casa inventaram de
iluminá-la com néon. Tudo estava com cara de
cadáver. E cadáver na hora do Juízo, que a luz é
tão forte que detalha cada vício e pecado. Pior
ainda: crava no olho seus pregos com tal intensi-
dade que chega a ofuscar. Cruel castigo.

Como não o merecíamos, escolhemos um
resto de corredor, perto do balcão, onde as coisas
náo eram tão graves. Logo veio o garçom. Rcco-
mendou-nos com intenso calor um linguado à
Belle Meunière. Como não tinha nenhuma inten-
ção prévia, concordei. Já a Sra A.L. queria seu
bife. Ofereceram-lhe outro, com molho de Roque-
fort. Ficou confusa, triste, quase desesperada.
Mas fincou pé. Queria um filé simples. E com
batatas fritas. A contragosto, embora muito amá-
vel, a casa aceitou. O resultado foi que seu bife
estava ótimo e a minha sole estava uma bobagem.
(Muito bem servida e ainda mais bem retirada de
suas espinhas. Mas tão sequinha e insôaa quenem o molho, com muitos champignons e alcapar-
ras, conseguia lhe dar algum interesse.) '

Ora, o que me pergunto é por que a casa,
capaz de fazer um bife tão decente, prefere servi-
Io com Roquefort. E por que insiste em um
linguado bobo, quando tudo que sc queria era
comida simples de botequim. A pergunta me
lembra...

BAR DO TIO OCTÁVIO
Rua' Voluntários da Pátria,
402. Tel. 286-9995

COZINHA ? ?

AMBIENTE • •

Ambiente — Sem pretensões. Se não fosse
uma abominável luz fria que bate nos olhos

que nem vitríolo, poderia ser, de noite,
agradável.
SERVIÇO — Atencioso.
PRATOS RECOMENDADOS — Os mais
simples. A casa ganha mantendo-se como
botequim.
HORÁRIO — Todos os dias, até 3h da
madrugada.
ESTACIONAMENTO — Não tem mano-
breiro. Há um estacionamento pago em
frente.

CONVENÇÕES — COZINHA: ? ruim. ? ? razoável. #AMBIENTE: • simples. • • confortável, • • • muito
? boa. ? ? ? muito boa. ? ? ? ? ? excelente,confortável. • • • • luxo. • • • • • muito luxo.
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Discurso feminista não tem

audiência de mulher 
pobre

Letícia Lins

RECIFE 

— O discurso feminista não che-
ga às mulheres dc baixa renda da perife-ria do Recife: elas vêem o homem como
o espelho da liberdade, mas admitem,

conformadas, que a mulher nasceu para servi-lo. A
virgindade é questão de honra e o homossexualismo,"uma coisa do Diabo".

O aborto constitui "um grande pecado", se o feto
for extraído à força. Mas é observado com naturalida-
de, se tiver sido provocado pela ingestão de remédios
populares: alfazema com cachaça, uma erva chamada
quina-quina ou água agoniada (fórmula fabricada em
Pernambuco e largamente comercializada nas farmá-
cias).

Isso, pelo menos, é o que se depreende após
concluir a leitura da pesquisa Sexo ç Marginalidade, da
antropóloga Fátima Quintas, da Fundação Joaquim
Nabuco, apresentada como tese de mestrado na Uni-
versidade Federal de Pernambuco.

Ao longo de 318 páginas, ela analisa exaustiva-
mente mitos, conceitos e preconceitos da vida sexual da
mulher pobre, que costuma ver o casamento como o
caminho da felicidade, e até mesmo um favor que os
homens lhe fazem:

A mulher deve agradecer muito ao homem
quando casa com ela. Ele lhe dá o nome — diz
humildemente uma das consultadas.

No entanto, apenas 28,05% delas têm a situação
oficializada, enquanto 71,55% apresentam relações
consensuais com seus companheiros. No plano domes-
tico, o sexo não chega a ser satisfatório: 80% das
estudadas não sentem nenhum prazer no ato sexual e
chegam mesmo a desconhecer a palavra orgasmo, um
termo sofisticado, inventado pelos ricos. As 20% que jáo experimentaram o têm como uma compensação pelasdesvantagens provocadas pela miséria que a vida lhes
impõe:

Como iria saber que estou viva, se não sentis-
se nada? Pelo menos, quando sinto a carne mexer, sei
que a fome não mc matou — justifica uma das
depoentes.

Apesar dos problemas que muitas vezes o homem
traz para casa — "meu marido ganha pouco e gasta
tudo para passear" ou "o mal do homem é a mulher e a
bebida" — elas não concebem sentido na vida, se lhes
for retirada a presença do macho. Segundo a antropó-
loga, "viver sozinha é quase uma condenação".

Ela exemplifica com alguns depoimentos: "A
vida sem homem é mesmo muito difícil"; "mesmo com
todos os defeitos, prefiro viver com ele" ou "toda mãe
só tem sossego quando vê a filha amparada". O
amparo, segundo Fátima Ouintas, é moral e económi-
co: "É um desencanto a vida desprotegida" ou "mulher
nasceu para viver debaixo das asas do homem".

As entrevistadas náo aceitam a possibilidade de
ruptura com o companheiro ou marido: "a separação
conjugai ou consensual não faz parte do mundo mental
da mulher pobre" — explica a antropóloga.

O homem é superior, inteligente e indispensável:"Vivo só com o filho. A vida é péssima. O homem é a
solução para tudo"; "a mulher é fraca e o homem é
forte" ou "o homem sempre foi mais inteligente do quea mulher". Conclui a antropóloga que a superioridade
masculina se professa nessas colocações como força
física, resistência às intempéries, capacidade de luta:"Os medos, imbuídos na formação da mulher, fazem-
na psicologicamente tênue e receptora de apoio físico e
mental do macho. A insegurança c a instabilidade
persistem, condicionadas à influência da ideologia
dominante, eminentemente machista."

Os direitos da mulher e do homem também sâo
totalmente desiguais: "O homem tem a liberdade queDeus lhe deu" ou "mulher não tem direito a nada".
Diante de tantos problemas, é natural que essas
mulheres desconhecessem a palavra sexo. Cerca de
50% delas foram incapazes de situar a resposta, e 20%
têm o sexo como'uma coisa pecaminosa: "O sesso é a
vontade da carne, e a Igreja diz que é pecado". A
menstruaçáo é vista como muito misticismo, o resguar-
do (período de 90 dias após o parto) e'povoado porsuperstições e a menopausa é encarada como o fim da
vida sexual. A virgindade impõe respeito c pureza, e ao
perdê-la. a mulher a condiciona a um compromisso
posterior, a ser assumido pelo companheiro. Pratica-
mente não se conversa sobre sexo com os filhos e o
homossexualismo é acusado como uma das "desgraças
do mundo".

A pesquisa da antropóloga da Fundaj foi desen-
volvida com a "aplicação de 124 questionários na favela
Formigueiro, à margem do rio Capibaribc, vizinha ao
aristocrático bairro de Casa Forte, um dos mais bucóli-
cos da Capital.

Por cautela, a antropóloga preferiu limitar seus
resultados estritamente ao universo pesquisado. Mas o
discurso provavelmente se repete pelas outras 80 fave-
Ias desta cidade, onde as condições de vida, hábitos e
costumes são praticamente os mesmos. Ali 27,20% das
mulheres são totalmente analfabetas, e 53.15% não
chegaram a concluir o primeiro grau.Cerca de 711 I b'/r tem o homem como chefe de
família, e 2*»,84<í ocupam essa função por falta dele.
Cerca de 79 08':í se dizem católicas. As moradias são
precárias: 51 ,fi2ri são cobertas por zinco, e 72.58% das
paredes são de madeira, havendo também taipa e até
papelão A água encanada so serve a ll,29rí dessas
mulheres, que (requentam indigència (50%) por falia
de previdência social Nao admitem anticoncepcionais
e as que ligaram as (rompas o fizeram em hospitais do
INAMPS, mediante pequenas gorjetas aos médicos,
lambem nao aceitam esterilidade dos companheiros,
pois esta e sinônimo de (alia de vmlidade.

::

Recife/Fotos de Natanael Guedes
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Alice (E) aceita a submissão constatada pela antropóloga Fátima

Dominada, se quiser ou não

RECIFE 
— "O homem é dominado só pelolá de cima (Deus). E a mulher é dominada

por todo mundo aqui em baixo. Sc ela
quiser ou náo quiser é dominada. Não adianta
reclamar. A vida é assim mesmo."

Esquálida, a pele enrugada e tostada devido às
lavagens de roupa ao sol — na beira do rio — e
aparentando pelo menos uma década a mais para os
seus 33 anos, Maria Alice do Nascimento, "amiga-
da", oito filhos de parto normal e um em gestação,exibe um discurso bem representativo do que a
antropóloga colheu na pesquisa Sexo e Marginali-
dade.

Ela aparece no trabalho com o nome fictício
de Josefa Marly e se inclui entre as 20% que sentem
prazer no ato sexual.

Reconhece ser o marido ignorante, vc a vida
cheia de fome e problemas, trabalha em casa "feito
uma condenada", mas prefere não reclamar:

A mulher é muito sofredora. Eu tenho
para mim que a mulher só nasceu para sofrer
mesmo.

Como a maior parte das companheiras de
favela, também não admite a vida sem a presençado macho:

É muito importante ter um homem dentro
de casa. A mulher, quando não tem homem, o povovive "amontado" em cima dela. Todo mundo querse aproveitar. O homem protege a mulher. Mesmo
sendo ruim, ele é bom pra ela.

Para Alice, a mulher que sabe viver é a que"respeita o marido, faz o que ele quer". Apesar da
numerosa prole, não toma pílulas anticoncepcio-
nais: "Tenho medo de tomar remédio e me prejudi-car. Até aqui só perdi um, assim mesmo porqueDeus quis."

Não admite que o marido se submeta a um
processo de esterilização: "Não quero que ele faça
operação. Vou ter filho até quando Deus mandar."

Repudia totalmente o homossexualismo: "No
dia cm que meu macho inventar essas coisas de rico,
eu acabo com a graça dele. Tá besta de desmu-
nhecar."

Segundo Fátima Quintas, as mulheres pobresfazem da aceitação da vida escrava uma arma de
defesa, um escudo protetor para o equilíbrio emo-
cional. Numa luta desigual, "aprovam, de antemão,
o lado vencedor, enquanto sua batalha simboliza a
batalha dos fracos, na qual a previsão de vitória
recai para o lado do dominador, quer de gênero,
quer de classe". Josefa Marly, mais precisamenteAlice, exemplifica:

— O homem pode ter muitas mulheres. O
problema é somente poder sustentar todas. Acho
natural que ele tenha tantas quanto possa. A
mulher é que só pode ter um homem só, seja pobreseja rica. A moral é a mesma e a obediência
também. Nisso somos iguais.

Foto de Dllmar Cavalher

A Ministra Ivette Roudy, entre feministas, no Rio de Janeiro

A luta da Ministra é outra

Beatriz Bomjim

FOI 
como dar uma aula

em curso de pós-
graduação a universitá-

rias ávidas por conhecer uma
experiência em muito diferen-
ciada e quilômetros à frente da
realidade brasileira. Ao falar,
no Rio, para um grupo de femi-
nistas, a Ministra dos Direitos
da Mulher na França, Ivette
Roudy, narrou a trajetória de
uma líder socialista e feminista
há quatro anos no Poder.

Na casa de Jacquclinc Pitan-
guy, do movimento CERES e
do PMDB-Mulher, na Lagoa, a
Ministra revelou a única cam-
panha que náo deu certo entre
as muitas que conseguiu levar
adiante: o projeto de lei, ba-
seado na lei anti-racista, que
preservaria a imagem pública
da mulher através da propa-
ganda.— A lei náo saiu, mas em
pesquisa de opinião pública,
ficamos sabendo que 75% da
população apoiaram, por
exemplo, a campanha de iníor-
maçáo sobre a contracepçáo.

As lutas da Ministra que,
nascida em Pessac, Departa-
mento da Gironde. levou mui-
to tempo para conseguir reali-
zar seus estudos secundários e
superiores, formando-se por
correspondência, foram mui-
tas. K, garante, até agora con-
seguiu o apoio dos movimentos
feministas, mesmo de aluuns

que, antes, lhe faziam oposi-
çáo. Como o de Simone de
Beauvoir, dois anos atrás. Al-
gumas poucas renitentes rende-
ram-se à eficiência de um Mi-
nistério que levanta financia-
mentos em bancos e subvencio-
na seus projetos e à presençasimbólica de uma feminista no
Conselho de Ministros da
França.

Antes do Governo Mit-
terrand e da criação do Minis-
tério, as lutas feministas eram
desenvolvidas na rua ou atra-
vés de manifestos. Hoje as as-
pirações do MLF (Movimento
pela Liberação da Mulher) são
expressas no Poder. Não julgoas ações dos grupos, apenas os
ajudo. O movimento passou do
estágio da reivindicação para o
da construção.

Ivette Roudy respondia a
uma indagação presente em al-
gumas feministas reunidas porRuth Escobar, que, antes, dis-
cutiam a formação do Conse-
lho Nacional dos Direitos da
Mulher, sua representativida-
de, seu orçamento (Cr$ 12 bi-
Ihóes. pedidos ao Planejamen-
Io). Dúvidas expressas por al-
gumas mulheres, de como a
presença do feminismo se daria
no Poder. De como uma lula
poderia ser levada dentro dos
limites do próprio Poder.Desde os tempos da ve-
lha Jl (' (Juventude I nnersi-
laria (atólica) — respondeu
Maria da C onceição 1'avares —
as mulheres estão atilando. O

Conselho será uma instância
maior, com vistas à criação de
um Ministério. Vamos fazer
uma política dc Governo? Va-
mos. A política do não-
Governo já fazemos há muito
tempo.

A economista era uma das
presenças mais festejadas na
reunião das mulheres. Definin-
do-se como uma "feminista no-
vata, meio solta", diz ter perce-
bido com clareza a discrimina-
çáo contra a mulher durante o
período eleitoral dc 1982. Ela,
que estava envolvida pela briga
da política econômica, enten-
deu a dificuldade do acesso da
mulher aos postos de comando.

Nos debates, que sc segui-
ram à explanação sobre o Mi-
nistério dos Direitos da Mu-
lher, a Ministra respondeu a
uma pergunta de Rose Marie
Muraro. sobre a possibilidade
de a presença de uma mulher,
como ela. na estrutura do Po-
der, ler modificado a burocra-
cia, tornando-a mais humana.

— E muito cedo para falar
disso. Não há dúvida de quehouve uma mudança de menta-
lidade. A noção dos direitos da
mulher entrou na cabeça de
todas, inclusive das mais mo-
destas. Elas ja sabem a quemrecorrer, conhecem o endereço
do Ministério. Mas não será
amanhã que as mulheres dele-
rão 50% dos postos do ( iover-
no. Será preciso pelo menos
unia geração para mudar tudo.
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CARLOS EDUARDO NOVAES

Turíbio Santos num concerto que vai Gnattali a Bach

Turíbio Santos

Sons de violão no Outeiro

TURÍBIO 

Santos interrom-
pe por uma nòite seus pro-
jetos integrados — um de-
les com a Orquestra de

Violões do Rio de Janeiro e o outro
com o clarinetista e saxofonista Pau-
lo Moura — para render sozinho sua
homenagem a Bach, Heendel e Scar-
latti, neste ano em que se comemora
o tricentenário de nascimento desses
três gênios da música.

Será na próxima quarta-feira, às
21 horas, no Outeiro da Glória. Fiel
à determinação de sempre inclui
compositores brasileiros em seus
concertos, especialmente aqueles
que escreveram para o violão, Turí-
bio interpreta no programa peças de
Villa-Lobos e Radamés Gnattali.

Mas, fundamentalmente, o con-
certo é mais uma incursão do instru-
mento ao universo dos clássicos, já
que as obras dos três tricentenários
não foram escritas para violão. As
transcrições, contudo, ao mesmo
tempo em que prestam homenagens
aos compositores, valorizam o ins-
trumento, cada vez mais presente
nas salas de concerto de todo o
mundo.

De Bach, Turíbio executará
jChaçonne, da Partita para Violino n°

2. De Haendel, Sarabande. E de
Scarlatti, três Sonatas.

A parte brasileira, como não
podia deixar de ser, destaca Villa-
Lobos, compositor que Turíbio res-
salta ter aberto importantes cami-
nhos para violão, a partir, entre
outras obras, dos doze Estudos.

— De grande valor para o estu-
dante de música, o violonista, no
caso — diz Turíbio. — Outros instru-
mentos não têm a mesma sorte de
contarem com música brasileira que
possibilitem uma abordagem mais
nossa pelo estudante. Os Estudos de
Villa-Lobos são para estudantes de
nível "excelente", mas ele escreveu
também os Prelúdios e a Suíte Popu-
lar Brasileira, para os de nível"médio".

Outro que escreveu muito para
violão — na verdade, para quase
todos os instrumentos — é Radamés
Gnattali, de quem Turíbio tocará,
antes da Valsa-Choro, do Choro e de
três Prelúdios de Villa-Lobos, as
Brasilianas n° 13 com seus três movi-
mentós: samba, valsa e choro.

O concerto é em benefício das
obras sociais da Igreja de Nossa
Senhora da Glória do Outeiro. De-

pois dele, Turíbio volta aos seus
outros projetos, um dos quais o da
Orquestra de Violões do Rio de
Janeiro. É ainda com entusiasmo
que fala de suas apresentações na
Sala Cecília Meireles.

— No segundo fim de semana os
garotos tocaram ainda melhor do
que no primeiro. Capricharam do
primeiro ao último acorde. Agora
vamos para São Paulo, onde nos
apresentaremos nos dias 19 e 20 no
Teatro da Cultura Artística.

O projeto com Paulo Moura —
com quem Turíbio já tocou algumas
vezes, inclusive gravando um disco
que contou também com a participa-
ção de Clara Sverner e Olivia Bying-
ton — é mais para o final do mês,

. ainda sem data certa. Haverá primei-
ro uma apresentação fechada, no
Centro Empresarial do Rio, e no dia
seguinte dois espetáculos abertos ao
público.

Turíbio e Paulo optaram por um
repertório amplo, com peças de Bee-
thoven e Paganini, passando por Vil-
la-Lobos e desaguando em Ary Bar-
roso e Tom Jobim. A idéia é de
transformarem o show num disco.

F

O 
qüiproquó

OI um dos maiores qüiproquós de que tive
notícia. Aconteceu na Zona Sul do Rio de
Janeiro logo no segundo dia de greve dos
aeronautas e aeroviários. O comandante

Kapalsky arrumou sua maleta e saiu de casa dizendo à
mulher que estava escalado para voar. Às vezes era
verdade. Nesse dia porém, como em muitos outros ao
longo de cinco anos, tratava-se de uma mera desculpa
para passar o fim de semana com a "namorada".
Kapalsky nem lembrou que os aviões estavam no chão.

Sua mulher Cristina também não se deu conta.
Não era o que se poderia chamar de uma mulher bem
informada. Ademais, já se acostumara com a vida
irregular do marido. Nesses 15 anos de casada, ouviu a
frase tantas vezes que já soava tão banal quanto um
cumprimento do porteiro. Kapalsky beijou as duas

pura intriga! — Kapalsky fez um ar de sofredor — É
tudo invenção dos meus coleguinhas. Eles... eles não
me perdoam por eu ter furado a greve.

Cristina deu um beijo no marido e de alguma
forma voltou orgulhosa para a cozinha. Kapalsky
suspirou e relaxou na poltrona. Dia seguinte Cristina
recebeu um telefonema anônimo informando-a sobre o
fim de semana do marido fora de casa.

— Não acredito — esbravejou ela — vocês estão
inventando coisas só porque meu marido teve a cora-
gem de furar a greve!

Cristina procurava disfarçar, mas o telefonema a
perseguia como uma goteira pingando nas suas lem-
branças. Ela foi se segurando. Passada uma semana,
estranhou o fato do marido não ser mais escalado paravoar. Cristina era disinformada, mas não era burra: se

avião sequer, que

filhas e bateu a porta fingindo uma expressão de há uma greve e Kapalsky foi dos poucos que a furou,rpvnita- "nnr mi* tinham n.i» «f-i-r deveria estar voando muito mais. Por que não?
Resolvi aderir à greve — disse Kapalsky na

maior cara de pau.
Cristina aproveitou o embalo, engatou uma sc-

gunda e fez nova pergunta: quem havia voado com ele— qual a tripulação? — no dia em que furou a greve?Kapalsky foi apanhado de surpresa.
Ahn... bem, ahn... por que você quer saber?Por nada. Eu conheço alguém? Quem era o

co-piloto?
Ahn, era o...o...um garoto novo, você não

conhece. Ele veio da Transbrasil.
Cristina não precisou esperar muito para confir-

mar suas suspeitas. Três ou quatro dias depois encon-
trou uma amiga — mulher de outro comandante, um
dos líderes da greve — num supermercado. A amiga
estava radiante com o movimento dos aeronautas quemantinha-se forte e unido. Imagine, Cris, que a adesão
foi em massa!

Não houve quem furasse a greve? — pergun-tou Cristina como quem não quer nada.Ninguém! Não houve um avião
levantasse voo!

Cristina separou-se do marido. Kapalsky foi, mo-
rar com um colega de trabalho. Machão clássico,
continuou nos calcanhares da mulher e mantêve a
chave de casa. Sob o pretexto de ver ou apanhar as
filhas, entrava e saia como se permanecesse vivendo
com a mulher. Cristina reclamava, Kapalsky não lhe
dava ouvidos. Em meados dos mês passado, Kapalsky
fez uma viagem e permaneceu 15 dias no exterior. Sem
que ninguém soubesse, Cristina mudou-se e alugou o
apartamento. Kapalsky chegou no início desta semana.
Largou as coisas no seu quarto e foi à casa de Cristina.
Meteu a chave, abriu a porta e deu de cara com um
cidadão lendo jornal na sala, só de calção.Cristina taí? — perguntou se contendo.

O cidadão levantou-se do sofá, assustado:Como é que o senhor-vai entrando na casa dos
outros, assim?

Quero falar com a minha mulher — e empur-
rou forte o cidadão. — Sai da frente, vagabundo, antes
que eu lhe quebre a cara. Cristina! Cristina!

A mulher apareceu na sala. Não sei se dá paravocês imaginarem a cara de Kapalsky ao olhar para a
Cristina do novo inquilino.

revolta: "por 
que tinham que escalar logo a mim nesse

fim de semana?"
Ao chegar no apartamento da "namorada", no

Leme, ela perguntou o que ele tinha dito à esposa parase pirulitar de casa. O que digo sempre, respondeu
Kapalsky tirando as bermudas da maleta.

Mas como? — reagiu a "namorada" — Os
aviões estão parados. Vocês não estão em greve?Nós? — Kapalsky caiu em si — Poxa! É
mesmo! Que mancada!

Kapalsky apressou-se em recolocar suas coisas na
maleta. Voltaria para casa e diria a Cristina que só
tomou conhecimento da greve, no aeroporto. Bem,
mas aí a "namorada" sentou-se no seu colo, acariciou-
lhe o rosto e chamou-o de benzinho. Kapalsky logo
achou melhor pensar no problema mais tarde. Passou o
fim de semana com a "namorada". Está claro que este
não foi igual aos outros. Kapalsky não conseguiu se
desligar da possibilidade de Cristina vir a descobrir a
mentira. Ao entrar no carro, de volta à casa, permane-ceu meia hora imóvel, olhar distante, pensando: como
é que vou sair dessa?

Cristina passou os três dias no ar. Sem emprega-
da, tendo que cuidar da casa e do aniversário de uma
das flhas no playground, em nenhum momento se ligou
no noticiário sobre a greve dos aeronautas. Dois ou três
colegas de Kapalsky, preocupados com sua ausência
nas assembléias, chegaram a telefonar à sua procura.
Quando Cristina dizia que ele estava voando, os
colegas, sabendo da "outra" de Kapalsky ficavam na
moita. Mas desligavam o telefone na maior bronca.
Nós aqui, reunidos em assembléia permanente,, fazen-
do piquetes, sem dormir e Kapalsky atirado nos braços
da "namorada".

Antes de meter a chave na fechadura, Kapalsky
respirou fundo e fez o Sinal da Cruz. Seja o que Deus
quiser! gemeu. Abriu a porta e chamou pela mulher. A
voz saiu em falsete. Cristina apareceu vindo da cozi-
nha, enxugando as mãos no avental. Kapalsky fixou-a e
sorriu aliviado. A julgar pela expressão, Cristina não
soubera de nada. Kapalsky então engatilhou a história
que havia preparado. Pediu a mulher que sentasse e
explicou:

Escuta Cris. Quero lhe dizer uma coisa. Se
vierem lhe contar histórias estranhas... me envolvendo
com outras mulheres, você não acredite em nada. É

Ofertas 
que 

vão alegrar a festa 
junina!

Vestidos em algodão
estampado, com de-
talhes de rendas e fi-
tas. Vários modelos,
com calça.

Tam.: 2 a 8

19.900

Camisas de flanela xa-
drez, para meninos.
Com mangas compri-
das. Várias cores.

Tam.: 2 a 8

19.000

Tam.: 10 a 16

22.000

Calças jeans em dois
modelos. Com bolsos e
pespontos.

Tam.: 2 a 8

29.000
Tam.: 10 a 16

Â partir de

Tam.: 10 a 16

25.900

Preço Baixo
é Sears!

Preço Baixo
6 Sears!
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Chapéus de palha
com enfeites, para
meninas. Com ou sem
tranças.

59.000

Na compra das calças,
você ganha um retalho
para ta/er o& remendus
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pOACL âUCL VÍcCú KCL

Satisfação garantida
ou seu dinheiro de volta
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Sua declaração de amor fica mais 

Q

doce com 
presentes 

Sears. 

^

VJ

H

Minicamisola
de malha, mo-
delo jovem.
Tam.: 42 a 48.
Várias cores.

Preço Baixo
6 Searsl

29.000

Pijama de ma-
lha, modelo jo-
vem. Várias co-
res. Tam.: 42 a
48.

Preço Baixo
é Sears!

39.000

lllli

CONHEÇA O SEU

futuro na Sears
•Horóscopo eletrônica

\*Biorritmo «Sorte

Colaboração:
PHILIPS e
PROLÓGICA

Wm

$ÍSse, j mm
Camisas sociais, em vários padrões à sua
escolha. Diversas cores. Tam.: 37 a 43.

Camisas lisas Preço Baixo 6 Sears! 39.900

CdmiSSB listradas Preço Baixo 6 Sears! 49.900
Gravata de flanela ' Preço Baixo «Searsl 13.900

Cinto em couro » Preço Baixo 6 Searsl 39.900

Na Sears, você encontra ursinhos de
todos os tamanhos, cores e modelos.

Escolha um para o seu amor!

rawy®"".! /V
h~mm

Carteiras em náilon, 2
modelos e várias cores.

Preço Baixo
é Searsl 19.000

Embalagem com 2 lenços
lisos. Várias cores.'

Preço Baixo
é Sears! 7.500

! \$|P

Cachecol
de flanela.

Várias cores
Preço Baixo

é Searsl

15.900

p" %.

Meias masculinas

5.200

5.900

Preço BaixoClássicas é Sears!
Preço BaixoEsportivas é Sears!

Sacola com 3 alças
Preço Baixo 6 Sears! 17.500

Sacola Gigante
Preço Bai.to é Sears! 19.000

Bolsa esportiva
Preço Baixo é Sears! 22.500

Agenda permanente em
couro sintético.
130 x 135 mm.

De 12.500 por 9.800

^1:;

J

-

•'¦w
Conjunto com cinto

esportivo em cadarço
3 em 1.

Preço Baixo
é Sears! 21.900

SP**

Pijama longo, masculino,
de malha. Três modelos.

Tam.: p/m/g.
Preço Baixo
é Sears!

Chocolate Monte Verde.
Embalagem "Eu te amo".
Preço Baixo
é Searsl 12.500

Bombons embrulhados
sortidos Vally

Preço Baixo
é Searsl 30.000 o quilo

Máquina de escrever
Olivetti Lettera 82

Preço Baixo
é Sears! 365.000

39.900
fÃMiUMÍNTOS^' HilIAIS

SEM JUROS

X-— •> 
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¦ 

4

Ursinhos Carinhosos
de pelúcia. Três mo-
delos. Tam.: 31 cm.

| Preço Baixo é Sears!

69.000

Sapatos Terra em pelica.
Trás modelos: social,
semi-social e esporte.
Tam.: 37 a 43.

Preço Baixo é Sears!

129.000

Kit Beauty Collection
Coty n? 2

Preço Baixo
é Sears! 25.000

Economize
12.100
Colônia

Refrescante
Água- de
Verão.
450 ml.

Para ele e
para ela

De 44.100 por
32.000

Kit com ferramentas
p/automóvel - 10 peças

Economize 12.000
Estojo masculino

para viagem.

De 49.000 por 37.000

Preço Baixo
6 Sears! 69.000

Auto-rádio/toca-fitas
CCE CM 350.

Preço Baixo
é Sears! 385.000

Economize 46.410
Estojo Brush-on

Brusher Luxo

De 71.410 por 25.000

Relógio Quartz Cosmos
Unissex.

Pulseiras cambiáveis.
Preço Baixo
6 Sears! 169.000

GRÁTIS: 1 pulseira

i - BASF
: J12Q 

"

i ehrome

vns --v

Economize s;r'

28.360
Batom v *>

Double Rich
Lipstick.

Várias cores
à sua escolha.
De 48.360 por
20.000

Fita para videocassette
T-120 VHS

PreçoBaixo y^QQQ

ScotchWNARANGE 1

fx <0

Economize 31.000
Ursinho Angeloso de
pelúcia. Quatro cores à
sua escolha.

De 130.000 por

109.000

¦7

M

Economize 43.140
Estojo de maquilagem

4 sombras

De 73.140 por 30.000

LP's Super
Econômicos, com
músicas clássicas

ou populares,
à sua escolha

A partir de

10.000

Fita cassette
Scotch C-60

Família Peposo
quatro ursinhos,

à sua escolha.
Preço Baixo é Sears!

Papa?" 71.000

Filhinho e AR 0(10Filhinha

fi
: %**s

íBSflIIlm. i
i.• i:

De 10.500 por 8.500

f/ciMntpAa hicUôpa/ia, 4aa vícCa tia
Sears

Botafogo
BarraShopping

Satisfação garantida
ou seu dinheiro de volta
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Constituinte Aberta

A REVOLUÇÃO SEM ARMAS

Catedrático de Direito Constitucional da Universi-
dade Federal do Ceará, o professor Paulo Bonavides
foi escolhido por Tancredo Neves para Comissão da
Constituinte. Paraibano de Patos, 60 anos, Bonavi-
des é membro da Associação Internacional de Ciên-
cias Políticas da França e do Grande Colégio de
Doutores da Catalunha, Espanha. Autor de A crise
política brasileira, esgotado desde 196S, defende a
eleição do analfabeto à Constituinte, e a concorrên-
cia de candidatos avulsos — da Igreja, dos sindica-

tos, da universidade —, de modo a evitar a "ditadura
dissimulada da classe política profissional". Bonavi-
des se pergunta sobre a legitimidade de consentir
que os representantes do Congresso exerçam cumu-
lativamente dois mandatos diversos: o de deputado
ou senador e o de constituinte. E conclui que
somente uma "Constituinte aberta" poderá superar
o fechamento elitista das Constituintes passadas,
abrindo espaço para intervenção de todas as cama-
das sociais.

Ilustração de Petruclo

Paulo Bonavides

DEVE 

convocar-se a Consti-
tuinte como órgão de sobera-
nia e não como órgão de re-
presentação, conforme acon-

tecerá se o futuro Congresso Nacional, da
legislatura de 86, exercitar a função consti-
tuinte. Uma Constituinte legítima totaliza
o poder político da coletividade nacional
numa ocasião histórica em que se faz
mister definir os fundamentos institucio-
nais da organização jurídica de um povo.
Fruto das deliberações daquele colégio,
essa organização aparecerá formalmente
fixada em documento que será a ata do
novo pacto político.

Limitando poderes, estabelecendo
competências e declarando direitos, toda
Constituição, segundo o sentido em que a
tomamos, é, em primeiro lugar, um siste-
ma de valores. Serve de base ao Estado
social, que ela provê de um denso teor
democrático. A Constituinte e a Constitui-
ção significam passos fundamentais no
processo de legitimação do poder em cada
sociedade democrática.

Nesse momento em que se fere o
debate sobre a Constituinte, há pelo me-
nos no país uma consciência já formada
em grande parte do povo de que a futura
Constituição não deve ser o artefato de
elites privilegiadas nem de uma classe
política desmembrada da vontade popular.

Joaquim Nabuco, ao tempo da monar-
quia, se queixava do divórcio entre a
Constituição e a realidade, entre o paíslegal e o país real. Foi ele o autor da frase
célebre, que hoje circula com aparência de
novidade, de que somos um império e não
uma nação. A novidade existe, sim: é quedepois de tanto tempo decorrido, já da
monarquia à república, ainda somos um
império de desigualdades e de profundasinjustiças sociais, ainda temos a ossatura
institucional de um Estado unitário e não a
diversidade autônoma de uma união fede-
rativa, ou, após cerca de cem anos de
textos constitucionais republicanos, conti-
nuamos oscilando, ao sopro da instabilida-
de política, entre a ditadura e as formas de
um sistema representativo que não chegou
nunca a consolidar-se.

Todo o problema de uma nova Consti-
tuição será o de pôr termo a esse abismo
entre a lei e a realidade, entre a forma e o
conteúdo, entre o que a nação pensa c
sente e o que apenas pensam as suas elites,
as quais, no passado, sempre fizeram nos-
sas Constituições debruçando-se sobre
modelos estrangeiros.

O conceito de constituinte aberta, co-
mo um meio de evitar o fechamento elitis-
ta das Constituintes passadas, abre espaço
à intervenção de todas as camadas sociais.
Não vemos, por conseguinte, como excluir
o analfabeto da eleição à Constituinte
numa sociedade que caminha para a pleni-tude democrática. Uma coisa é essa parti-cipação, outra coisa coibir a instrumentali-
zação do voto do analfabeto pelas oligar-
quias. Aí a função fiscalizadora da Justiça
Eleitoral sobe de importância e será ela
que vai proporcionar tecnicamente a pro-teção do livre exercício da vontade políticado cidadão analfabeto, o qual, tendo tam-
bém deveres e obrigações com a coletivi-
dade, não pode assistir indiferente à muti-
laçãp de seu direito participativo no pro-cesso de formação da vontade nacional
soberana.

Faz-se mister que os candidatos avul-
sos também concorram, a fim de atenuar o
fenômeno da ditadura dissimulada da cias-
se política profissional quando ela envcre-
da no seio das organizações partidárias
através de suas cúpulas para o monopólio
interno e oligárquico das candidaturas.

A candidatura avulsa, quem sabe, po-deria ser admitida para constituir pelomenos um terço dos componentes da
Constituinte. Com isso, forças como a
Igreja, os sindicatos, a universidade, quesão categorias da sociedade, membros de
um poder extrajurídico e extrapolítico
que, não raro, atua indiretamente sobre a
formação da vontade pública, deixariam
de representar um poder constituinte de
fato, percebido apenas por sociólogos e
cientistas políticos, mas desprezado pelos
juristas do formalismo normativista clássi-
co, para se transformar em poder consti-
tuinte de direito, como órgão de soberania
no plano político.

Tais forças se acham aptas a contribuir
extraordinariamente no plenário consti-
tuinte para fazer da Constituição o coroa-
mcnto daquela aspiração de converter a
representação soberana da nação numa
autêntica e legitima representação da na-
ção soberana, pondo termo tanto quanto
possível ao imenso divórcio que separa a
Constituinte da realidade.

O problema constituinte no Brasil,
após duas décadas de ostensivo desacato à
soberania popular, não é tanto o de fazer
uma Constituição; que esta, quando se
ignoram as bases de legitimidade, não
oferece lá maiores dificuldade f"ntiais.
como a Junta Militar usurpadora de " '
demonstrou, mas o de fazer uma Consti-
tuição legítima e popular, condensando as
aspirações profundas e renovadoras da
sociedade brasileira, isto é. unia Constitui-
ção que seja o instrumento consagrador da
transformação, da modernização e da re-
forma democrática.

Todo esse processo se deverá cumprir,
portanto, em obediência a um sentimento
de revalorização da liberdade, que ora se
expande no seio da opinião nacional e quehá de refletir-se, em futuro imediato, so-
bre as instituições, fazendo-as mais demo-
crflticas, mais republicanas, mais federa-
tiv ;is.

O combate pela Constituinte foi em
1984 uma positiva manifestação de cons-
ciência política do povo brasileiro. Fm
1^85, o mesmo combate se transforma em
algo mais: (|iinn;i| itiva e qualitativamenteé um passo a (rente. Hoje. em toda parte,a batalha pela Icuitimidade da Assembléia
( onstituinte mostra como o povo amadu-
receu. como a Nação não está disposta a

aceitar qualquer colégio constituinte que
possa promulgar uma nova Carta, onde os
anseios mais profundos do País, voltados
todos para a mudança e a renovação
social, e sobretudo para a estabilidade de
um pacto de convivência, fundado na
imediata concretização de postulados de
justiça, não hajam sido devidamente aten-
didos.

UM 

processo constituinte legfti-
mo não pode discriminar cole-
tividades, pessoas e esferas de
opinião, não pode Ignorar a

vontade política de 10 milhões de analfa-
betos da área rural do Nordeste, não pode
mutilar a participação política do povobrasileiro, não pode ser o egoísmo das
elites nem o instrumento da espoliação de
direitos políticos, não pode tampouco se
fazer sem audiência daqueles que, à min-
gua de benefícios materiais e do cumpri-
mento de um dever social da parte do
Estado, foram até há pouco excluídos das
urnas pelas atuais estruturas do poder,
mediante uma legislação eleitoral lesiva,
que atenta contra a justiça, a igualdade e a
democracia, ao mesmo tempo que ofende
e contraria a vocação política do século
XX.

Quando o povo principia a questionara constituinte — não o instrumento, mas a
possível composição social e política da
assembléia — em verdade o que está
questionando é a própria classe política,na medida em que ela, concorrendo a uni
novo desafio, não adverte que durante o
passado sua contribuição tocante à refor-
ma institucional ficou deveras aquém das
expectativas do povo e da cidadania.

Não padece dúvida que a constituinte
é compromisso ou pacto e que a Constitui-
ção será a ata desse pacto, dessa congrega-
ção soberana de v intades. Mas para alcan-
çar a constituinte com legitimidade ou
para a Constituição ser legítima, não ape-
nas pela forma senão também pelo conteú-
do — porque é isto o que importa prima-cialmcnte — para que se chegue a tal
resultado, faz-se mister toda uma conjuga-
ção dc esforços volvidos para o exame das
forças que vão intervir nesse processo,esforços sobretudo voltados para aqueles
pressupostos que darão a essas forças e aos
seus representantes na cadeira constituinte
o direito dc exprimir a soberania da vonta-
dc nacional.

Todos os temores e apreensões quei' H' momento invadem a alma do povobrasileiro e sc apoderam de sua consciên-
cia são temores justificados, com raízes
históricas ponderáveis, mostrando que no
passado nem a Constituição nem a consti-
tuinte puderam plenamente desatar-se dos
laços impostos pela servidão subdesenvol-
vimentista da nossa sociedade. Muito me-
nos foi possível ao País desfazer-se da
herança oligárquica. que na mesma hora
de promulgação das Constituições já as
desatualizam para o gênero de sociedade a
que deveriam servir de fundamento jurídi-co e institucional.

Várias soluções têm sido propostas à
remoção da crise constitucional acarretada
pelo regime autoritário de 1964.

A primeira, dc todo ultrapassada, pre-tunlia ministrar poderes constituintes ao
atual Congresso para uma ampla reforma
institucional, com o propósito de levantar
o edifício d.i no\a república escorado nas
paredes do velho casarão da ditadura. Viu-
sc logo. poiérn. ,i in.iiiid.idc de semelhante

projeto, embora ele transcendesse a Carta
vigente e nos desse uma nova Constitui-
ção. Mas que legitimidade teria tal Consti-
tuição se seus autores não haviam recebido
poderes para tanto? Se o presente Con-
gresso, convertido em constituinte, não
poderia desmembrar de sua representação
a bancada dos senadores biônicos? E ainda
que o fizesse internamente, por um ato de
força, pouca legitimação acrescentaria ao
processo, insanavelmente viciado desde
suas origens.

Pcrcmpta a proposta dessa via, bus-
cou-se outro caminho, que parece concen-
trar as preferências do poder recém-
investido na tarefa de recompor as bases
representativas do atual sistema de gover-
no. Trata-se de dar ao futuro Congresso —
o da legislatura de 87 — os sobreditos
poderes constituintes, a fim de que ele
cumpra a tarefa de elaborar a Constituição
pela qual toda a Nação suspira.

Essa segunda fórmula aparentemente
— e só aparentemente — não esbarra em
obstáculos e teria antecedèncias históricas
na infância da nacionalidade. Vejamos,
porém, se isso procede.

A constituinte de 1823 foi a um tempo
assembléia constituinte e assembléia legis-
lativa e ordinária. Acumulou duas fun-
ções. infringindo o preceito teórico de sua
separação em dois órgãos distintos. Tam-
pouco realizou tarefa normal, tanto que,envolvida numa crise política oriunda pre-cisamente de poderes que congregava,
acabou soçobrando à violência do primei-ro golpe de Estado deferido no Brasil,
fruto da crise militar de que se valeu o
Imperador para dissolver a primeira cons-
tituinte soberana desta Nação.

Mas. poder-se-ia argumentar também,
folheando os capítulos da crônica imperial,
com o artigo 176 da Constituição do Impe-
rio, que fazia mais rígido, mais democráti-
co e mais legítimo, sob certos aspectos, o
processo de reforma constitucional do quetodos os textos ulteriores do nosso consti-
tucionalismo republicano-oligárquico de
1891. ou seja, quando fazia passar peloscanais da vontade eleitoral da cidadania
ativa a proposta de alteração de matéria
constitucional. Essa passagem se ultimava
por força do sobredito artigo, cujas nor-
mas determinavam que os eleitores dos
deputados à legislatura seguinte deveriam
conferir-lhes a especial faculdade de refor-
mar a Constituição, que assim ganhavaconsiderável rigidez, não podendo nunca
ser modificada durante a mesma legisla-
tura.

Da rigidez que o freio popular e demo-

crático trouxe ao poder de reforma consti-
tucional e que prevaleceu na Carta do
Império, arredou-se, porém, a tradição do
constitucionalismo republicano. O consti-
tuinte de 91 fez o processo reformista mais
flexível, ao omitir a exigência de cunho
plebiscitário da Constituição do Império.
Desvinculava-se portanto da audiência à
vontade eleitoral o processo de revisão da
Constituição.

O caminho que a preferência oficial
ora indica, como forma legitimadora, traz

de certo modo a reminiscência daquela
técnica. Intenta aplicá-la, desta feita, náo
à reforma da Constituição, a exemplo da
Carta de 1824, mas à sua elaboração
mesma, dotando o Congresso eleito de
poderes constituintes originários.

Não nos apráz essa solução. Não é a
mais legítima. Muito menos aquela que o
povo queria, quando saiu às ruas, subiu às
tribunas e ocupou o espaço cívico da
Nação durante os comícios pelas diretas.
Naquela ocasião o povo fez ressuscitar
diante do autoritarismo intimidado o seu
poder de arregimentação e fez também
crescer a força do sentimento democrático
neste País, demonstrando assim a inviabili-
dade dos mecanismos da ditadura e lan-
çando os alicerces a esta república recém-
erguida.

O 

terceiro caminho para a solu-
ção do problema institucional
é finalmente a convocação de
uma assembléia constituinte

que ocupará todo o espaço político para o
exercício do poder constituinte originário.

A assembléia é o órgão mais adequado
ao desempenho dessa função, conforme
recomendam os ensinamentos da doutrina
e preconizam as tradições mais sólidas e
democráticas do constitucionalismo mo-
derno.

Mas na conjuntura que atravessamos,
o acesso à constituinte é ainda uma estrada
pavimentada de obstáculos. Houve entre
nós uma espécie de compromisso tácito de
fazer a mudança do autoritarismo à liber-
dade sem comoções profundas na ordem
política e jurídica: com aquela prudência
que caracterizou na Espanha a estratégia
das reformas institucionais, ou seja. mc-
diante um processo de transição, coroado
ali de absoluto êxito e cuja formula tem
sido, por analogia, também a que se busca
aplicar ao Brasil e cujos resultados ja se
fizeram sentir ha algumas semanas quando
instalamos no Planalto, sem abalos nem
colapsos, o primeiro governo da Nova
Republica.

E no quadro dessas reflexões previas e

expectativas confiantes que se coloca todo
o problema da convocação de uma casa
constituinte, para levar a cabo o projeto dé
refazer e legitimar a ordem jurídica funda-
mental desta Nação. Temem alguns o teor
revolucionário que por natureza possui
toda constituinte, e se não o possuísse,
como titular que é de um poder soberano
em ação e marcha, não seria constituinte.

Tomados desse receio vacilam em ter
recurso a um tal instrumento, que as
nações democráticas sempre utilizam nas
ocasiões maiores de confronto com a histó-
ria e o destino. Afigura-se-nos porém que
semelhantes apreensões são descabidas,
não se justificam.

A profundidade da desorganização e
do caos institucional no Brasil é tamanha
que só o colégio constituinte do povo tem
o grau de legitimação suficiente para esta-
bclecer com toda a força da adesão social
as novas bases do sistema republicano.
Devemos porém insistir, para desfazer o
receio da faixa política conservadora, quea assembléia constituinte, pelo seu mero
funcionamento, não terá uma presença
que altere a normalidade da ordem pública
ou que possa embargar a livre ação dos
mecanismos reguladores de governo.

Vingando, pois, a opção política por
uma assembléia nacional constituinte, res-
ta examinar se o processo constituinte
transcorrerá paralelamente ao funciona-
mento do Congresso Nacional ou sem o
Congresso Nacional.

Caso funcione ao lado do Congresso,
o aspecto político-jurídico se tornará mais
complexo pela dualidade de poderes. por-
quanto o Congresso também é dotado de
poder constituinte, embora esse poder seja
derivado e limitado e na essência muito
mais jurídico do que político. E a indaga-
ção pertinente que se levanta é a de saber
se o sobredito poder ficaria ou não suspen-
so. enquanto a assembléia executasse sua
tarefa constituinte. Na primeira hipótese,
ou seja. a de suspensão, que órgão seria
competente para fazê-lo? O próprio Con-
gresso. voluntariamente, por Resolução,
que lhe autolimitasse as prerrogativas
constitucionais, suspendendo temporaria-
mente o exercício da atividade constituinte
de segundo grau. de que é dotado, ou a
Assembléia Nacional Constituinte, por de-
creto soberano, com o poder que se super-
põe ao Congresso Nacional e é fonte
legítima de atos de império e decisões
políticas de ilimitada abrangência?

Por Resolução não é possível, pois
esse ato não tem força para alterar o texto
da Constituição. Resta então o decreto
constituinte ou, em último caso, a Emenda
Constitucional que suspenderia têmpora-
riamente, enquanto durasse o mandato
dos membros daquela assembléia, o exer-
cício da função constituinte.

Suspenso ou contido de maneira tem-
porária o poder de reforma constitucional
do Congresso enquanto funcionasse a As-
sembléia Nacional Constituinte, é óbvio
que tudo se processaria normalmente, sem
a simultaneidade de ação constituinte de
dois órgãos distintos, removendo-se assim
ao mesmo tempo uma contradição e uma
fonte potencial de conflitos políticos e
jurídicos.

Desde ai é de prever a convivência
tranqüila e harmônica dos dois colégios
democráticos: um exercitando, por man-
dato da Naçáo, a tunção constituinte em
toda a sua latitude, sem correr o risco de
colisões desestabilizadoras; outro entregue

ao desempenho ordinário da função legis-
lativa, e ambos, num trabalho paralelo e
profícuo, servindo à concretização das es-
peranças que o povo deposita no advento
da Nova República.

A efetivação do processo constituinte
por essa estrada suscita também o proble-
ma da composição da constituinte. Seria
legítimo, por exemplo, consentir que os
representantes do Congresso Nacional
exercessem cumulativamente, se eleitos
para tanto, dois mandatos diversos: o de
deputado ou senador e o de constituinte?
Ou a Assembléia Nacional Constituinte
seria composta única e exclusivamente de
convencionais desatados de qualquer vín-
culo com o Congresso ordinário, não po-dendo portanto ser também, ao mesmo
tempo que constituinte, deputado ou sena-
dor a uma das duas casas da representação
parlamentar?

Em favor da primeira solução, ou seja,
do concurso de mandatos, rnilita o prece-
dente histórico e político dos autores das
Leis Constitucionais da Terceira Repúbli-
ca Francesa, na qual sem dúvida poderia-
mos nos inspirar. Foram eles a um tempo
legisladores ordinários e membros de uma
constituinte. Mas por esse aspecto nos
aproximaríamos deveras de uma recaída
na fórmula do futuro Congresso provido
de poderes constituintes, como parece ser
a inclinação dominante entre os atuais
detentores democráticos do poder.

Os adversários da constituinte sem o
Congresso se estribam no argumento de
uma vacância legislativa, que obrigaria o
Governo, para evitar a paralisação da
máquina administrativa e da normalidade
no exercício dos poderes públicos, a legis-
lar por decreto-lei, de tal maneira queengendraríamos o paradoxo, segundo se
infere dessa posição, de estabelecermos,
ainda que por breve período, um intervalo
de exceção, com a ditadura do executivo e
a quebra da ordem constitucional vigente.

Os que destroçaram as bases democrá-
ticas de legitimação do poder na sociedade
brasileira são agora os arquiinimigos da
restauração constitucional. Ninguém se
engane:, vivemos uma revolução sem ar-
mas e é em nome dessa revolução, quereflete idéias e interesses legítimos da
nacionalidade e da cidadania, que a As-
sembléia Nacional Constituinte poderáexercitar breve sua espinhosa tarefa.

A Constituição mais legítima e razoá-
vel, dentro do quadro social, político,econômico e financeiro que se desenha
neste País em crise, é inquestionavelmente
a da terceira opção, com o Congresso ou
sem o Congresso, mas num e noutro caso a
constituinte como órgão autônomo do
reencontro nacional da Sociedade com o
Estado, em ocasião de retomada da identi-
dade democrática, sem a qual não há
instituições livres, legítimas e representa-
tivas.

MAS 

advirta-se que a consti-
tuinte não obrará milagres,
ainda que a convoquemos
com todo esse potencial de

legitimidade, o qual só se completará, pbr
aspectos formais e substanciais, se dermos
também ao povo o direito soberano de
referendar a Constituição.

Assembléia Constituinte e referendum
constituinte, eis o binômio insubstituível
que há de coroar, em termos de legitimida-
de formal, a ação constituinte em vias de
concretizar-se.

Dissemos legitimidade formal, porque
não ignoramos o poder do fato sociológi-
co, a intensidade normativa do social, a
força de compulsão dos interesses estabe-
lecidos, a dependência política e ideológi-
ca do constituinte numa sociedade de
classes e sobretudo o nó de instituições
que representam um passivo histórico,
impossível de desfazer-se com tinta e pa-
pel, mediante decreto constituinte, por
mais poderosa que seja a vontade daquela
assembléia ou por mais ilimitados que
sejam teoricamente as suas faculdades de
reforma e os seus poderes de intervenção e
criatividade institucional.

O exercício eficaz do poder constituin-
te para elaborar uma Constituição aberta e
pluralista começa com o povo como força
de opinião — em verdade, aquele poder já
foi convocado pela vontade popular —,
passa pelo grande canal da Assembléia
Nacional Constituinte e finalmente com-
pletando o ciclo da legitimação fundamen-
tal termina com o referendum constituinte
do povo soberano.

A Nova República emerge por conse-
guinte como símbolo de liberdade e demo-
cracia, em contraste com a Velha Repúbli-
ca, que foi símbolo de um autoritarismo
fascistóide, que fez o País retroceder du-
rante 21 anos a condições políticas de
arbítrio sem paralelo, só comparáveis
àquelas que perduraram durante as como-
ções absolutistas e repressivas do Primeiro
Reinado.

Naquele período negro o rancor do
Imperador verteu o sangue dos heróis da
Confederação do Equador e a reação
imperial, de Norte a Sul, prendeu e fuzilou
os nossos patriotas, buscando em vão com
as Comissões Militares, abafar o sentimen-
to federativo, constitucional e representa-
tivo de Pernambuco e das Províncias con-
federadas. Ontem o desfecho foi a Abdica-
ção e a Regência, hoje a Nova República.
Nela confiamos com a certeza de que se
cortar os abusos que a Naçáo conhece e
lhe custaram o ônus de uma dívida externa
de cem bilhões de dólares, sangrando os
trabalhadores e a classe média, terá prepa-rado já os alicerces a um futuro de eonfian-
ça e credibilidade, que c o fundamento de
poderes estáveis e legítimos, pelos quaistodo o País anseia. Vamos aguardar assim
as reformas e a sinceridade das bandeiras
programáticas. O povo, como di/ia Rous-
scau — e não vemos como doix.ir de
invocá-lo a esta altura ---. o povo poderáser enganado, corrompido jamais. E se a
classe política da Nova República enganar
o povo. pagará caro o crime dc sua desleal-
dade as instituições liv res

"A 
Assembléia Constituinte,

pelo seu mero

funcionamento, não terá

uma presença que altere a

normalidade da ordem

pública ou que possa
embargar a livre ação dos

mecanismos reguladores do

governo."
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A PSICANALISE E A QUESTÃO DO FEMININO

Passividade, narcisismo, mulher

Sherry Turkle
The New York Time» Book Review

PASSIVIDADE, 

narcisismo
e masoquismo são o núcleo
biológico da feminilidade?
O serviço da mulher para

a procriação? Muitos psicanalistas
acham que sim. Entre eles, uma
mulher, Helene Deutsch, analisanda
de Freud. Mas, a afirmação tem dado
motivo para muita briga, sobretudo
entre feministas e psicanalistas.
Freud já foi muitas vezes acusado de
favorecer a dominação machista, por
sua expressão "anatomia é destino",
entendida como uma desqualificação
da mulher. Agora, porém, até mesmo
as feministas estão fazendo uma leitu-
ra mais "simbólica" da obra freudia-
na, e reconhecendo no criador da
psicanálise pelo menos o "liberalis-
mo" de perguntar: "Mas, afinal, o
que quer uma mulher?" A questão
da feminilidade está longe de ser
simples. Daí a importância de A
Psychoanalyst's Life, uma biografia
de Deutsch feita por Paul Roazen e
que acaba de ser lançada nos EUA.
Pode ser que Deutsch tenha "traído"
seu sexo, como querem as feministas,
mas o que disse é parte de um enigma
que jamais será resolvido, se as mu-
lheres não tomarem a palavra para
dizer o que é a sexualidade feminina.

A história do tema mulheres e
psicanálise é marcada por parado-xos. Na posição de pacientes, as
mulheres deram a Freud muitas in-
formações para uma teoria psicológi-ca que considerou o desenvolvimen-
to masculino como norma. A vida de
Helene Deutsch, uma analisanda de
Freud e membro da velha guarda de
psicanalistas, lemhra-nos que as coi-
sas não são menos complicadas do
outro lado do divã.

Na posição de analistas, as mu-
lheres desempenharam um papel im-
portante no desenvolvimento e na
consolidação de um movimento tera-
pcutico cuja teoria subjacente rebai-
xou "o feminino" igualando-o à pas-sividade. Na verdade, e paradoxal-mente, as mulheres ajudaram a cs-
crever esta teoria.

Paul Roazen, autor de alguns
livros sobre o pensamento político e
social de Freud, e sobre a política da
velha guarda psicanalítica, acaba de
escrever uma biografia autorizada de
Helene Deutsch, com base nos seus
textos e cartas, assim como em ccn-
tenas de horas de entrevista com ela.
Deutsch foi a primeira diretora do
Instituto de Formação da Sociedade
Psicanalítica de Viena, e, nos últi-
mos anos, de sua nova residência cm
Boston, uma das forças mais podero-sas na formação de analistas ameri-
canos.

"Mais freudiana do que Freud",
em alguns casos, Deutsch elaborou e
ampliou a teoria de Freud sobre as
mulheres de tal modo que interpre-
tou suas atividades (e a dela própria)na clínica, na teoria e na políticacomo expressões de masculinidade.
A mulher ambiciosa e realizadora
era uma "mulher fálica", um caso
especial, senão patológico.

Freud pensou que muitas carac-
teristicas "femininas" eram devidas
a uma efetiva inferioridade genital— na qual as mulheres também acre-
ditam — e que a conseqüência desta
sentida inferioridade era a necessida-
de, pela vida afora, dc superá-la ou
escondê-la. Apesar dc Freud ter con-
denado a tendência dc igualar mas-
culinidade à atividade c feminilidade
à passividade, ele próprio fez isso o
tempo todo. "Anatomia é destino",
e a "deficiente" anatomia feminina
constituiu um destino psicológico
problemático para as mulheres: seu
senso de déficit genital leva-as à
exagerada vaidade física — narcisis-
mo como compensação; o dcscnvol-
vimento feminino "bcm-sucedido"
leva-as à passividade, a um desejo de"ser amada" mais forte do que amar,
e ao masoquismo.

Este era o contexto para aqueles
aue haviam entrado na órbita freu-
uiana. O grupo incluiu um grandenúmero de mulheres. A foto oficial
do "Congresso de Oxford", em
1929. mostra que um terço dos parti-cipantes eram mulheres. Faziam par-te da comunidade psicanalítica vie-
nense. a que Deutsch aderiu nos
anos 20. nada menos que Cirete
Bibring. Marie Bonaparte. Ruth
Mack Brunswick. Karen Hornev,
Lou Andreas-Salomé. Jeanne
Lampl-dc Groot, além da própriafilha de Freud. Anna. Qualquer bio-
grafia de cada uma delas deve discu-
tir as evidentes tensões em torno da
participação das mulheres no inundo
freudiano. Como essas mulheres
chegaram a Freud?

A marginalidade da psicanáliseem relação as instituições estabeleci
das deu às mulheres a possibilidadedc assumir papeis que lhes eram
negados na universidade ou no meio
medico A própria Helene Deutsch
obte\e pei missa». ik dirigii unia cli
nica psiquiatnca durank a Piiniena
(ujci ra MüüJici. m«r sei» c«i»ti*; 1101
malmente ve.uih a umlhc h s Ioi

fa 
fcl 

jo frii

f sobre scus proprios anseios insatis-
fcitos tcntando rcconcilia-los. Nos

| seus escritos, Deutsch usou com fre-
// qiicncia mal disfarijados exemplos de
)V cxpcricncias pessoais para ilustrar

/ seus pontos de vista, como aquele
I em que dcscrcveu o casamento com
y Felix, ao falar de "mulheres ativas"
)/ e sua preferencia por homens passi-// vos, "com 

qucm furiosamente insis-
jf tem para que se tornem ativos, e a
// quem perseguem com a eterna re-

/ preensao por nao screm suficiente-
\\ mente encrgicos."
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lhe arrancado quando os homens
voltaram para casa. Sabe-se queFreud respeitava as mulheres, como
indivíduos, e lhes dava boas vindas
como colegas — nos anos de 1970,
Grcte Bibring ainda podia responder
perguntas sobre psicanálise e mulhe-
res com anedotas a respeito da genti-leza e galanteria de Freud. Mas pou-co sabemos do relacionamento entre
as experiências dc vida dessas mu-
lheres e aquilo que as levou a Freud.

O grande-mérito da biografia de
Roazen é o rico material disponível
sobre o assunto. As mulheres do
círculo freudiano foram atraídas poruma teoria da deficiência feminina?
Foram atraídas pelo próprio Freud

por seu gênio, por sua confiança
c dispostas a trabalhar com uma

teoria da deficiência porque no fun-
do sentiam como sendo seu aquilo
que Freud estava descrevendo? Ou
será que a teoria freudiana, não
importa o quanto seja uma teoria
deficiente hoje cm dia, era mais
receptiva para a sexualidade femini-
na, para os seus conflitos e aspira-
ções à ação do que qualquer outra
coisa no horizonte? As mulheres
pioneiras do círculo psicanalítico ti-
nham"pcrmissão" de ser poderosas.Tiveram chance de se tornarem adul-
tos ativos sexualmente, politicamcn-te, c intelectualmente.

ROAZEN 

traz de volta a
tese de que Freud ofere-
ceu a Deutsch uma tco-
ria que correspondeu à

sua dinâmica psicológica. Helene
Deutsch odiava sua mãe: até mesmo
na velhice ela falou sobre Regina
Fass Rosenback como dc uma "mu-
lher terrível" c idealizou o pai. Wi-
lhelm, um advogado. Deutsch conta
uue a análise com Freud não se
dirigiu aos sentimentos dc ódio pelamãe. De fato, na última hora analíti-
ca de Helene Deutsch com Freud.
ele a encora jou a reter sua identifica-
çáo com o pai, por considerá-la bc-
néfica para ela. Roazen retorna com
freqüência à idéia dc que quandoDeutsch chegou a escrever sua teoria
sobre as mulheres (a tese de que
passividade, narcisismo e masoquis-
mo são o núcleo biológico da femini-
lidade — o "serviço das mulheres
para a espécie"), isto era uma ex-
pressão dc sua psicologia pessoal.

Quando Deutsch escreveu sobre
conflito entre maternidade e cro-

tismo. estava escrevendo sobre sua
própria vida. Nascida na Polônia cm

<S,S4. cia saiu dc um longo e apaixo-
nado caso amoroso com Hcrman
Lieberman. um socialista polonês, ecasado, para uni casamento com Fe-lí\ Deutsch, disponível e mais a de-
quado. com quem pôde ter filhos.

Ela acreditava uue sua expcrién-
cia efotica com I iebcimaii precocedemais, tinha como uma herança,
uma ohscuia iclauio com seu filho
único Mártir. |)u mesmo modo.
quai.di llclein. Dcutscl» te-.>ti/ou sn-
I1;i i• unifliU i inic mlcieciualidaik
v. k mimlki.uk oslivíi cscrcvciulo

muito diferente do que quando se
analisava com Freud.

É difícil saber se o mais trágico
aspecto da vida de Helene Deutsch
tem ligação com as deficiências na
teoria do desenvolvimento feminino
tal como foi elaborada na época de
sua análise, ou com -um parado-
xo mais profundo, enraizado no pró-

Freud, episódio que Deutsch descrc-
vcu (mais uma vez sob pretexto de
escrever sobre um paciente) cm ter-
mos de artifício de "ser desapontado
no amor". Deutsch foi a Berlim parauma segunda análise. Freud man-
dou-a para Karl Abraham. O capítu-
Io mais emocionante do livro de
Roazen é sobre a análise em Berlim.

Paul Roazen tenta mostrar de
que jeito Deutsch usou sua teoria
como uma tela em que projetou suas
limitações psicológicas, c como justi-ficação para suas escolhas de vida
pessoal. Mas o livro é mais interes-
sante quando revela como a psicaná-lisc acabou com suas ilusões. Os
primeiros analistas deixaram alguns
aspectos do desenvolvimento relati-
vãmente intocados. O fato dc queFreud não pôs em foco o primitivorelacionamento entre a criança e sua
mãe significou que a análise de Hcle-
nc Deutsch não teria lidado com esta
área.

Mas a psicanálise não tem sido
uma teoria estática. Novas observa-
ções (incluídos os estudos sobre me-
ninas e seu modo de lidar com o
corpo) c novas teorias que ressaltam
a importância das primeiras ligações
com a mãe provocaram mudanças na
teoria e na prática psicanalíticas no
que se referem às mulheres. Se esti-
vesse em análise hoje, Deutsch ccr-
tamente discutiria seus conflitos e
decepções com sua mãe de modo

As mulheres pioneiras
do círculo psicanalítico

tinham 
"permissão"

de ser poderosas
e adultos ativos"

prio empreendimento psicanalítico.Freud terminou abruptamente a aná-
lisc dc Deutsch cm 1919 para dispor
dc tempo para a volta de um dos seus
mais famosos pacientes, o Homem
dos Lobos. Apesar de ela ter alegado
que não sentiu decepção, consciente-
mente, a biografia de Roazen deixa
claro que cm 1923 Deutsch teve sua
primeira depressão relativa à pertur-bação no seu tratamento com Freud,
além do fato dc que sua análise
incompleta deixou-a confusa a res-
peito das escolhas que ela tinha feito
na sua vida pessoal.

A vida com o marido c o filho
era para ela insatisfatória. Houve um
caso de amor com Sandor Rado.
outro membro do grupo pioneiro de

A formação de analista inclui uma
análise didática. A análise de
Deutsch com Freud tinha preenchi-
do este requisito. A tensão entre
ensinar e tratar na análise didática
tem mandado muitos analistas para
duas análises: uma para o instituto,
de formação e outra para si mesmos.
A análise com Abraham devia ser
para ela. Mas esta análise também,
foi um fracasso.

Freud se meteu na privacidade
de sua relação com Abraham. Hele-
ne Deutsch disse a Roazen que no
início dc seu trabalho com Abraham
este lhe mostrou uma carta de Freud
na qual o mestre advertia seu discí-
pulo dc que o casamento de Deutsch
com Felix de modo algum devia ser

HEi.ENE OEUTSCH

desfeito pela análise. "A carta de
Freud a Abraham tinha sido uma
condição, tornando a análise impôs-
sível", disse ela mais tarde. E uma
vez tendo sido uma analisanda e
colega de Freud, o "pai" de todos os
outros analistas, as análises com ou-
tros de seus "filhos" foram profun-damente comprometidas. Assim,
Helene Deutscn emerge como uma
vítima do "romance familiar" psica-nalítico: o relacionamento de analis-
tas com Freud, o pai. O problema do
pai psicanalítico não ocorre apenas
com Freud e seu círculo. Eu o encon-
trei no movimento psicanalítico fran-
cês, em que Jacques Lacan desempe-
nhou um papel seminal, paterno, e
em que seus analisandos e discípulos
sofreram por náo saberem a quem se
voltar para uma segunda análise,"depois de Lacan."

A história tem uma dimensão
trágica: em 197S. numa entrevista a
The New York Times Magazine,
Deutsch. aos 90 anos, disse que a
única coisa que ela ainda queriafazer era completar sua análise inter-
rompida. "Depois 

que parei a análi-
se com Freud. quis terminá-la. Freud
não tinha tempo e já estava doente,
por isso nie mandou para Karl
Abraham cm Berlim. Mas Abraham
escreveu a Freud dizendo que era
meu amigo demais para me analisar.
E assim, estou sentada aqui esperan-
do pela análise".

Os ataques feministas à psicaná-lisc conccntraram-sc na afirmação
freudiana dc que 

"anatomia é desti-
no". Rcccntcs redescobcrtas femi-
nistas da psicanálise concentraram-
se em ver mais além do biologismo
dc Freud. Um retorno a Freud tem
sido feito através dc uma leitura
lingüística e social do seu texto.
Nesta leitura, os temores e desejos
que a clássica interpretação vincula-
va diretamente a partes reais do
corpo (ansiedade de castração, inve-
ja do pênis) são agora entendidos em
termos de símbolos num contexto
cultural.

ASSIM, 

o pênis assume seu
papel no desenvolvimen-
to psicológico somente
como um símbolo, um

veículo de informação sobre signifi-
cados da diferença sexual. Isto" tor-
na-o um veículo simbólico de infor-
mação sobre a desigualdade entre os
sexos. De acordo com esta leitura, a
inveja do pênis não é um imperativo
biológico, mas uma forma de ciúme
socialmente específica. Outro retor-
no feminista a Freud é feito através
de teóricos que olham mais de pertodo que o fundador da psicanálise
para as primitivas experiências da
criança com a mãe. Para o menino, a
separação da mãe é brutal porquenum certo sentido acontece duas
vezes: primeiro, na perda de um laço
infantil original com a mãe, e. de-
pois. no ponto do conflito edípico
quando as questões da diferenciação
se tornam interligadas com as ques-tões sexuais.

Mas as meninas têm permissãodc manterem mais elementos do vín-
culo original, mais íntimo, com a
mãe. durante o período edípico. As-
sim, pode-se argumentar que as mu-
lheres sc desenvolvem com maior
capacidade para empatia e senso de
si mesma, o que dá mais importância
à ligação do que aos limites. A
reformulação do desenvolvimento
sexual feminino em termos menos
biológicos e num contexto social quevaloriza o envolvimento c a intimida-
de emocional muda sua significação
moral. O que Freud viu como um"traço superego" determinado bio-
logicamente, no caso das mulheres,
torna-se uma abertura para o enten-
dimento empático, para as conside-
rações contextuais, para uma conste-
laçáo moral que tomou a frase de
Ca rol Gilligan como seu dístico
cultural: é "uma outra voz."

A obra de Helene Deutsch tem
permanecido no caminho tanto des-
sas rejeições do biologismo. quanto
no caminho dc volta a Freud. Ela viu
a passividade, o narcisismo c o maso-
quismo como o núcleo biológico da
feminilidade, servindo a meta da
procriação. b longe dc ressaltar a
importância das primeiras experiên-
cias com a mãe. sua clássica obra
sobre a psicologia feminina começa
com a menina de Kl anos de idade.

Deutsch tem sido não só ignora-
da como criticada pelas teóricas fc-
ministas. Na verdade, para usar uma
metáfora que estranhamente é ao
mesmo tempo inadequada e apro-
priada. Deutsch tornou-se o "bode
expiatório" delas. Susan Brownmil-
ler foi a ponto de dizer cjue Hdene
Deutsch era "lima 

pioneira, mas
uma traidora do seu sexo " lista
nova biografia deixa claro que sc
Deutsch apresentou uma visão da
mulher que dificilmente e aceita pela
mulher, cia Ioi formulada com o
dese jo dc sc: honesta sobre o que ela
viu no seu próprio espelho Sc ela
errou usando sua historia limitada
por seu tempo e poi sua personalida
de Ioi um ern cometido poi unia
mullici uik escolhe u um raminln ik
lula intensa um m u icmp. ioii
psicanálise i coiml'1 mesiiia
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"INTELECTUAIS" 
NA

NOVA REPÚBLICA
Uma 

"nova 

classe"?

José Nêumanne Pinto

JB — Em termos de classes sociais
ou frações de classes, haveria uma
diferença entre o regime militar e a
Nova República?

Rodrigues — Obviamente, os mi-
litares como grupo social perderaminfluência. Mas isso já vinha aconte-
cendo desde o Governo Geisel. No
Governo Figueiredo, penso que os
setores sociais que estavam represen-
tados, ou que tinham mais peso, eram
os militares, a tecnocracia, as oligar-
quias nordestinas (que controlavam o
PDS local) e os altos círculos empre-
sanais. Na Nova República, as olir-
garquias nordestinas conservaram, ou
mesmo ampliaram, suas posições. A
questão reside em saber quem entrou
no lugar dos militares. Este ponto nos
remete para o que constitui, no meu
entender, o ponto central de toda a
análise: quais as bases sociais de sus-
tentação do atual governo? Maispre-
cisamente: todo mundo vê que o PDS
foi liquidado, nos niveis federal e
estadual, e que o PMDB ascendeu.
Muito bem: ao ponto de vista social,
quer dizer, das classes e frações de
classes, houve alguma alteração em
termos de sua representação no atual
governo e nos altos círculos do poder?
Esta indagação tem sido sistematica-
mente escamoteada das análises poli-
ticas. Em outros termos: as análises
têm se concentrado nos aspectos das
distinções políticas e ideológicas queseparam a "República dos militares"
da Nova República. A ênfase recai
em questões como "democracia" ver-
sus "autoritarismo". Assim, penso
que cabe novamente outra indagação
central: por que as análises de "es-
querda", marxistas ou de "inspiração
marxista", deixam de lado o queconstitui do ponto de vista metodoló-
gico, o b-a-bá da sociologia políticamarxista, isto é, os componentes"classistas" do governo e da "Nova
República"? Qualquer análise quedeixe de lado essa questão parece-me
mistificada e mistificadora.

JB — Mas há realmente uma
diferença nas classes, ou frações de
classe, que se expressam por intermé-
dio do PMDB e do PDS? Não seriam
todos "farinha do mesmo saco"?

Rodrigues — Alguns analistas —
à esquerda do PMDB e dos partidos
comunistas que apóiam o Governo
Sarney — entendem efetivamente
que se trata de um governo "bur-

Siês", 
donde advém que a "Nova

epública" não passaria de uma re-
conciliação entre elites. Na minha
opinião, essa análise contém apenas
uma parte da realidade. Trata-se de
uma reconciliação entre elites, certa-
mente, mas entre elites que represen-
tam classes sociais diferentes. Quero
dizer que o PMDB e o PDS, do pontode vista social, não são a mesma
coisa.

JB — Sim, mas o Senador Fernan-
do Henrique Cardoso definiu, uma
vez, o PMDB com sendo um "ônibus"
onde cabe todo mundo, uma "frente
de oposições".

Rodrigues — A idéia de frente de
oposições, com a qual concordo, diz
respeito mais às tendências políticas
(e não sociais) que estão dentro do
PMDB. Por outro lado, quando Fer-
nando Henrique definiu o PMDB
como um "ônibus", 

provavelmente
pensava mais como senador do
PMDB do que como brilhante soció-
logo que é. Em certo sentido, nas
condições de sociedades massificadas,
ou relativamente massificadas, todos
os partidos são efetivamente um "ôni-
bus" que recebe passageiros de mui-
tas proveniências sociais. Nenhum
partido que aspire ao poder por vias
eleitorais pode se contentar em bus-
car eleitores somente numa classe ou
numa fração de classe. Uma questão,conseqüentemente, é saber em que
proporção as diferentes camadas e
segmentos da população estão repre-
sentados no partido, quer dizer, paracontinuar com a metáfora, se o ônibus
anda mais pelo Leblon ou mais pelaBaixada Fluminense. A outra questãoé quem dirige o ônibus e para onde.

JB — Quais seriam, na sua opi-
nião, os motoristas do PMDB e do
PDS?

Rodrigues — Com a ressalva de
que nenhum partido é exclusivamente
uniclassista e de que há diferenças
entre os escalões da estrutura partidá-
ria — por exemplo, entre diretórios
municipais e a direção nacional — eu
diria que o PMDB representa princi-
palmente, mas não exclusivamente, a"burguesia intelectual", enquanto o
PDS representa, ou representou, a"burguesia econômica". Pelo primei-
ro termo entendo o que, alguns, eufe-
misticamente, designam de "novas
classes médias", ou seja, trabalhado-
res intelectuais — autônomos ou assa-
lariados — de renda elevada. Com
essa classificação, o PDMB pode apa-
recer como o partido das "classes
médias" contra o partido da "grande
burguesia" (o PDS). Contudo, as di-
ferenciações sociais não derivam ape-
nas dos montantes de renda mas do
modo de sua obtenção, o que situa,
para cada classe ou fração de classe,
estratégias específicas de maximiza-
çáo de vantagens. Assim, por "bur-
euesia intelectual" deve-se entender
todos os que obtém uma alta recon-
versão econômica de seu capital
cultural, intelectual ou escolar. Todos
os trabalhadores intelectuais, natural-
mente estão interessados na valoriza-
çáo deste seu capital o saber a
cultura o conhecimento — ruas nem

todos conseguem taxas de reconver-
são elevadas. Esse é geralmente o
caso de jovens intelectuais em come-
ço de carreira, que ainda não acumu-
laram suficientemente, de intelectuais
em processo de declínio ou de intelec-
tuais que se dedicam a atividades quenão proporcionam elevadas recom-
pensas econômicas. Esses tendem,
conseqüentemente, a ser mais "críti-
cos", mais "radicais". No caso brasi-
leiro, eu diria que a propensão dos
que têm um capital intelectual relati-
vãmente elevado e uma renda relati-
vãmente baixa é mais de apoiar o PT
do que o PMDB para o qual tende a"grande intelectualidade". Mas insis-
to que nenhum desses partidos deve
ser visto como composto exclusiva-
mente por trabalhadores intelectuais.
Embora a intelligentsia tenda a ser
hegemônica nesses partidos, no PT há
um setor sindical importante enquan-
to, no PMDB, a fusão com o antigo
PP complica um pouco a composição
da liderança. Mas ambos são partidoscuja base eleitoral-social se funda ba-
sicamente nessa camada de trabalha-
dores intelectuais (técnicos, profissio-
nais liberais, professores, estudantes
universitários, profissionais do setor
cutural e dos meios de comunicação
de massas, jornalistas, administrado-
res, cientistas, etc.) que tende a se
ampliar numericamente e adquirir im-
portância na sociedade contempo-
rânea.

Nos países capitalistas de desen-
volvimento liberal, os intelectuais, em
primeiro lugar, não tiveram muita
importância política e social. Mas nos
países de "tradição burocrática", de
Estado forte e burguesia fraca, a
intelligentsia, como na Rússia czaris-
ta, desde muito cedo constituiu uma
camada social importante, um agente
de modernização ou de revolução. No
Brasil, durante os 20 anos de autorita-
rismo militar, a expansão econômica
fortaleceu socialmente a camada dos
trabalhadores intelectuais enquanto,
politicamente, excluía-se a sua parti-
cipação política aberta. O resultado
foi a radicalização dessa camada. Seus
setores mais jovens e radicais aderi-
ram à luta armada, enquanto seus
estratos superiores, mais moderados,
aderiram ao PMDB ou ao Partidão.
No caso, trata-se, mais especifica-
mente, da "vanguarda" da "nova
classe", politicamente mais atuante:
sociólogos, economistas, advogados,
jornalistas, cientistas políticos. Estes
são os setores capazes de elaborar
teoricamente os valores, ideologias e
interesses da "nova classe" que admi-
nistra a economia e o aparelho es-
tatal.

JB — Que tipo de evidência o Sr.
v£ para considerar o PMDB como o
partido da "nova classe"?

Rodrigues — Basta ver o enorme
apoio que o PMDB tem entre os
intelectuais, artistas e produtores
culturais. Esse apoio se expressa não
somente de modo invididual (mani-
festos, participação em comícios,
atuação direta no Partido) mas tam-
bém de modo coletivo, através das.

"Uma 
das idéias

em que os

intelectuais não

gostam de pensar
é que o saber

não separa

apenas 
"sábios" 

e
"ignorantes", 

mas

funda um sistema

de dominação e
hierarquização."

associações de classe (SBPC, OAB,
ANDES, UNE etc.) que apoiaram as
palavras de ordem de mobilização e
pressão que, a cada momento, inte-
ressaram ao PMDB: eleição direta,
primeiro; participação no Colégio
Eleitoral, depois; e apoio ao Governo
Sarney, agora. Nos Estados em que o
PMDB chegou ao poder, os principaisescalões administrativos foram ocupa-
dos pela intelligentsia. Em São Paulo,
o secretariado do Governo Montoro
está composto, esmagadoramente,
por intelectuais, entre os quais, mui-
tos professores das universidades es-
taduais. Também para o segundo es-
calão, recrutou-se amplamente nas
universidades e institutos de ensino e
pequisa de prestígio. A presença de
representantes das classes proprietá-rias e de trabalhadores manuais é
praticamente nula no Governo Mon-
toro. Isso não quer dizer que todo o
PMDB seja composto por intelec-
tuais. Na verdade, há uma luta entre,
de um lado. políticos pemedebistassem passado intelectual e sem passa-
gem por instituições de ensino e pes-
quisa, e. de outro, os políticos quevieram do mundo intelectual. Estes
últimos, de modo geral, estão mais "à
esquerda" e têm, no momento, maior
legitimidade em razão de terem sido
os mais perseguidos e reprimidos du-
rante os governos militares: prisões,exílios etc. A "esquerda" do PMDB c
a intelectualidade.

,|B — E n<> PDS não haveria
intelectuais e pessoas de alto capital
cultural?

Rodrigues — Sem dihida. Mas c

COM 

a Nova República, os mili-
tares foram afastados do centro
das decisões políticas e substi-
tuídos por uma "nova classe",

a "burguesia intelectual", que predomi-
na na heterogênea composição social do
PMDB, partido maior e mais forte da
chamada "Aliança Democrática". O
Governo da conciliação nacional nada
mais é do que a união entre as elites
políticas que expressam os interesses de
setores importantes da "burguesia eco-
nômica" e as elites políticas da "nova

classe" de assalariados de alta renda que
vivem de seu capital cultural e preferem
ser identificados como sócios das classes
médias.

A opinião é do sociólogo Leôncio
Martins Rodrigues, 51 anos, professor
titular de ciências políticas na USP (Uni-
versidade de São Paulo). Na entrevista
que concedeu ao JORNAL DO BRA-
SIL faz uma análise, desde o ponto de
vista da divisão das classes sociais, do

conflito entre o PDS, "que foi liquidado
nos níveis federal e estadual", e o
PMDB, "que ascendeu". Na sua opi-
nião, a "burguesia intelectual", quando
prega a estatização da economia, não
assume uma posição em favor da classe
operária, mas em defesa de seus próprios
interesses de classe.

Autor de Trabalhadores, Sindicatos
e Industrialização, o professor Leôncio
Martins Rodrigues explica, dentro do
conceito de luta de classes sociais, o
conflito ideológico de muita importância
no, Brasil, que opõe a "estatização" à
"economia de mercado", defendida pela"burguesia econômica", que teve duran-
te muito tempo a primazia no discurso
do PDS. No escritório de sua casa, no
bairro de Pinheiros, em São Paulo, ele já
pensa começar um ensaio específico so-
bre o assunto que o apaixona no momen-
to: a conquista do poder pela 

"nova

classe", a que ele chama de "burguesia

intelectual".
Ilustração de Petrucio
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preciso lembrar duas coisas. Em pri-
meiro lugar, o número de intelectuais
que apoiou o PDS é mínimo. E muito
significativo que, enquanto abundam
os manifestos de intelectuais apoian-
do o PMDB (e também o PT), não
tenha havido manifestos de intelec-
tuais e artistas apoiando o PDS. Em
segundo lugar — e penso que este é
um aspecto importante que deve ficar
claro — é preciso diferenciar os quecolocam seu saber em função da
acumulação econômica dos que têm
como propriedade somente o saber.
Dois autores húngaros, G. Konrad e
I. Szelenyi, trataram desse aspecto
num livro que considero muito inte-
ressante: A Marcha dos Intelectuais
para o Poder, que trata da intelligent-
sia nos países da Europa Oriental.
Um industrial que usa seu capital
intelectual para ampliar os lucros de
sua empresa não pode ser considera-
do um intelectual. É o capital econô-
mico que lhe da'renda, poder, prestí-
gio etc. Como notam os dois autores
citados, no caso de um intelectual, o"monopólio (relativo) de um saber
complexo é o meio pelo qual a intelli-
gentsia procura obter um poder social
e retribuições importantes". Tome-
mos um exemplo brasileiro, para per-sonalizar e tornar a questão mais
clara: Paulo Maluf é engenheiro, for-
mado pela USP e tudo indica quetenha alto capital cultural e intelec-
tual. Mas sua influência política e sua
fonte de renda não vêm de suas
atividades enquanto intelectual mas
como industrial. Seu capital cultural
está em função do seu capital econô-
mico. Já a influência política e o meio
cie vida de um intelectual como Celso
Furtado não vêm de um capital eco-
nòmico mas de um saber.

JB — Mas já que falamos dt'
economistas, como classificar o Pro-
fessor Delfim Neto. que tamhem \i\c'
de seu saber'.'

Rodrigues — Na minha opinião,
trata-se também de um intelectual.
Afinal, nem todos os intelectuais de-
vem ser favoráveis à economia plani-
ficada. Atualmente, nenhuma insti-
tuição complexa (o Estado, a empre-
sa, os grandes sindicatos etc) pode
prescindir dos intelectuais, quer di-
zer, de indivíduos que detêm um
saber especializado geralmente adqui-
rido nas universidades. Mas, neste
caso, o saber está subordinado aos
objetivos das instituições. O intelec-
tual é mais um "técnico" 

que procura
os melhores meios para atingir fins
que são definidos por outros. Quando
um economista trabalha para uma
empresa privada familiar, o capital
cultural está subordinado ao capital
econômico e o intelectual está subor-
dinado ao capitalista. De modo geral,
os economistas e intelectuais que fo-
ram para o governo do PMDB paulis-
ta não foram recrutados dos meios
empresariais mas dos meios intelec-
tuais e acadêmicos.

JB — Seria possível imaginar uma
situação em que os intelectuais não
estivessem, no final das contas, subor-
dinados à burguesia, ao proletariado
ou a qualquer outra classe? Os intelec-
tuais podem formar uma classe?

Rodrigues — A libertação do sa-
ber, e conseqüentemente dos intelec-
tuais, do domínio do capital econômi-
co, só pode realmente ocorrer quandoo único critério legítimo de poder for
o próprio saber. Se pensássemos uma
economia capitalista liberal, tal como
Marx imaginou n'0 Capital, fora dos
quadros de um sistema político e de
um Estado, o fundamento de toda
riqueza e poder será sempre a pro-
priedade e o capit:il econômico. Con-
seqüentemente. a classe capitalista
será a classe dominante. Porém, na
medida cm que se restringe o fundo-
namento da economia cie mercado
através da ampliação da intervenção

do Estado, com as estatizações das
empresas e o planejamento, cresce a
importância da tecnocracia e da buro-
cracia e diminui a importância econô-
mica, política e social dos que vivem
do capital econômico. A completa
estatização dos meios de produção e o
planejamento integral da economia e
da sociedade significam o fim do capi-
tal econômico mas não do capital
cultural ou intelectual. A burguesia
estará liquidada mas não os intelec-: tuais. As fábricas e o sistema produti-vo estatal deixarão de ser dirigidas
pelos proprietários. Mas sempre ha-
verá necessidade de diretores, geren-tes e técnicos. Estes, certamente, não
serão selecionados entre os operários
de baixo nível de escolaridade mas
entre os economistas, engenheiros,
administradores de empresas, etc.,
quer dizer, entre os que possuem um
saber especializado. E nesse processo
que uma parcela da intelectualidade
(a tecnocracia) se transforma em cias-
se dirigente do Estado e da economia
enquanto o conjunto da intelectuali-
dade, ou da alta intelectualidade, se
converte na nova classe dominante
que estabelece, através de seus ideó-
logos, os princípios de legitimidade
do poder, as metas da sociedade, as
regras do jogo político e, especial-
mente, os valores através dos quais a
própria sociedade é interpretada. O
estatismo, conseqüentemente, é o
modo de produção que melhor atende
aos interesses da intelectualidade eri-
gida em classe, na medida em queesse modo de produção implica con-
comitantemente a eliminação dos ca-
pitalistas privados e a- sujeição da
classe operária aos novos senhores.

JB — Se bem entendi, o sociaiis-
mo. teoricamente uma aspiração pro-
letária. seria então uma invenção que
atende aos interesses dessa "burguesia
intelectual"?

Rodrigues — C) socialismo mar-
\ista. o socialismo "científico", e uma

invenção de sábios e intelectuais que
criam a sociedade racional, organiza-
da cientificamente e dirigida pelos
administradores, planejadores, etc. O

JKxlcr 
operário" entra aí como mera

eologia. Na realidade, cm toda par-
te onde se instalou o socialismo, os
trabalhadores manuais foram subme-
tidos a formas de dominação mais
duras do que sob o capitalismo pri-
vado.

O socialismo, como uma criação
dos intelectuais, já foi analisado no
começo do século por Jan Makhaiski,
autor que ficou esquecido. Ocorre
que as idéias que contrariam os inte-
resses de classe dos intelectuais orien-
tados para a obtenção ou manutenção
do poder tendem a ser rejeitadas e
seus autores penalizados de diferentes
maneiras. Uma das idéias em que os
intelectuais não gostam de pensar é
que o saber não separa apenas "sá-
bios" e "ignorantes" mas funda um
sistema de dominação e hierarqui-
zação.

JB — Mas se o socialismo é algo
que interessa fundamentalmente aos
intelectuais, como explicar a adesão de
boa parcela da classe operária às
idéias socialistas?

Rodrigues — Bem, aqui há um
fato básico e preliminar. Sob o capita-
lismo, a classe trabalhadora, aquela
cujo único capital é o trabalho físico,
está submetida à burguesia e não aos
intelectuais. Logo, os operários cons-
tituem a base de apoio para a intelec-
tualidade revolucionária eliminar o
capitalismo. Os intelectuais estão
prontos a defender todas as medidas
que enfraqueçam o capital privado
(aumentos de salários, estatização,
limitação dos lucros das empresas,
etc). Desse modo, quando o movi-
mento operário ainda é fraco e desor-
ganizado e não tem lideranças pró-
prias, os intelectuais podem efetiva-
mente ajudar os trabalhadores ma-
nuais na sua luta contra o capital
econômico. Mas as reivindicações"economicistas" e "reformistas" 

paraas quais tende a classe operária (comoLênin detectou muito cedo) não inte-
ressam à intelectualidade. Cumpre
desviá-las para a luta revolucionária,
quer dizer, para os objetivos queservem à intelligentsia: a estatização
econômica. Uma vez isso conseguido,
as reivindicações operárias passam a
afetar a propriedade da "nova cias-
se", isto é, a economia estatal. A
partir daí, a aliança entre os intelli-
gentys e os operários se rompe.

JB — O Sr. fala em intelectuais e"nova classe". Não estaria fazendo
uma confusão de conceitos?
Rodrigues — Quando falo em "nova
classe" estou pensando numa situação
em que a intelectualidade se transfor-
mou ou está se transformando, em
nova classe dominante. O termo, an-
tes de ser popularizado por Djilas, foi
usado por Lenin, de modo ambíguo,
para classificar a nova elite dominante
na URSS. Trotsky falou em burocra-
cia; Burnham, em "diretores"; Bette-
lheim, em "burguesia estatal"; Vos-
lensky, em "nomenklatura". O termo"nova classe" tem a vantagem de ser
mais amplo e designar os setores
dominantes dentro das sociedades so-
cialistas (e também dentro das socie-
dades capitalistas) que ascenderam e
ocuparam posições de poder (com as
correspondentes vantagens econômi-
cas) e de administração da economia
e da sociedade a partir de critérios de
legitimidade que se fundam na com-
petência (derivada de um saber) e não
na riqueza, na propriedade, etc. Tra-
ta-se das elites dos que têm alto
capital cultural, técnico, científico,
intelectual, artístico. A nova classe
abrange os que produzem, os que
difundem e os que aplicam conheci-
mento (com suas respectivas hierar-
quias internas).

JB — Se o PMDB representa a"nova classe", essa "burguesia inte-
lectual" teria assumido o poder com a
Nova República?

Rodrigues — Quem assume o po-der não é uma classe mas seus repre-
sentantes. No Brasil, os membros da"burguesia intelectual", do ponto dé
vista social e econômico, já consegui-
ram um lugar perto da grande burgue-
sia econômica. Mas aí seria necessário
distinguir os seus diferentes estratos,
porque, tal como existe uma grandeburguesia econômica, existe uma pe-
queno-burguesia. A mesma coisa vale
para a intelectualidade. Agora, do
ponto de vista político, os represen-
tantes da "nova classe" já ocupam
posições importantes nos aparelhos
estatais federais e estaduais. Do pris-ma político e ideológico, este gruposocial corresponde ao que se poderia
genericamente chamar de "esquer-
da". Sua atuação política tenderá a
ser muito moderada não apenas em
razão da amarga experiência de 1964
como também porque, ocupando po-sições de poder, terá que ocupar-se da
manutenção da ordem. Além disso, a
burguesia econômica, ligada ao capi-
tal privado nacional e multinacional,
controla um setor muito importante
da economia brasileira e tem fortes
bases sociais e políticas. O governo de
conciliação, no meu entender, nada
mais é do que a conciliação das fac-
ções e estratos mais cultos e intelec-
tualizados da burguesia privada com
os setores mais ricos e acomodados da
burguesia intelectual, ou seja, a união
(em alguns casos, a fusão) entre a"velha" e a "nova classe".

Jose Néumanne Pinto e repórter do
JORNAL DO BRASIL em Sáo Pauio
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? Acesso à Universidade
Professores universitários e do 2o

grau vão se reunir nos próximos dias 12,
13 e 14, em Niterói, para discutir novas
formas de acesso ao ensino superior,
destinadas a complementar ou substituir
o vestibular.

Dos debates sairão subsídios a serem
oferecidos à comissão designada peloMinistério da Educação para estudar o
ensino superior. Os interessados em par-ticipar do seminário podem obter fichas
de inscrição nas faculdades, escolas de
segundo grau ou na Fundação Ces-
granrio.

Encontro de corais
Os apreciadores do canto coral terão

esta semana uma programação repleta de
atrativos. No Salão de Vidro da PUC-RJ,
sempre às 18h, haverá um "Encontro de
Corais" com o melhor da arte do canto
do Rio de Janeiro. De terça a quinta-
feira, lá se exibirão grupos de universida-
des, empresas estatais e entidades
culturais, alguns de renome nacional.

Na estréia, dia 11, serão ouvidos os
corais da Pró-Música, da CEPEL, da
Sociedade Universitária Augusto Motta
(SUAM), das Faculdades Bennet, além
do Madrigal, o Degli Amici e o Coral
Municipal de Teresópolis. Dia 12, apre-
sentam-se o Cara Coro, o Gren (da
NUCLEN), o Coral da Faculdade de
Comunicação Hélio Alonso (FACHA),
os da CEM, da Universidade Santa Úrsu-
Ia e da Embratel.

No encerramento, exibem-se os gru-
pos da Faculdade Souza Marques, da
Bankins, do Instituto de Resseguros do
Brasil (IRB), do Pró-Matre e da própria
PUC.

Acordo com a França
O professor Muniz Sodré é o novo

coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro. O
Programa, único credenciado pelo Con-
selho Federal de Educação, acaba de ter
aprovado pela CAPES e a COFECUB
(organismo francês) um convênio com o
Departamento de Ciências Sociais de
Paris-V.

O acordo, coordenado na França
pelo prof. Michel Maffesoli (que visitou
recentemente o Rio), prevê o intercâm-
bio de professores e estudantes, além de
um programa comum de pesquisas no
domínio da. vida cotidiana e cultura po-
pular.

Espaço e segurança
"Segurança e militarização de recur-

sos político-sociais no espaço urbano":
em torno deste tema se reunirão dias 10 e
17 de junho, no Instituto de Ciências
Humanas da UERJ. cientistas sociais,
historiadores, geógrafos, advogados e ar-
quitetos preocupados com as questões
urbanas.

A convite da Coordenação de Pós-
Graduação em Sociologia Urbana do
Centro de Ciências Sociais da UERJ, o
professor Clóvis Brigagão fará a apresen-
tação do tema. Nela, destacará a expan-

são dos"espaços militares" que, a pretex-to de segurança, vão transformando as
cidades em verdadeiras fortalezas.

Museus em questão
A Universidade Federal do Espírito

Santo (UFES) abrigará de 14 a 17 deste
mês museólogos de todo o País, que vão
definir suas posições sobre importantes
questões da categoria. Além de debates
sobre os currículos de graduação e pós-
graduação, serão promovidos painéis a
respeito das deficiências da lei que regu-
lamenta a profissão.

Participarão desta 3" Reunião Brasi-
leira de Museologia especialistas do Rio
(Neusa Fernandes, Dulce Ludolf, Liana
Ocampo), São Paulo (Sônia Helena
Guarita), Bahia (Maria Célia) e Espírito
Santo (Glecy Coutinho, Sebastião Pi-
mentel Franco). O encontro terá lugar no
auditório da Sub-Reitoria Comunitária
da UFES. A coordenação está a cargo da
Associação Brasileira de Museologia.

Política zootécnica
Com a presença de cobras no assun-

to, a Faculdade de Veterinária da UFF
promoverá de 12 a 14 deste mês, no
Teatro Gay-Lussac, em Niterói, o Io
Encontro de Zootecnia. Seu objetivo:
discutir o desenvolvimento da criação de
cabras, abelhas e rãs no Estado do Rio de
Janeiro.

No Encontro, destinado a professo-res, estudantes e profissionais da área,
deverá ser definida a contribuição flumi-
nense para solução dos problemas zoo-
técnicos do País.

Click! Click!
Dois eventos fotográficos deverão

agitar os meios universitários nas próxi-
mas semanas. O primeiro, a 2* Jornada
de Fotografia de Estudantes de Comuni-
cação, prospera nos laboratórios das fa-
culdades, à espera de definição de data e
local. O outro, a 2* Mostra Nacional de

-Estudantes de Comunicação Social, já
tem tudo acertado: será em Belém, em
meados de julho.

O tema da Mostra — que será reali-
zada dentro do 9o Encontro Nacional de
Estudantes de Comunicação — é a "Uni-
versidade Brasileira, 3o Grau, 3o Mun-
do". Qualquer estudante com inclinações
para a arte do click fotográfico poderá
participar. Basta não esquecer do prazo
final para inscrição de seus trabalhos, nas
faculdades: 20 de junho.

Inflação dá prêmio
O economista argentino Jacobo Júlio

Dreizzen, de 29 anos, defendeu o ano
passado na PUC-RJ tese de mestrado
sobre "O conceito de fragilidade finan-
ceira num contexto inflacionário". Este• trabalho acaba de vencer o 9o Prêmio
BNDES de Economia, instituído em 1977
para estimular a pesquisa no campo da
Ciência Econômica pura e da Ciência
Econômica aplicada, em caráter na-
cionai.

Dreizzen receberá seu prêmio (Cr$12 milhões 609 mil) em solenidade dia 20
de junho, data do 33° aniversário do
BNDES. Além do dinheiro, terá publica-da sua tese e poderá ingressar nos qua-dros do banco como economista. No seu
caso, pelo menos, a inflação trouxe lu-
cros.
A hora da UNE

Pela primeira vez nos últimos 20
anos, a UNE participou oficialmente de
um encontro do Conselho de Reitores do
Nordeste. Foi o que aconteceu no início
da semana em Pernambuco, quando re-
presentantes de todas as universidades da
região se reuniram para elaborar um
documento como subsídio à Constituinte.

O secretário-geral da UNE, Alberto
Saldanha, propôs na ocasião que as re-
presentações estaduais sejam efetivadas
por cursos, e não por departamentos,
restaurando-se o sistema anterior a 1964.
A proposta foi aprovada e será agora
encaminhada ao Conselho Nacional de
Reitores, que se reúne em Brasília no
próximo mês.

O Departamento de Ciência Política
da UFF exibirá dia 19. às l.Sh, no auditó-
rio do Instituto de Letras (Praça do
Valonguinho. Niterói), vídeos dos deba-
tes sobre Constituinte realizados nos dois
últimos meses no teatro da Universidade.

Porto Alegre sediará de 20 a 27 de julho
dois importantes eventos na área de
computação: o 5" Congresso da Sociedade
Brasileira de Computação ca 11" Confe-
rência Latino-Americana de Informática.
Já estão inscritos 88 trabalhos estrangei-
ros e 44 nacionais.

A Universidade Federal de Viçosa da-
rá um curso em seu campus. entre os dias
17 e 21 lie junho, sobre construção e
manejo de secadores a energia solar e a
lenha, com tecnologia desenvolvida por
professores locais.

O Centro de Artes e Comunicações da
Universidade Federal de Pernambuco e o
Consulado da República Federal da Ale-
manha estão promovendo no Recite uma
exposição didática sobre a vida e a época
dos compositores Friedrich Haendel,
Heinrich Schut/. e .lohnn Sehastian Bach.

Até 12 de julho, a Comissão Fulbright
e a Capes aceitarão inscrições para bolsas
de estudo de especialização em artes,
l-.ssas bolsas, cerca de dex. se destinam a
artistas e professores. O programa come-
cara em agosto de 1W6. com duração de
3 a 12 meses. O escritório do United
States Inlormation Service (USIS) é quedá a orientação.

O "Zen e a arte da montagem cinema-
tográfica" e o curso que <i prof. John
Howard Szerman dará a partir de 19 de
junho, na Faculdade da Cidade. As aulas
serão às quartas, quintas e sextas, às
2l)h30min.

"(K movimento» populares como ohje-
lu ihi Historia c o titulo do curso promo-vioo pelo Departamento de História da
Cll em quatro sahados i 15 de junho a <>
dc iiilho). de * as I2h Ha 3(1 \anas. com
itiM.iicoes ,i t rS mil. I ocal Instituiu
di ( icikias Humanas c hlosntia

Hcrnâni P. F. Chaves, do Centro de
Pesquisas da Petrobrás (CENPES). estará
dia 19 no bloco do CT da Ilha do Fundão
para fazer um seminário sobre a impor-
táncia da Informática geológica na expio-
ração petrolífera. Vai revelar também os
projetos da Petrobrás nessa área.

O prof. Mozart Pereira Soares, novo
coordenador do projeto especial de reeu-
peração do acervo da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul. acaba de
assumir o cargo cheio dc planos. Suas
prioridades: os prédios históricos da insli-
tuição e as obras raras de suas bihlio-
tecas.

"Liszt: uma notável personalidade do
séc. XIX" será tema de palestra do prof.Sérgio Bittencourt Sampaio, dia 13, ao
meio-dia. no anfiteatro do Instituto de
Ciências Kiomédicas da UFRJ, Ilha do
Fundão.O Centro de Produção da Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro (CE-
PUERJ) promoverá de IS de junho a 2(i
de setembro um curso dc "Desenho de
concreto armado", destinado a estudan-
tes e profissionais em qualquer área. com
2" grau completo. Informações pelo tele-
tone 264-8143.Kscritores e críticos gaúchos debaterão
este mês, em Porto Alegre, a crescente
difusão da literatura latino-americana na
Kuropa. numa promoção conjunta do Ins-
tituto (ioethe e do Instituto Cultural Bra-
sileiro-Alemào.

De 22 a 2fi deste mês. será reali/ado
em Poços de C aldas o 15" Colóquio
Brasileiro de Matcmatica. coordenado
pela prof. laci Pereira Malta com a
participação dos prols. Carlos 'lomci.
Dcrek llacon. Staut l urncr. Duanc Ran-
dali, Natlian Morena dos Santos e José

I in» Arraut.
A Ia ir Gomes c Pedro Yanjuc/.. dois

cvperls. \.10 debatei nesta qututa-leiia.a» Ihli. no Solai (irandjcan de Mnntiem .
da PI ( -RJ. a 1 otoüi.itia como linuua-
eein auton.Miia \ promoção e do Nu-
cio' l-oiourãlict) da l'l '

UNIVERSIDADE

O QUE FAZER PARA MANTER SUA

INTEGRIDADE ATÉ O ANO 2000

José Aristodemo Pinotti

UM 

grupo de jovens procu-
ra-me para saber minha
opinião sobre o que será
a Universidade brasileira

no ano 2000. Eles me lem-
bram, com um ar de certa
fatalidade histórica, que
não se trata somente do fim
de mais um século, mas do
início de um novo milênio.
Essa vertigem cronológica
parece prometer mudanças
mais espetaculares. É pos-
sível que venham, mas, co-
mo acontece em qualquer
época, uma coisa é certa:
não virão sem trabalho.

Difícil é prevê-las, ain-
da que 15 anos possam pa-
recer um tempo relativa-i
mente curto. Na verdade,
três lustros hoje correspon-
dem a alguns séculos no
passado. Tal é o presente
processo de aceleração his-
tórica. Portanto, enormes mudanças
se farão até o ano 2000, não sendo
nada simples imaginar, por exemplo,
para onde caminhará a sociedade
brasileira, e dentro dela a Universi-
dade.

Tanto mais difícil se torna esse
exercício quanto mais se sabe que a
Universidade ainda ocupa uma posi-
ção de vanguarda no processo social,
estando, portanto, quase sempre um
pouco à frente dele. E prognosticar
além das previsões comuns é natural-
mente ainda mais temerário.

Se não é ainda possível saber o
que será a Universidade no início do
próximo século, sabemos, entretan-
to, o que se deve fazer em relação a
ela, até lá. Sabemos que, antes de
mais nada, é preciso manter a sua
integridade e salvaguardá-la das
agressões que freqüentemente lhe
são dirigidas, com o objetivo de
nautralizá-la e imobilizá-la. São
agressões que só uma instituição for-
te pode suportar, elaborar e passar
adiante. E a força de uma Universi-
dade—sua obtenção ou preservação— depende de alguns princípios que
têm de ser conhecidos e mantidos.

Em primeiro lugar, a integridade
institucional não é algo que se man-
tenha à custa de projetos filosóficos,
sejam de médio, sejam de longo
prazo. Trata-se de trabalho menos
sutil e mais penoso, que não é outra
coisa que a minuciosa tarefa executa-
da pelos líderes e dirigentes de cada
uma de suas unidades internas, tanto
no sentido institucional quanto ad-
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ministrativo. É um trabalho de
acompanhamento dia a dia, hora a
hora, minuto a minuto, da vida da
Universidade.

Segundo, é um trabalho que im-
plica na coexistência dos opostos,
sem pontos de ruptura e, mais queisso, na sua intercomplementação
necessária. As divergências devem
ser colocadas dentro de um processo
de diálogo contínuo e, mesmo que
haja entre elas uma certa profundi-
dade, deve-se buscar um ponto de
equilíbrio onde sua convivência seja
possível e até mesmo enriquecedora.
Isto alcançado, deve-se dar a Uni-
versidade como politicamente madu-
ra. Creio que uma demonstração
elucidativa disso é o processo de
institucionalização ora experimenta-
do pela Unicamp.

Terceiro, o fato de a Universida-
de ser um palco político de primeira
grandeza — e quase sempre num
sentido positivo e puro — invoca
imediatamente a necessidade de plu-ralismo e de isenção crítica. Pluralis-
lismo no sentido de que é legítimo
que coexistam e interajam na Uni-
versidade todas as correntes de pen-
samento; isenção no sentido de que
ninguém deverá usar a cátedra ou o

sistema de ensino para fazer proseli-
tismo. Todas as tendências devem
ser aceitas e respeitadas, mas a so-
matória dessas tendências — ou
qualquer uma em separado — não
poderá ser usada em nome da Uni-
versidade, que, a rigor, não tem
coloração política. A Universidade
contém, sem ser contida.

O quarto ponto é o mais impor-
tante, já que preservar a integridade
da Universidade significa principal-
mente manter sua qualidade intelec-
tual. As tendências políticas enve-
lhecem, os modismos passam, os
dirigentes mudam, as crises sociais
são superadas ou mudam de configu-
ração. Mas a Universidade permane-
cerá se for mantida sua qualidade
intelectual. E mantê-la é parte da-
quela tarefa diária a que nos referi-
mos há pouco.

E, por último, cabe considerar
que, destinada a cumprir um papel
de vanguarda social, não pode a
Universidade, do ponto de vista ad-
ministrativo, estar à retaguarda de si
mesma. Seus mecanismos internos
devem permitir que ela efetivamente
funcione, tenha uma dinâmica pró-
pria e seja passível de modificações,
quando estas forem necessárias. Em

suma, deve a Universidade colocar-
se, operacionalmente, a exemplo do
que se dá com os processos de ensino
e pesquisa, como objeto de investi-
gação capaz de ser melhorado o
otimizado.

A Universidade do ano 2000 de-
verá ter, finalmente, uma caracterís-
tica que, hoje como no passado — e
o passado universitário aponta para
alguns séculos atrás—sempre repre-
sentou a sua razão de ser: a vincula-
ção com objetivos sociais claramente
definidos. Não apenas no sentido de
servir aos interesses da coletividade,
mas também no intuito de obter dela
o necessário feed-back para definir
formas de atuação futura, cabe à
Universidade integrar-se solidamen-
te ao processo social, de preferência
indicando os caminhos e apontando
novos rumos. Estará seguramente aí
uma das maneiras mais eficazes de
preservação de sua integridade, já
que, servindo a objetivos sociais am-
pios, a Universidade terá em sua
defesa não apenas sua comunidade
interna, mas o próprio povo.
O professor José Aristodemo Plnottl é
Reitor da Universidade Estadual de

Campinas (Unicamp)

TERMOGRAFTA

UMA TÉCNICA DO FUTURO PARA

RESGATAR RIQUEZAS DO PASSADO

Terezinha Costa

A 

mesma avançada tecno-
logia das fotos tiradas
por satélites, que permi-
te ao homem esquadri-

nhar toda a superfície da Terra,
permite também resgatar o passa-
do. Nas mãos de restauradores de
prédios históricos, os aparelhos de
termografia — que utilizam um
processo semelhante ao das fotos
por satélite — são capazes de
"contar" a história de cada pare-
de, registrando todas as modifica-
ções introduzidas no prédio ao
longo dos séculos e permitindo aos
arquitetos redescobrir a feição ori-
ginal da obra que pretendem res-
taurar.

Usada desde meados da déca-
da passada na Itália, país que tem
a mais avançada tecnologia de res-
tauração, a termografia ainda não
desembarcou no Brasil. O proces-
so de prospecção usado pelos res-
tauradores do patrimônio histórico
brasileiro ainda é o convencional:
pá e picareta para retirar a arga-
massa e descobrir o que há por
baixo.

A termografia baseia-se na ra-
diaçáo térmica, ou seja. a emissão
espontânea de ondas eletromagnéti-
eas que saeni de qualquer corpo
devido ao movimento das partículas
atômicas que o compõem. Cada ma-
terial emite uma quantidade de calor
específico. O aparelho de termogra-
fia é uma telecàmara que emite o
infravermelho sobre a superfície que
se deseja analisar.

O infravermelho excita os mate-
riais existentes nessa superfície, que
passam então a emitn eneruta soh a

forma de calor Sensores eletrônicos
de germânio e silício captam as dife-
renças de calor e geram uma infor-
mação sob a forma de sinais elétri-
cos. depois transformados em nume-
ros. isto, é, digitalizados.

Um microprocessador embutido
no aparelho transforma as informa-
ções digitalizadas em imagens, queaparecem numa pequena tela — co-
mo num videocassete. As diferentes
cores mostradas na tela indicam para
o restaurador o tipo de material quehá na parede fotografada, o que lhe
permite apontar as intervenções so-
fridas pelo prédio. Por exemplo,
uma janela fechada, uma lareira en-
coberta, uma estrutura defeituosa e
até construções inteiras acopladas ao
edifício original (como uma sacristia
mais recente construída numa igreja
mais antiga).

— Além de ser mais rápida e
econômica, a termografia nos dá
mais segurança para decidir o tipo de

trabalho a ser feito no prédio. Apon-
tando com precisão os pontos que
precisam ser 'descascados" 

pelos
operários, evitamos o risco de danifi-
car um local onde não é preciso
retirar a argamassa — explica Jayme
Zettel, 53 anos. Arquiteto-
restaurador do SPHAN, responsável
pela recuperação do Palácio do Ita-
marati e da Biblioteca Nacional,
Zettel acaba de voltar de Florença,
onde passou seis meses aprendendo
a técnica da termografia. Mas não
sabe se e quando poderá aplicá-la no
Brasil, já que aqui não há o equipa-
mento necessário, fabricado na
Suécia.

A própria sala que Zettel ocupa,
no terceiro andar do recém-
restaurado Paço Imperial, na Praça
XV. oferece um exemplo do que as
modernas técnicas de restauração
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O aporcUio <!<> Ivrmoffrrijifí emiti' o infravermelho
fiara identificai os nuiteriais usados na construção

poderiam fazer no Brasil. Na pare-
de, uma placa informa que aquela
fachada tinha apenas quatro janelas
quando o edifício foi inaugurado, em
1743, para ser a Casa dos Governa-
dores. As oito janelas adicionais que
lá se vêem foram abertas no final do
século XVIII, quando o prédio foi
preparado para abrigar os vice-reis.
A descoberta do acréscimo se deu
pelo velho e demorado processo de"descascar" a parede, que tem 30
metros de extensão. A termografia
daria essa mesma informação em
alguns minutos.

Enquanto os restauradores brasi-
leiros começam a tomar contato com
o que há de mais avançado em
tecnologia de restauração, os italia-
nos dão passos à frente: estão testan-
do um aparelho que faz o mesmo
serviço da termografia. mas utiliza,
ao invés do infravermelho, emissões
de ondas sonoras. Essa técnica já é
utilizada na moderna construção ci-
vil — para testar a segurança dos
pilares de uma ponte, por exemplo.
Agora, os italianos tentam adaptá-la
à restauração.

O desenvolvimento de tecnolo-
gias sofisticadas não implica o aban-
dono de processos antigos. Pelo con-
trário. muitas vezes os restauradores
defrontam-se com a necessidade de
reinventar velhas tecnologias perdi-
das na memória.

Aconteceu recentemente com o
próprio Zettel. Ao iniciar a recupe-
ração da Fazenda do Colubandé. em
São Gonçalo — um valioso conjunto
arquitetônico rle 1750 —ele «<> depa-
rou com o adobe, material feito com
uma mistura de barro, capim, areia e
estrume. Na lalta dc quem soubesse
fazer adobe, os técnicos do SPHAN
e os operários da obra passaram
meses testando as proporções da
mistura até conseguirem fabricar
corretamente o adobe necessário a
restauração da fazenda

U
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Astrônomos

conseguem

medir um 
"buraco

negro

O 

estudo dos buracos negros — enigmáticos corpos
celestes que desde o começo do século, quandosua existência foi postulada pela primeira vez,
excitam a curiosidade e a imaginação de cientistas

e de leigos — acaba de registrar um novo avanço. Astrônomos
do Instituto de Tecnologia da Califórnia conseguiram fazer a
mais precisa medição de um objeto no núcleo da galáxia de
Sagitarius A, o qual pode ser um buraco negro.

Os cientistas ainda não conseguiram comprovar a exis-
tência desses corpos celestes que teriam a faculdade de"engolir" tudo, até a luz. Mas eles são a principal explicação
teórica para a origem da energia que emana do núcleo das
galáxias, inclusive da nossa Via Láctea, explica o astrônomo
Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, diretor do Museu de
Astronomia.

O núcleo de Sagitarius A, por exemplo, é conhecido há
mais de vinte anos por irradiar grandes quantidades de
energia. Para o cientista Kwok-yung-Lo, um dos que partici-
param das medições na Califórnia, "seu tamanho e sua forma,
assim como sua produção de energia, são uma forte evidência
de que deve haver também um buraco negro no núcleo de
nossa galáxia", devorando matéria rapidamente.

Indo mais adiante na especulação, o físico americano
John Wheeler, um dos principais teóricos dos buracos negros,
vê uma conseqüência, caso se comprove que Sagitarius A é
mesmo um deles: "Se ele está pouco a pouco consumindo
bocados de sua própria galáxia e se há um buraco negro
semelhante também na Via Láctea, é concebível acreditar queum dia a Via Láctea poderia ser totalmente consumida".

— É uma hipótese ousada, mas não improvável —
ajunta o brasileiro Ronaldo Mourão.

Para observar Sagitarius A. os astrônomos do Instituto
de Tecnologia da Califórnia usaram seis potentíssimos radio-
telescópios, equipados de tal forma que funcionam como se
fossem uma "lente" com 4 mil 8(K) quilômetros de diâmetro
(algo como doze vezes a distância entre o Rio e São Paulo).

As medições revelaram que o objeto em Sagitarius A
tem forma elíptica e mede mais de 3 bilhões de quilômetros de
comprimento por I bilhão 600 milhões de quilômetros de
largura. São dimensões gigantescas para os padrões terrestres,
mas diminutas em relação à escala galática. "O que nós
observamos é um objeto compacto, pequeno para os padrões
estelares e que irradia muita luminosidade. Há muitos objetos
no espaço que irradiam a mesma quantidade de energia, mas
nenhum é tão compacto ou tão uniforme", diz o astrônomo
Donald Backcr. Daí a suspeita de que seja um buraco negro.

Uma hipótese corrente entre os cientistas é de que um
buraco negro seria a fonte da intensa radiação que emana do
núcleo das galáxias. Acredita-se que. quando a galáxia era
jovem, juntou-se no seu núcleo uma quantidade tão grande de
material — estrelas, poeira e gás — que o fez entrar em
colapso com a força de sua própria gravidade. "Mais ou menos
como uma implosão", compara Ronaldo Mourão.

Ainda de acordo com essa hipótese, o material galática
concentrou-sc num volume infinitamente pequeno, masconti-
nuoti a exercer uma extraordinária força gravitacional. Essa
força é que "engoliria" — como um abismo — o material que
passa por perto.

O que os cientistas do Instituto de Tecnologia da
Califórnia mediram é provavelmente o "disco" formado pelo
material galático que gira em direção ao abismo. Mas para
provar que se trata realmente de um buraco negro eles
precisam determinar a massa — isto é, a quantidade de
matéria que o compõe — e. já sabendo seu tamanho, calcular
a densidade. O melhor meio de calcular a massa é estudar o
movimento das estrelas em órbita nas proximidades. Mas,
segundo Kwok-yung-Lo, a dificuldade está justamente em
medir o movimento estelar, que é "muito incerto".

Champanha é

o melhor

afrodisíaco

Oafrodisíaco 

mais eficaz que existe é o champanha.
Esta tese, defendida pelo bioquímico britânico
Peter Taberner, com sete anos ae pesquisas nesse
campo, provavelmente abalará crenças antigas.

Em geral, elas minimizam o álcool em favor de estimulantes
bizarros, como pó de chifre de rinocerante ou chá de besouro
ressecado — escaravelho, de preferência. Nada disso funciona
melhor do que o borbulhante líquido do champanha, assegura
Taberner. cientista com um notável currículo, que inclui
experiências em química do cérebro e o efeito das drogas.

Num livro intitulado Afrodisíacos — a ciência e o mito,
esse bioquímico busca demonstrar, a rigor, duas coisas: 1) que
a eficácia das poções de amor está na cabeça de quem as usa; e
2) que os estranhos afrodisía-
cos usados pelos asiáticos po-dem ser letais. Um pouco de
álcool, explica Taberner, resul-
ta mais confiável e menos com-
plicado. O champanha, com
suas bolhinhas que excitam
agradavelmente o palato e seu
moderado efeito sedativo, jácomprovou sua eficácia, arre-
mata.

Em seu trabalho, Taber-
ner estudou cinco mil anos de
sôfrega busca das poções do
amor. A preocupação com o
desempenho sexual, afirma, le-
vou povos asiáticos à procurados mais exóticos afrodisíacos
— infusões á base de raiz de
ginseng, órgão genital de gara-".hões tártaros. mosca azul es-
>anhola. manteiga de búfala.
cstículos de macacos, pastasJe mandrágoras. Tanto euro-
yus como asiáticos, insaciá-
/eis. não se cansaram de pro-curar estimulantes para au-
mentar ou melhorar sua ativi-
dade sexual.

O homem civilizado, segundo Taberner, é a única
criatura com tempo disponível para praticar o sexo conto
recreação em vez de encará-lo com um ato de preservação da
espécie. Nos países atrasados, pobres, a fama de alguns
afrodisíacos está relacionada com o baixo índice de calorias
dos alimentos. "Uma dieta pobre pode causar letargia,
indiferença ou perda de apetite sexual. Um afrodisíaco com
alto poder nutritivo, nessas circunstâncias, certamente estimu-
laria a atividade sexual", observa o especialista inglês.

Essas substâncias — ricas em nitrato, cálcio, fósforo —
estimulam o fluxo sangüíneo. Ou. como no caso das anfetami-
nas, inibem os reflexos, relaxando o corpo e ajudando a
prolongar a performance sexual. Existem ainda drogas : como
a cocaína e a maconha — que removem as inibiçóes. provo-cando euforia Seu uso. entretanto, torna-se perigoso, poiselas terminam poi causa; distúrbios sexuais. Sem talar nos
riscos paia outras tunçòes do corpo. Já o álcool, no entender
de Taberner. embora também comprometa a atividade sexual.
>e consumido em excesso, não apresenta tantos inconvemen-
les quanto as anfetannnas

Para Taberner. náo deixa de haver uma curiosa relação
enirt alguns aliodisiacos e partes da anatomia humana. 1:
lembra os cavis dos . hiPes de linoecrantes. das rai/es de
ginsenu e manducou. que tem evtraoidina: 1.1 semelhança
corr ,i L'ennalia masrul'!i:i Mesmo r:o, i-ssas poções de
amoi iie tVP.i m.inru» «»ii»n*n»« p p.ir • , >i n.l.n psicloui
caiiR-ntt ,|ui'ii, is usa I- p.ii.i quem ambu i> n.. st, ;ir amante
auiente e o que inip» • • t;i

Um Sulbrasileiro

para 
a Ciência

UMA 

comissão de 8 cientistas desembarca
amanhã cm Brasília para reivindicar ao Prcsi-
dente Josc Sarney medidas imediatas para
impedir o colapso do sistema científico e

tecnológico do país. "A situação está dramática, porque
os recursos foram drasticamente reduzidos e todas as
atividades de pesquisa podem parar", advertem.

A comissão, constituída ainda do Ministro da
Ciência e Tecnologia, Renato Archcr, c dos presidentes
do CNPq, Roberto Santos, e Fábio Celso Guimarães, do
FINEP, pedirá ao Governo participação da comunidade
acadêmica na formulação e execução do Plano Nacional

de Desenvolvimento (PND) e a liberação de recursos
que ponham a Ciência em sintonia com a evolução do
Brasil, na Nova República.

Do grupo de cientistas, fazem parte Crodowaldo
Pavan (presidente da Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência), Sílvio Ferraz Melo, Marco Antônio
Raubtt, Alberto Carvalho da Silva, Gilberto Velho,
Gérard Malnic, Fernando Souza Barros e Ângelo Ma-
chado. Eles vão entregar a Sarney um documento da
SBPC cuja tônica é: a Ciência precisa de verbas, senão
pára.

•O DOCUMENTO DA SBPC-

NO 
Brasil há cerca de 30 mil cicntis-

tas, engenheiros, teenólogos. etc.,
dedicados à atividade de pesquisa e de-
senvolvimento, em mais de 400 institui-
ções. Uma parte substancial destes atua
em instituições universitárias de pesquisa
e pós-graduação, onde, em 1985, estu-
dam 43.000 alunos.

Estima-se que o Brasil gaste entre 0,4
e 0,6% do seu produto em ciência e
tecnologia. Este percentual é muito infe-
rior ao que dispendem os países avança-
dos (entre 2 e 3%), com a importante
diferença de que. enquanto lá, trata-se de
somar a uma base científica e tecnológica
já consolidada, aqui, trata-se de consti-
tuir essa estrutura. Mesmo em compara-
ção com outros países em desenvolvimen-
to, como o México, Coréia do Sul e
Formosa, o Brasil gasta proporcional-
mente menos. Vale a pena destacar que,
no caso brasileiro, incluem-se à conta de
ciência c tecnologia alguns gastos que. só
com muita generosidade burocrática, po-
dem se considerar como tal, como é o
caso do aumento de capital da Nuclehras
que, cm 1985, responde por quase 10%
do Orçamento da União para ciência e
tecnologia.

Mesmo assim, o contingente humano
engajado em atividades científicas e tcc-
nológicas representa um importante pa-
trimônio do País. desenvolvido à custa de
recursos p'ublicos. que cobrem ccrca de
85% dos gastos nacionais em ciência e
tecnologia. Este patrimônio já rendeu à
Nação importantes frutos, em termos
culturais, econômicos e políticos. Em
diversas áreas faz-se no Brasil ciência da
melhor qualidade internacional. Em ter-
tnos econômicos, o aprendizado do tec-
nólogo tem contribuído decisivamente
para a expansão da produção agrícola e
industrial e responde por uma parte ex-
pressiva das exportações, evitando o
aprofundamento da crise. Politicamente,
a comunidade acadêmica representou
uma das pontas-de-lança do combate ao
arbítrio (que a atingiu duramente) e teve
participação importante na defesa de in-
teresses nacionais, apoiando, por exem-
pio. os movimentos em favor de uma
indústria nacional de informática c cm
oposição ao conteúdo do Programa Nu-
clear.

NO passado recente, esse patrimô-
nio foi duramente dilapidado.

Equipes de pesquisa foram reduzidas, as
bibliotecas não foram renovadas, osequi-
pamentos maleonservados. Programas da
maior relevância, como a produção de
soros antiofídicos pelos Institutos Butan-
tá c Vital Brazil foram dcscominuados,
com impactos sérios sobre o bem-estar da
população c o crescimento econômico e
político do pais. Chegou-se agora a uma
situação drani.itica. que necessita de me-
elidas urgentes de parle do Estado e da
sociedade civil, especialmente para as
universidades c instituições de pesquisa.

A face mais visível, a ponta do ice-
herg da crise, e a do financiamento piíhli-
co a pesquisa e desenvolvimento. Assim,
o parco orçamento inicial do Ministério
da Educação para pesquisa e pôs-
graduação em ll'N5 (CrS 95 bilhões) |oj
drasticamente cortada, em um quarto tios
sctis recursos. Mais de 70' < desses recur-
sos são canalizados pela C APhS. princi-
palmente sob .1 loi ma de bolsas e auxílios
a pesquisa Segundo I dson Machado de
Souza. seu secretario executivo, em abril
a CAIM S dispunha de apenas CrS J.íi
bilhões para Ia/ei lace a compt omissos
de ' rS '• bula'i •• Os j ag.imcntos d.»
pioxiinos meses ucpcndt :11 dc uma «uplc
mcnlacao qi
uiir ilcticio
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necessária uma suplementação de Cr$ 60
bilhões para que a CAPES possa cumprir
satisfatoriamente o seu programa para
1985.

Os recursos à disposição do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnologia também sofreram um de-
créscimo real de 20% em 1985, em con-
fronto com os níveis de 1979.

Na Financiadora de Estudos e Proje-
tos (FINEP), banco dc desenvolvimento
da ciência c tecnologia do país. a situação
é ainda mais dramática. Em 1984, o total
do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tencológico (FNDCT) foi
reduzido a 30% do seu valor de 1979. A
dotação inicial de 1985 representa apenas
15% da dotação nicial de 1979. Do
FNDCT dependem instituições como a
PUC/RJ e a COPPE/UFRJ. cuja sohrcvi-
vencia está ameaçada. Os recursos da
F1NF.P não são sequer suficientes paracobrir as renovações c outros compromis-
sos de ordem institucional: para um saldo
disponível de Cr$ 7.4 bilhões há renova-
ções e compromissos da ordem de Cr$
155 bilhões, sem considerar novos proje-los propostos pela comunidade acadêmi-

ca e pelas empresas nacionais. A deman-
da mínima esperada de novos projetos é
da ordem de CrS 4(1 bilhões, mas se
houver recursos, muito mais poderá ser
feito, com grandes benefícios econômicos
— por exemplo, a demanda estimada
para o Programa dc Capacitação 1'enco-
lógica da Empresa Nacional c de cerca de
CrS 180 bilhões.

Algumas fontes dc financiamento a
atividades de pesquisa e desenvolvimento
literalmente secaram. E o caso do Banco
Nacional dc Desenvolvimento Eeonômi-
co e Social, cujo Fundo dc Desenvolvi-
mento Técnico-Científico teve uma im-
portáncia docisiva na constituição do sis-
tema nacional dc pesquisa e pós-
graduação. Note-se que 3% do Orçainen-
to de Investimentos tio BNDES, dotação
original do FUNTEC. são maiores que o
orçamento do FNDCT.

Embora as empresas estatais respon-
dam por uma parcela significativa do
dispendio nacional em ciência e tccnolo-
gia. estes gastos, concentrados em seis
empresas (Telebrás. Petrobrás, Vale do
Rio Doce, Elctrobras e Nuclcbrás), caí-
ram dc CrS 39.4 para 311.8 bilhões de
cruzeiros no período 1979'82. em valores
de 1982.

Este quadro náo sc limita, porém, ao
Governo Federal. Nos Estados a evolu-
ção é a mesma — os recursos para
pesquisa e desenvolvimento caíram, cm
I9S4. para 3S'< do nível atingido cm 1979
em valores reais. Da mesma forma, os
gastos privados cm ciência c tecnologia
contabilizados pelo CNPq reduziram-se
de CrS 10.7 a 6.4 bilhões entre 197" e
1982. c muitas equipes de desenvolvi-
mento e projeto, difíceis de reconstituir,
foram desmanteladas

A redução de recursos e especial-
mente srave para as atividades de pesqui-
sa fundamental que. em 1985. tem dota-
ções previstas que representam apenas
um terço tio valor de 1979. Com isto.
solapa-se a base sobre a qual assenta toda
a estrutura da política cientifica e teeno-
lógica nacional

A 
situação tlt ciise poi que passa a
cieiu ia e a iceiiiijogia no Brasil nao

pode sei crcdi' ida aPt na- a política anil
ínll u si-na 'a t.vc"! ¦ 1 d"1 (ia\ e'iio mie
n.M \ c>st icll.-ii »(\ vs poiitiea¦ que.
po' não seiem opinadas. nao são me
III >-¦ el " I' i i •• • tH>\cill » leti
cia c lei »li'üi.i ; m mn.i J.iv ultimas
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padrão de interesses econômicos e políti-cos característico do regime passado.
Os problemas de financiamento da

ciência c tecnologia requerem uma solu-
ção rápida, do tipo emergencial, para
evitar o aprofundamento da crise atual, e
uma solução de prazo mais longo, que
garanta recursos estáveis para atividades
que, pela sua própria natureza, tem um
prazo de maturação por vezes dilatado.

E necessário insistir que o volume de
recursos envolvidos para resolver a crise
atual é muito pequeno, face aos proble-
mas financeiros do Governo brasileiro e
aos gastos feitos em outras áreas. No
atual exercício não é necessário sequer o
volume dc recursos concedidos pelo Con-
gresso para o resgate do Banco Sulbrasi-
leiro para cobrir o"buraquinho" da ciên-
cia e tecnologia. Meio Sulbrasileiro
basta.

Cortar os dispendios em ciência e
tecnologia pouco contribui para reduzir o
déficit do setor público mas tem. certa-
mente, efeitos nefastos para o dcsenvol-
vimento econômico, cultural e político do
país. Este já tem suficientes problemas
para que. deliberadamente, se criem no-
vos, de sérias conseqüências.

Tanto o programa dc emergência
como o permanente requer, acima de
tudo. decisão política. Está na hora de o
Executivo, o Congresso e a sociedade
civil transformarem o apoio retórico, quesempre deram ao desenvolvimento cientf-
fico c tecnológico do País, em ação con-
creta.

HISTORICAMENTE, 
o Estado

brasileiro assumiu a responsabili-
dade dos gastos cm ciência e tecnologia.
No momento presente pode ainda conti-
nuar a fazê-lo, com pequenos remaneja-
mentos de recursos. A título apenas de
exemplo, a reativação do FUNTEC no
BNDES na proporção original do seu
orçamento de investimentos já faria uma
diferença substancial no panorama atual.
A imaginação criadora da burocracia, sc
inspirada por vontade política, certamen-
te descobriria outros

No entanto, náo e necessário que o
apoio à ciência e tecnologia provenha só
do Governo Federal. Os Estados tem
papel importante a cumprir. O Estado do
Rio de Janeiro em especial, por ser um
centro científico c cultural, poderia seguir
o exemplo de São Paulo, cuja Fundação
para o Amparo â Pesquisa (FAPESP) é
um elemento importante no financiamcn-
to à ciência e tecnologia no Estado. Da
mesma forma, o setor empresarial, que
tanto se beneficia dos resultados desse
sistema de pós-graduação e pesquisa,
certamente pode contribuir. Finalmente,
a sociedade civil por meio de seus repre-
sentantes no Congresso e suas associa-
ções tem um papel crucial a desempenhar
na constituição da vontade política queviabilize as atividades de ciência e teeno-
locia no pais.

A 
destruição em curso tia capacidade
científica c tecnológica nacional co-

loca em questão as possibilidades de
progresso econômico, social c político do
pais liste só poderá desenvolver-se de
uma forma mais rápida e eqüitativa.
resolvendo de forma soberana seus an-
çustianles problemas dc miséria, ciesci-
mcnlo e autonomia, sc contar com uma
competência lecnit a e cicntilica próprias.
I'ai a que possa continuar a contribiiii
paia ' desemolviincnlo nacional, a co-
niiumiadt ic.nlcmica br isileira netcssiia.
poicu açora mais vir que nunca, do
apoio i|:i Micicd.idc

Físico 
projeta

máquina 
para

sondar coração

da matéria

GANHADOR 

do Prêmio Nobel de Física do ano
passado, Cario Rubbia está envolvido atualmente
com um dos maiores desafios de sua vida: a constru-
ção de um desintegrador de átomos que colocará o

CERN (Laboratório Europeu para a Física de Partículas) entre os
maiores feitos científicos do próximo século. O novo acelerador é
um amplo complexo de máquinas no qual se estudarão o infinita-
mente pequeno e o infinitamente grande, o átomo e as forças que
mantêm o universo unido.

Por enquanto estou, respirando muito oxigênio, para
mergulhar de novo em águas profundas — diz, sorrindo, o físico,
um homem de 52 anos. A profundidade de seu mergulho e o êxito
das pesquisas a serem feitas em seu acelerador terão implicações
não somente para o CERN, mas também para o futuro da física
nos Estados Unidos. Uma das máquinas propostas por Rubbia
poderia, segundo ele próprio admite, comprometer o projeto de
físicos americanos envolvendo a construção de um multibilionário
acelerador de partículas.

Para alguns observadores, o desintegrador de átomos propos-
to por Rubbia é uma audaciosa cartada de alta tecnologia, que, se
construída rapidamente e se bastante potente, poderá fazer o
projeto americano morrer no nascedouro, tornando-o sem qual-
quer razão de ser. Para outros, a máquina de Rubbia deve provar
mais do que simplesmente ameaçar.

A tática de Rubbia consiste em fazer declarações estron-
dosas para ver o que acontece —diz Leon M. Lederman, diretor
do Fermi National Laboratory III, em Batávia, um dos principais
interessados no projeto americano, colosso conhecido como
Superconducting Super Collider e com um custo estimado entre 3
bilhões e 6 bilhões de dólares.

O projeto é fantástico — admito Rubbia, um homem
ambicioso, preocupado com a construção de máquinas cada vez
maiores e mais potentes, para mergulhar no coração da matéria.

A origem do mais recente triunfo de Ruffia data, da década
de 70, quando ele persuadiu Simon an der Meer, um físico do
CERN, a ressuscitar o então descartado projeto de produção e
estocagem de antiprótons, partículas idênticas aos prótons em
massa e rotação, mas com carga elétrica oposta (são também mais
raros, pois existe menos antimatéria do que matéria no universo).

Seu sonho consistia em acoplar ao CERN um acelerador
circular de prótons, com quatro milhas de comprimento, para
impulsionar antiprótons juntamente com prótons, convertendo-o
no mais poderoso acelerador de partículas do mundo. Impulsiona-
dos em direções opostas, os prótons e antiprótons se desintegra-
riam em um jato de energia, e, com sorte, seriam reveladas
partículas nunca vistas pelo homem.

Com os trabalhos do acelerador em andamento, Rubbia
defrontou-se, em 1978, com outro desafio técnico: a construção de
um detetor com sensibilidade sem precedentes para registrar a
presença dessas partículas fantasmais. Sua construção levou três
anos, custou 20 milhões de dólares e exigiu os esforços de 130
físicos de oito países.

O detetor e o acelerador foram ligados em 1982, e não tardou
para que Rubbia estivesse causando sensação no mundo da física.
Em 1983, ele anunciou a descoberta das partículas W e Y (há
muito procuradas), que unem duas das forças mais fundamentais
da natureza, a eletromagnética e a chamada fraca, responsável por
algumas formas de radiação. Foi por esse trabalho que ele ganhou
o Prêmio Nobel de Física, partilhado com Van der Meer. Em
1984, ele anunciou também a descoberta do quark, outra partícula
elementar da natureza.

O acelerador imaginado agora por Rubbia supera não
somente sua máquina de colisão dc prótons e antiprótons, como
também um desintegrador de átomos em construção também no
CERN, conhecido como LEP. a maior máquina para fazer
colidirem elétrons e pósitrons (os pósitrons são os primos do
elétron na antimatéria). Com um túnel com 16 milhas de
diâmetro, o LEP está programado para funcionar a partir de 1988.
Uma das idéias de Rubbia consiste em pôr o novo acelerador
sobre o LEP. o que náo deixa de ser uma proposta interessante,
uma vez que os custosos túneis e galerias já estariam construídos.

A máquina, batizada de Large Hadron Collider (Grande
Máquina para Colisão de Hadron). se destinaria à aceleração de
prótons. que pertencem a uma família maior de partículas
subatômicas conhecidas como hadrons. Eles seriam colocados em
rotas de colisão com impulso nunca usado (quanto mais forte é a
colisão, menores são as partículas de matéria que podem ser
observadas).

O problema é como tornar o acelerador mais potente que o
LEP (na medida em que as partículas subatômicas são submetidas
a impulsos mais fortes, torna-se menor sua capacidade de girar em
círculo). É mais ou menos como ocorre com os carros de corrida:
tanto as partículas como os carros tendem a mover-se em linha
reta. Num acelerador, manter partículas numa rota circular requer
enormes quantidades de energia, na forma de campos magnéticos.

Para construir um desintegrador de átomos mais potente que
o LEP, o desenhista tem duas opções: aumentar o diâmetro do
acelerador, alargando o máximo possível a rota da partícula (a
preferida pelos Estados Unidos), ou empregar magnetos mais
poderosos, para manter uma atração maior sobre as partículas
mais energizadas.

Os Estados Unidos tem o Texas e outras áreas enormes, e
podem falar em máquinas de 100 quilômetros — diz Rubbia. Mas
as condições da Europa náo permitem isso. de forma que Rubbia e
seus colegas estão voltados para a criação ae magnetos mais
poderosos que qualquer dos já desenvolvidos.

O magnetismo de grande potência é medido em unidades
conhecidas por tesla. Há poucos anos. no Brookhaven National
Laboratory. em Long Islantl. projetistas de magnetos sofreram
sério revés ao falhar na tentativa de produção em massa de
magnetos para acelerador de cinco tesla. que. na época, eram os
mais fortes já imaginados. De acordo com Rubbia. o CERN pensa
na construção tle magnetos de oito nsla.

Quero deixar bem claro que isso não vai ser brincadeira
não. É algo que requer mais eslorço.

A máquina do CERN deveria ser construída entre 1992 e
1993. enquanto que a americana esta prevista para meados tle
1991). de acordo com Rubbia. Ele diz também que o acelerador do
CERN seria bem menos custoso: esta estimado em 3U0 milhões de
dólares — um décimo do preço do Supper-conducting Super
Collider. A questão é saber a quantidade de ciência que ele pode
produzir. Rubbia acredita que. mesmo com unia maquina com
menos da metade da potência da americana, e possível ficar com a
parte do leão da ciência.

Essa opinião e partilhada por John Hlis, um fisieo teorico do
CERN.

Gostaríamos de ter uma máquina duas ve/es mais podero-sa. mas não consigo me convencer da validade do custo extra queela implicaria Hlis e o mande teórico da supei^metria. que
propugna a cxistenci.t de partículas de nomes hi/arros e«»mo
squarks. eluinov /mos e umos que deverão >ei reveladas com a
maqema .niaçir t Ia p,•• R ;•>'o.i

U

3



atttaxrmm^rm ^«
ENTRE VIST AMinistro Nelson Ribeiro

4Mal-entendidos 
rondam a reforma agrária

ID

ESDE terça-feira, com a votação, pelo Senado, de um
projeto do Executivo que cria o cargo de Ministro da
Reforma e do Desenvolvimento Agrário, que o advogado
paraense, Nelson Ribeiro, 54 anos, livrou-se do desconforto
de ocupar um cargo fantasma. Mas não escapou do papel de

grande assombração da Nova República. Este papel — que contrasta
com seu jeito manso e comedido — começou quando, em 27 de maio,
ele levou ao Congresso, para discussão entre as lideranças partidárias, o
Plano Nacional de Reforma Agrária que prevê o assentamento, em 15
anos, de 7,1 milhões de trabalhadores rurais.

Ao tocar em tema tão nevrálgico, o Ministro tem visto desabar
sobre si as reações de vários setores da sociedade, principalmente dos

í grandes proprietários de terra. Católico praticante e homem criado
^dentro da iniciativa privada, Ribeiro vem gastando seu tempo em

corrigir o que considera interpretações distorcidas dos planos do seu
\ Ministério, e do Governo Sarney, com relação à reforma agrária. A

começar, sobre o verdadeiro sentido e extensão do documento encami-
nliado ao Congresso. "Nele não há pontos intocáveis", diz Nelson

5 - Ribeiro, "O Plano, enquanto estratégia de ação, pode ser revisto
-totalmente. O que não pode ser revista é a lei, o Estatuto da Terra, na
:'qual ele se baseia". Em entrevista ao JORNAL DO BRASIL, Nelson

•. ;Ribeiro aborda os pontos mais polêmicos da questão.''Esta 
entrevista foi concedida a João Santana Filho, Chefe da Redação

da Sucursal do JORNAL DO BRASIL em Brasília.

JB — Em vista do fato político que
se criou, o sr admite, agora, que houve

': uma falha na estratégia de lançamento
• do plano da reforma agrária?

Nelson Ribeiro — Não. Até por-
¦ que, no caso, seria difícil se encontrar

um outro tipo de alternativa para o
lançamento. Essa nos pareceu a mais
suave, a mais democrática, aquela
que colocava o problema em discus-
são. E, no entanto, passou a ser
interpretada como se fosse uma deci-
são de Governo. O que é caracteristi-
camente um mal-entendido. Até por-
que os mal-entendidos são difíceis de
se prever. Imagine se em lugar de" colocarmos uma proposta, colocásse-
mos uma decisão — uma vez que o
Presidente da República tem poderes
para tal — a reação seria bem mais
drástica.

JB — Foi uma decisão do Presl-
dente ou do ministro sa tffrfaminhar o
plano às liderança* partidárias?

Ribeira - Isso foi discutido com o
Presidente. Antes de colocarmos o
plano à sua decisão final, optamos

3ue 
ele fosse discutido pela socieda-

e. A partir da premissa de que comò
¦ p. plano nacional tem por finalidade
definir a estratégia global de interven-
ção do Estado no setor fundiário
brasileiro — a partir de parâmetros
definidos na Constituição e na Lei —

' imaginou-se que colocar em discussão
a estratégia era, realmente, numa

. sociedade democrática, algo normal e
¦ , •: profundamente adequado.

JB — São vários os reparos quan-
to à forma de encaminhamento c ao
conteúdo do documento. Diz-se, por
exemplo, que ele é demasiado genérico
onde não deveria e tem escopo de
projeto fechado em aspectos polêmi-::>eoé. Por outro lado, foi feito em ape-

um mês, por especialistas que não
•**;sejsabe quais são, encaminhado ao

Congresso sem estar claro qual o papel
que ele terá no seu aperfeiçoamento. O
sr concorda que houve atropelo nesse
processo?

Ribeiro - Em primeiro lugar, é
preciso esclarecer que a lei — no
caso, o Estatuto da Terra — já esta-
belece que o Plano Nacional é apro-
vado pelo Presidente da República.
De maneira que não existe essa hipó-
tese de ser submetido ao Congresso
Nacional, a não ser que o Presidente
da República houvesse por bem re-
nunciar de suas prerrogativas. A deci-
são de colocar o plano aos partidos
políticos foi exatamente no sentido de
proporcionarmos a ele um máximo de
suporte político.

JB — Qual o poder final do Con-
gresso e da sociedade nesta discussão?
O plano pode ser radicalmente revisto
ou há linhas em que ele não cede?
Existe algum ponto sem retorno?

Ribeiro - O que existe, e não
poderia ser revisto, é a própria lei,
porque só pode ser revista pelo Con-
gresso Nacional. Mas o Plano, na sua
totalidade, pode ser revisto. O Plano,
enquanto estratégia de ação, pode ser
revisto totalmente.
JB — Não há, portanto, pontos'•! intocáveis no plano?

Ribeiro - Não há pontos intocá-
veis. O que é intocável, a nosso nível,
porque não temos poderes para isso,
é a lei. Aquilo que está apenas repe-
tindo a lei. não podemos mudar.

JB — Estamos às portas de uma
Constituinte, e ninguém sabe quais as
forças que nela irão prevalecer. Con-
vivendo com um Congresso que está
reagindo a um plano baseado em uma
lei já existente, o Sr teme que a
discussão termine pela substituição do
estatuto da terra?

Ribeiro -E muito difícil imaginar
como o Congresso Nacional iria se
comportar, porque esse é um proble-
ma de estratégia política de compe-
tência do próprio Congresso. Mas
acho um pouco difícil, porque a lei. a
rigor, está apenas regulamentando
normas, diretrizes constitucionais. A
n.:o ser que a Constituinte venha a
rever as normas que já estão estabele-
cidas a respeito da desapropriação
por interesse social. Aí, sim, teria que
se rever o Estatuto. No mais, não vai
além. E uma lei muito simples. O
grande problema é a questão estraté-

„ ,-gica. Você tem que fazer unia refor-
>í>'ma agrária, mudar, corrigir as distor-

1'ções. Para corrigir esta estratégia vo-'-"-"cê tem um horizonte enorme ile possi-
bilidades. O documento visa. exata-
mente, fixar o ponto consensual da
sociedade, com relação a esta estraté-
üia. So tsso. O documento é uma

tomada de posição inicial, para efeito
de discussão. Parece-me que, durante
os últimos 20 anos, certas parcelas da
sociedade desacostumaram-se de dis-
cutir aquilo que o Poder Executivo
faz. E quando o Poder Executivo abre
a discussão, ficam sempre pensando
que é produto acabado e definitivo. E
não é.

JB — Se não há uma duplicidade
de discurso, há uma clara mudança de
tom sempre que o ministro ou o presi-
dente falam para trabalhadores ou
para empresários sobre a reforma
agrária. Até que ponto vai ser possível
um equilíbrio entre os dois pólos?

Ribeiro - Não me parece que
ocorra isso. Se examinarmos o con-
teúdo do discurso, essa aparente con-
tradição não existe. O trabalhador
rural quer saber se vamos desapro-
priar terras ociosas para fazermos
assentamentos. Isso tem sentido para
ele. E tem sentido frente à opinião
pública. Isso está preconizado no Es-
tatuto da Terra, bem como no Plano,
de acordo com o Estatuto da Terra.
Assim, não ocorre esta contradição.
Apenas o trabalhador rural está ven-
do, no Plano, a sua oportunidade de
acesso à terra. É a única situação
peculiar e de novo que ele não tem,
apesar de a lei existir há bastante
tempo.

JB — Agora que já começou o
debate público, o Sr já identifica quais
são os grandes inimigos da reforma
agrária?

Ribeiro - O maior inimigo da
reforma agrária ainda é o mal-
entendido. Na medida em que as
pessoas vão entendendo a natureza da
reforma agrária, seus objetivos, sua
amplitude de atuação, evidentemente
vão mudando de posição. Há uma
campanha de informações, dizendo
sempre que nós vamos fazer a refor-
ma agrária sobre terras produtivas.
Você não encontra uma vírgula, no
Plano, dizendo isto.

JB — Os latifúndios produtivos
são, então, intocáveis? Como católico,
como o Sr vê a postura da CNBB que,
através de Dom Ivo Lorscheider, de-
fende que mesmo os latifúndios produ-
tivos sejam objeto de reforma agrária?

Ribeiro - Não concordamos por
uma razão muito simples. O proble-
ma é até conjuntural. No nosso plano
ou projeto de assentamento, imagina-
mos que encontraremos terras agri-
cultáveis ociosas suficientes para fa-
zermos os nossos assentamentos. Ve-
ja o problema fundamental. O país
está atravessando uma crise inflado-
nária muito séria. Tem uma dívida
externa muito grande. Tem um déficit
público enorme. Tem uma crise de
desemprego. Nós não poderíamos
criar um problema, fazer com que a
reforma agrária viesse a intervir no
sistema produtivo, de forma a desa-
gregá-lo, a causar-lhe uma distorção.
Não podemos fazer isso, pois seria um
contra-senso. A reforma agrária é
uma reforma estrutural, mas você tem
também um problema conjuntural.
Você tem que fazer uma reforma
agrária estrutural que não cause um
problema conjuntural.

JB — Ainda não está claro o uso
que o Governo fará, para a reforma
agrária, das terras de domínio públi-
co. O próprio Plano diz que a reforma
agrária ocorrerá prioritariamente nas
áreas de domínio privado. Em termos
percentuais, o que o Estado vai de fato
usar de suas terras e o que vai tomar
da área privada para redistribuir?

Ribeiro - Pelo raciocínio que se
tem feito, em verdade, vamos dar
preferência às terras públicas, porque

"O 
que se está

propondo é que a
reforma agrária vá

ao encontro do
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são mais baratas. Mas desde que não
importe, para isso, em desagregar a
família do trabalhador rural, tirando-
o do seu meio, da sua cultura, e
removê-lo para locais longínquos, re-
petindo erros do passado, com gravís-
simos e dramáticos efeitos. Há um
critério básico que temos que atentar.
O que se está propondo é que a
reforma agrária vá ao encontro do
trabalhador onde ele estiver. E, lá,
procure encontrar recursos fundiários
disponíveis na forma da lei para poder
realizar os seus projetos de assenta-
mentos. Mas se eu não tiver, não vou
remover pessoas desse lugar, para
lugares distantes, onde haveria terras
públicas ociosas. Não vou à cata de
terras públicas.

JB — Segundo levantamento ini-
ciai do Incra, existem 425 milhões de
hectares no Brasil — a metade do país— disponíveis para a reforma agrária.
Duas questões: qual o percentual que
corresponde a terras do estado? de
acordo com as discussões, este univer-
so global pode ser reduzido?

Ribeiro - Esses 425 milhões de
hectares é um número potencial, mas
a área que será objeto de reforma
agrária é apenas a que for objeto de
assentamento. Nem todo latifúndio,
nem todos esses 425 milhões, necessa-
riamente poderão ser objeto de assen-
tamento. Seria muito difícil termos
recursos para utilizar tudo isso. Seria
uma mobilização muito grande. As
metas do Plano, por outro lado, po-
dem ser corrigidas tanto com relação
a este total de terra quanto ao número
de pessoas previstas. O Plano todo é
discutível, inteiramente discutível.
Não há nada irreversível no Plano.
No que diz respeito ao percentual de
terras públicas, não se tem ainda
nenhum levantamento. Os planos re-
gionais futuramente poderão detectar
isso. Eles poderão dizer, na forma da
lei, quais serão as áreas de ação.

JB — A crítica mais contundente
que vem sendo feita ao plano é o fato
de se ter sublinhado, no momento do
lançamento, que as áreas onde ocor-
rem conflitos seriam prioritárias para
a reforma agrária. O sr acha que
errou?

Ribeiro - £ dever e unia preoeu-
pação do Estado cuidar para que
provoquemos uma distensão no cam-
po, nesses conflitos fundiários que
está havendo. Esse aspecto deve estar
sendo interpretado cquivocadamcnte
porque as áreas de conflitos ja exis-
tem ha muito tempo. E de xe reconhe-
cer que se tem um processo de com-
pressão dos trabalhadores rurais, que

passaram a ver, na reforma agrária,
uma expectativa da diminuição dessa
compressão. Por isso, vem a idéia de
que as áreas de conflitos seriam prio-
ritárias. Estamos procurando mostrar
aos trabalhadores rurais, por outro
lado, que eles devem evitar envolvi-
mento com este caminho, pois, na
medida que contribuírem para au-
mentar os conflitos agrários, estarão
contribuindo para que a reforma se
inviabilize, já que o compromisso é
fazer uma reforma agrária por meios
pacíficos.

JB — E estes conflitos que estão
surgindo em alguns estados, notada-
mente Santa Catarina? O sr acha que
há alguma relação com o anúncio do
plano?

Ribeiro - Parece que fatos como
estes já existiam há muito, não com
referência ao Plano, mas com relação
à idéia da reforma agrária. Havia uma
compressão geral. Este pessoal estava
contido. Estamos tentando esclarecer
que isso não é forma de solução, nem
a forma que a Aliança Democrática
assumiu como compromisso de reali-
zar a reforma agrária.

JB — O sr defende que o governo
aja com Firmeza nestas áreas de novos
conflitos?

Ribeiro - Conflito é quando exis-
tem situações em que a propriedade,
o funcionamento da propriedade, os
direitos e os posseiros estejam compe-
tindo com o direito de outros que se
dizem proprietários e que têm proble-
mas do próprio direito de cada um.
Não é o caso quando se invade uma
propriedade. Seja o Código Civil,
seja o Código Penal, repelem isso.
Foge à alçada do Estatuto da Terra,
para entrar na alçada de outros esta-
tutos legais.

JB — O plano é bastante impreci-
so quanto aos instrumentos de legali-
zação de posse a serem utilizados no
assentamento dos trabalhadores ru-
rais. Quais serão estes instrumentos?

Ribeiro - Quanto a isso, realmen-
te, não há uma definição precisa.
Estamos querendo um objetivo bási-
co da reforma agrária, que é evitar
que a terra seja utilizada como reser-
va de valor, vale dizer, como fator de
especulação. A finalidade é de que a
terra seja utilizada como fator de
produção. Nesse sentido, os assenta-
mentos devem ter condições jurídicas
na sua vinculação com o produtor, ao
parceleiro, para que ele não possa
aliená-la especulativamente. Temos,
hoje. depois do Estatuto da Terra, o
direito real de concessão do uso, que
é uma figura utilizável. Mas não te-
mos ainda uma definição a respeito.
Está sendo examinado.

JB — E na etapa posterior, no que
diz respeito à organização da produ-
ção — que tipo de apoio, infra-
estrutura, o Governo vai dar na hora
que este trabalhador rural tiver seu
lote?

Ribeiro - O conceito de reforma
agrária, pelo próprio Estatuto da Ter-
ra e pela colocação que foi feita no
plano, é de que o plano básico, o
programa básico de reforma agrária,
é o assentamento. E o conceito de
assentamento compreende a entrega
do título ao produtor, compreende
um conjunto de oferta de condições
para que possa usar adequadamente a
terra — assistência técnica, política de
preços etc... — e organização — coo-
perativa ou qualquer outra forma as-
sociativa prevista na legislação brasi-
lei ra. que permita que ele se organize
para poder melhor colocar a produ-
ção no mercado.

JB — No que toca ás indenizações

por desapropriação de latifúndios, o
documento prevê que o pagamento daa
terras ficará numa média de 60% da
atual cotação de mercado. Quaii as
bases para esse cálculo?

Ribeiro.- O que se informa no
documento é que, com a reforma
agrária, uma vez que ela incide sobre
o latifúndio improdutivo, essas terras,
que são de valor especulativo, deve-
rão cair de cotação no mercado. Mas
não se está querendo mudar o critério
de valor de mercado, até porque isso
é decisão do Supremo Tribunal, que
recomenda o critério do valor de
mercado.

JB — As terras — com exceção
das benfeitorias — seráo pagas com"títulos da dívida agrária", as
TDA'S, com prazo de resgate ainda
não determinado. O Sr concorda com
as projeções feitas pelos grandes pro-
prietários de que essa forma de paga-
mento lhes dará grande prejuízo?

Ribeiro - Já há muito tempo
sempre foi assim. Não me parece que
os proprietários que receberam
TDA's tenham se sentido prejudica-
dos. Eles tiveram cláusula com corre-
ção plena, mais juros de 6% com
garantia do Tesouro Nacional, o que
lhes assegurou total liquidez com rela-
ção ao título emitido. Aquilo se tor-
nou, a rigor, uma caderneta de pou-
pança, também uma reserva de valor,
mas sob forma de títulos, que rendem
menos que a média nacional das ca-
dernetas de poupança.

JB — Eles se queixam exatamente
disso: de que as TDA's rendem menos.
Tem uma liquidez péssima. E que vai
piorar com um plano de reforma agrá-
ria em larga escala.

Ribeiro - Mas isso é o que está na
lei. Não me cabe mudar. Essa é uma
matéria que pode ser discutida ampla-
mente, e ser mudada. Não cabe a
mim, que estou ministro, e que tenho
que obedecer à lei. Fazer diferente-
mente. Mas, realmente, a classe poli-
tica pode rever isso como achar con-
veniente.

JB — Esta flexibilidade toda é
sinal que o governo pode recuar? Que
estaria cedendo a pressões dos grandes
proprietários de terra?

Ribeiro - O governo assumiu um
compromisso: o de cumprir a lei. Por
isso, parece-me impossível recuar,
porque seria recuar de cumprir a lei.
A não ser que o Congresso Nacional
mudasse a lei. A nós, cabe cumprir a
lei.

JB — No caso de uma grande
mudança, como ficaria o ministro Nél-
son Ribeiro? Ele renunciaria?

Ribeiro - Não acreditamos no
fracasso do plano. Por isso, não pode-
mos discutir sobre hipóteses. Não
pretendo discutir hipóteses de renún-
cias aqui ou acolá. Estamos pro-
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curando fazer estritamente dentro da
estratégia do Presidente Sarney. Esta-
mos procurando encontrar as melho-
res posições para equacionar essa es-
tratégia, pedida por ele, para se fazer
a reforma agrária.

JB — O mito do reacionarismo
dos coronéis do Nordeste parece estar
sucumbindo, na reação à reforma
agrária, à grita dos fazendeiros paulis-
ta. O Sr já previa que São Paulo seria
o grande centro de reação?

Ribeiro - Eu já sabia que São
Paulo tem uma agricultura muito for-
te. E sabia também que as principais
organizações brasileiras da área rural,
da área de reforma agrária, tem sede
em São Paulo. Assim, São Paulo é um
centro de discussão do problema. Eu
já esperava que lá fosse um dos prin-
cipais, senão o principal centro de
discussão.

JB — A temperatura está muito
alta. O Sr acha que a pressão excedeu
suas expectativas?

Ribeiro - Em certo sentido, sim,
porque eu não esperava que o volume
de mal-entendidos sobre o problema
chegasse ao nível que chegou. Sur-
preende que ainda haja líderes de
classe de produtores que estejam in-
sistindo em dizer que o governo vai
desapropriar áreas produtivas. Ainda
se lêem nos jornais coisas assim. E
isso vai sendo transmitido até aos
pequenos produtores. Isso me sur-
preende. E surpreende porque o go-
verno se fez muito claro, desde o
princípio, a respeito disso. Isso eu não
esperava. Esperava que houvesse
uma conduta ética a respeito do pro-
blema, dentro do que o governo co-
locou.

JB — O que o Sr chama de "mal-
entendido", é uma forma elegante de
dizer distorção deliberada?

Ribeiro - Eu não diria que seria
uma distorção deliberada. Não posso
assegurar isso. Sei que há uma distor-
ção. A discussão tem sido colocada
em certos parâmetros que não se
coadunam com aquilo que o governo
informou, formalmente, por escrito, e
colocou em discussão. Essa distância
existe..

JB — Do ponto-de-vista político,
há quem veja na reforma agrária um
vetor de desagregação da Aliança De-
mocratka. O Sr concorda com este
raciocínio?

Ribeiro - Nào encontrei nenhum
indício disso. Nas conversas que tive
com os políticos, encontrei sempre
uma unidade de ponto-de-vista no
sentido de que a reforma agrária deve
ser feita. As divergências entre os
políticos se cingem à questão de grau,
da estratégia, da forma, dos critérios.

JB — Quais as divergências mais
profundas?

Ribeiro - Há políticos que defen-
dem uma reforma radical, querendo
que desapropriássemos latifúndios
por extensão ou dimensão. O plano
não está cogitando isso. Por outro
lado, há setores que acham que deve-
mos fazer reforma em áreas de lati-
fúndios que sejam absolutamente im-
produtivos. Quer que, realmente, o
latifúndio tenha uma caracterização,
por terceiros, de que é improdutivo.
Há os que querem que se comece por
terras do poder público e só ao se
esgotarem é que se cogite das terras
de iniciativa privada. São nesses pon-
tos que a tonalidade diverge. E a
minha impressão pessoal é que, quan-
do discuto com eles, encontramos
pontos-de-vista em comum muito
mais facilmente do que com uma
discussão a distância.

JB-E os governadores do Nor-
deste que, entra Nova e sai República
Velha, continuam como forte base de
sustentação do governo e se apóiam
nos grandes proprietários?

Ribeiro - Alguns deles pensaram
que a reforma agrária seria feita no
Nordeste ou em outro lugar, sem a
audiência dos governadores, o que
não só é falso como é absolutamente
impossível de se fazer. O Estatuto da
Terra ja fixa que após definido o
plano nacional, necessariamente te-
mos que fazer os planos regionais,
que têm por finalidade não só detec-
tar as peculiaridades de cada região,
mas também obter a participação dos
governos estaduais nos programas e
projetos de reforma agrária.

JB — Já há uma área ou Estado
definido por onde a reforma agrária'
vá começar?

Ribeiro - Não houve qualquer
cogitação a respeito, primeiro vamos
definir o plano nacional, depois as
estratégias regionais e depois os pro-
jetos. Tudo isso ouvindo a sociedade
e sob as decisões do Presidente José
Sarney.

JB — O Presidente, então, é o
grande árbitro da questão?

Ribeiro - Sim. Quem conduz a
reforma agrária, quem dá o ritmo da
reforma agrária, quem dá o tom da
reforma agrária é o Presidente da
República.

JB — Qualquer sucesso ou fracas-
so então está nas mãos do Presidente
Sarney?

Ribeiro - Você sabe que o suces-
so ou o fracasso também pode ser
conduzido por aqueles que o assesso-
ram. No caso. os seus auxiliares de
modo geral. Eu quero dizer é que o
tom político, a estratégia política ca-
bem ao Presidente da República. Não
é o fracasso ou o sucesso. Mesmo
porque não estamos esperando tra-
casso.



.«••«:•£<••••* P$$&8§® «pi' ' .^^¦kaJRH^^^^HMttilR
1 - v - 

p m wm -
-*» rip* 

*

|Jfesiii |

• - ;';'^:;';-:-"''3^^^^^^BB^^^HRs:-^^i': ;*r: :'^< 111111 "%• B|tj ft

^^^¦¦¦¦¦81^^^'%^^ :3r y /w

IPV a

BHp^ •' - '®HHI^^B^HBHHB^«i^HBW^^^^P^^- ^RPBB^* 
¦BMBlfP!iH|^'v.

e '985 \ac poae ser «e^a aa separadamente

,* - ><*SI

m&m



•. jiijj

"Jy
--,-• f: --; S

Wism
lüll

jbMSIWí

HEssaLHÊSs&síãlSsF^SbSSè?S?

ül
iteiiP;iii

Spi
mm

rZZiMp¦•¦¦ -Ui.
gg|»

Bk*^

áaajBijgH'Vsfflj

Í03m

Iliíll

KíÜfef-Ü

f?w i 8 • ;'ú

"

K||§iiggfWIgiisgfflH

g@£5&



i

111

WÊÊM

mjaras^Tsfôív*:-.-!- •
§m

HpH PfefôstífeV ' •-••

•f;>?$?•



k\\

!m\v

Camisão listrado - Cr$ 115.000

Saia listrada - Cr$ 108.000

Camisão estampa tijolinho - Cr$ 89.000

Calça corrfelástico - Cr$ 99.000

S3&2S



Blazer listrado - Cr$ 179.000

Calça listrada - Cr$ 104.000

Camisa lisa - Cr$ 99.000

O Melhor da Moda Para Você.

Utilize o seu Cartão de Crédito Mesbia
ou compre sem entrada pelo Credi-Mesbla.
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Lojas O Boticário no Rio de Janeiro:

Copacabana: Av. N.S. Copacabana, 195 Loja 102
Av. N.S. Copacabana, 680 Loja N

Av. N.S. Copacabana, 1.302-A

Méier: Rua Dias da Cruz, 215 Sobre loja 110

Madureira: Estrada do Portela, 99 Loja 260 Polo I
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Lojas O Boticario no Rio de Janeiro:

Copacabana: Av. N.S. Copacabana, 195 Loja 102 (Posto 2)

Av. N.S. Copacabana, 680 Loja (Posto 4)

Av. N.S. Copacabana, 1.302-A (Posto 6)

Meier: Rua Dias da Cruz, 215 Sobre loja 110

Madureira: Estrada do Portela, 99 Loja 260 Polo I.
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Nijinski chega
Nijinski chega às livrarias na próxima sema-
na através de um diário escrito em 1918.
Descubra seus segredos (pág. 10)

007 de novo

Mais um 007 vai chegar ao Rio antes do fim

do mês. Conheça os inimigos que o novo

James Bond vai vencer (pág. 13)
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Casé volta
Regina Casé volta às telas num filme
de science fiction tropical: imagine
só na companhia de quem (pág. 12)

índios de volta

O jornalista e escritor Edilson Martins fala

de dois temas que a Nova República relan-

çou: índios e Amazônia (pág. 38)
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PETER RODENBECK
"Fast 

food" em ritmo
acelerado de verão

Inovar, para Peter Rodenbeck,
não chega propriamente a ser
um desafio depois que im-
plantou com êxito 15 lancho-
netes MacDonald's no Rio e
outras tantas em São Paulo.
Agora, antecipando-se aos
concorrentes, já prepara seu
verão: vai espalhar pela orla
do Rio lojas tropicais, modula-
das e móveis para expandir a
área de ação de seu grupo."Quero marcar os sete anos
de atividades do MacDonald's
no Brasil em grande estilo",
diz. Para tanto, não pretende
parar aí — está partindo tam-
bém para o licenciamento da
marca em outras capitais. Afi-
nal, se Pierre Cardin está plan-
tando um Maxim's em cada
esquina do mundo, por que
não fazê-lo em escala menor,
no Brasil, igualmente com os

MacDonald's?

grosso". Procuradora da Justi-
ça do Trabalho há 11 anos e
compositora desde criança, só
há pouco tempo Thereza deci-
diu levar a sério a música.
Gravou um compacto e um
LP, prepara-se para uma tem-
porada paulista este mês e
participa com duas músicas —
Canção da Vida e Luz de um
Grande Amor — do Festival
dos Festivais. Para o futuro, a
doce figura tímida de Thereza
tem uma surpresa — uma
dupla com uma conhecida in-
térprete (ainda em segredo).

ü_

Agora, o tempo da música

JERRY HALL
Planejando uma família

para viver com Jagger

Entre mais uma ida e vinda
em seu relacionamento com
rolling stone Mick Jagger, a
manequim Jerry Hall confi-
denciou a amigos franceses
estar disposta a abandonar de-
finitivamente as passarelas da
moda para dedicar-se em tem-
po integral à filha e ao marido."Quero ter mais quatro fi-
lhos", disse, "para não poder
mais pensar em sair de casa
para trabalhar."

Jerry Hall de olho na família

ADRIANO E
ÂNGELO DE AQUINO
20 anos a quatro mãos
Na primeira mostra de que
participaram, a Opinião 65, no
MAM do Rio, os dois irmãos,
os mais jovens da Geração 60
que surgia com toda a força
no cenário das artes plásticas,
já mostravam claramente os
caminhos que seguiriam nos
20 anos seguintes — Adriano,
uma proposta construtiva, or-
ganizada e tranqüila; Ângelo,
uma inquieta pesquisa da abs-
tração. De lá para cá, suas
direções tornaram-se opostas.
Quatro anos em Paris e um
nos Estados Unidos trouxe-
ram a Adriano um desenvolvi-
mento na pesquisa com a cor
e a forma, uma obsessão. "O

que eu pinto não tem nada a
ver com a natureza, não repre-
senta a realidade, mas é a
própria realidade." De tempe-
ramento sistêmico, segundo o
colecionador Gilberto Cha-
teaubriand, Adriano conseguiu
atingir o estágio de uma obra
despojada, "uma 

pintura que
fala por si mesma." Ângelo,
por seu lado, resultado de um
temperamento mais externo,
sofreu transformações nos úl-
timos anos de seu trabalho,
abandonando cada vez mais o
abstrato e aderindo às formas,
primeiro fálicas, depois visce-
rais, desaguando, finalmente,
na atual fase dos bichos. 

"Es-

tou fixado na figura do cachor-
ro, que vem a ser mais ou
menos meu auto-retrato", ex-
plica. Seu trabalho é conse-
qüência da experiência de
dois anos estudando na Itália
e de uma pesquisa profunda
com os dados perceptivos da
vida. Um e outro, presenças
constantes em qualquer mani-
festação do panorama de arte
nos últimos 20 anos, vão se
encontrar — apesar dos cami-
nhos diferentes em que se
embrenharam — depois de
amanhã numa exposição a
quatro mãos, a que marcará a
inauguração da Galeria Sub-
distrito, em São Paulo. Lado a
lado, irmãos e artistas, cada
um com sua linguagem, suas
preocupações, inquietações e
temáticas, mas, mais do que
tudo, com suas propostas re-
novadoras, sérias ou satíricas
— e eternas.

THEREZA TINOCO
Primeiro, a música.
Depois, o resto

Seu estilo intelectualizado de
compor não a atrapalha em
nada. "Quando a música é
boa não existem estilos", ex-
plica Thereza Tinoco. "Está aí
mesmo o exemplo de Viajan-
te, que muita gente acreditava
ser difícil e acabou se tornan-
do sucesso com Ney Mato-

8
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CLÁUDIA RIBEIRO
Poesia e lógica,
teatro e poesia

Ela foi atriz e trabalhou no
Hair. Antes disso, participou
da montagem de Alice no
País Divino Maravilhoso,
que fez história no teatro ca-
rioca na década de 60. Com o
tempo, Cláudia Ribeiro, 39
anos, largou o palco e tratou
de fazer poesia. 

"O discurso
do ator é insuficiente. Eu pre-
cisava lançar mão de um dis-
curso meu." Ao lançar seu
terceiro livro de poemas —

Naves do Silêncio —, edita-
do pelo Colégio Freudiano do
Rio de Janeiro, Cláudia já pen-
sa em juntar suas duas expe-
riências artísticas: "Queria

que o comportamento em ce-
na tivesse uma certa desorga-
nização da lógica, como acon-
tece com a poesia."

MÁRCIA KRENGIEL
O inglês pela música
tem alunos especiais

Ela é jovem e loura, bonita e,
como se não bastasse, culta.
Márcia Krengiel, que aparece
duas vezes por dia no vídeo da
TV-E do Rio ensinando inglês

pela música, não está forman-
do apenas levas e levas de
alunos, mas também de fãs
incondicionais que, indepen-
dentemente do idioma, sinto-
nizam a televisão todos os

No terceiro livro, a busca da lógica

dias às 11h30min e às 15
horas para namorar sua ima-

gem na tela. É o caso de pelo
menos dois telespectadores
mais do que conhecidos — os

jornalistas e escritores Rubem
Braga e Otto Lara Resende.
No caso de Otto, a admiração
é mais fervorosa: quem ligar

para seu escritório às
15h30min poderá, segundo
Braga, ouvi-lo cantando com
sotaque perfeito a música do
dia, ensinada momentos an-
tes pela musa loura.

PEDRO SCHUBERT
Administrando
a correção

Chama-se Orçamento Em-
presarial Integrado, é assina-

.do pelo professor, consultor e
administrador Pedro Schubert
e será lançado depois de ama-
nhã no Centro Empresarial Rio
o primeiro livro a introduzir a
correção monetária na elabo-
ração do orçamento. 

"De

acordo com a legislação em
vigor", explica o autor, 

"existe

no resultado operacional a fi-

gura do lucro inflacionário. Se
a correção monetária desapa-
recer, o conjunto orçamentá-
rio não será desfigurado". O
livro de Schubert — é também
o primeiro a mostrar a possibi-
lidade de combinar o planeja-
mento orçamentário com o

processamento eletrônico de
dados.

| 
LEOPOLDO

| O porco mais elegante
o do mundo vive no Rio¦g
s Ele está todos os dias e noites
^ 

a postos, chova ou faça sol,
impecavelmente vestido num
bem talhado smoking, espe-
rando os clientes no alto da
escada do restaurante Sal e
Pimenta. À mão, o menu do
dia da casa. "É o melhor mai-
tre d'hotel do mundo", pro-
clama Ricardo Amaral, seu pa-
trão e criador. "Não fala, tem
sempre a mesma postura, não
aceita gorjetas nem pede au-
mento e, principalmente, não
repete o que ouve". Chama-
se Leopoldo — que ninguém
reivindique a homenagem —

e é um manequim de vitrine
com a cabeça dourada de um
simpático porco. Foi desço-
berto num antiquário de Paris
e imediatamente contratado

para o cargo. 
"Alguns clientes

chegam a despedir-se dele à
saída", lembra Ricardo, "e há
outros mais alcoolizados que
chegam até a conversar ani-
madamente com o porco. Tu-
ristas estrangeiros mais bem
educados costumam esten-
der a mão para cumprimentar
o maitre à saída". Leopoldo
não tem sobrenome. "Nem

precisa, diz Amaral. "Não co-
nheço nenhum bom maitre
em lugar nenhum do mundo
com sobrenome."

Leopoldo, sóbrio e discreto

ARNALDO
CEZAR COELHO
Apitando em chinês
Único árbitro brasileiro a apitar
na China até hoje, Arnaldo
Cezar Coelho — o juiz que
comandou a final da Copa da
Espanha — vai participar co-
mo convidado especial do I
Mundial Infanto-Juvenil (Copa
Kodak), organizado pela FIFA
em Pequim, Tianjin, Dalian e
Xangai. Da competição partici-
pam jovens de até 16 anos,
categoria que se convencio-
nou chamar de U-16.

ANA GRAZIELA PRODAN

A Nova República vista

pela cosmobiologia

Ela previu com seis anos de ante-
cedência o fim^do regime militar
no país; anunciou quase um ano
antes o mês da operação de Fi-
gueiredo em Cleveland; disse a
Tancredo Neves que uma grave
doença sua-iria mudar o destino
do país. Ána Graziela Prodan,
Condessa de Walderstein, iugos-
lava. Escorpião, psicóloga e astró-
loga, é quem diz: "O periélio do
Cometa de Halley acontecerá dia
9 de fevereiro de 86, portanto em
Aquário. A partir dessa data, inci-
de sobre os graus do aquariano
Brizola, o que favorecerá seu cres-
cimento." Para antes, mais previ-
sões pessimistas: 

"No fim de ju-
lho haverá um período crítico de
grande tensão para o Presidente
Sarney."

Li-
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Notas

do deus

da dança

Ele 

interrompeu a carreira antes de
completar 30 anos de idade. Mas
teve tempo suficiente para se

transformar no maior mito masculino do
balé. Vaslav Nijinsky, russo de Kiev, filho
de poloneses, ainda hoje é considerado o
deus da dança. De 1909 a 1913, quando
esteve sob a proteção do empresário
Sergei Diaghilev, arrebatou o mundo. Pou-
ca gente teve chance de vê-lo em cena.
Aos 20 anos, já separado de Diaghilev e
com sinais da doença mental que o afasta-
ria dos palcos, Nijinsky começou a escre-
ver um diário, que a Editora Rocco lança
esta semana no Brasil. Neste Diário de
Nijinsky, organizado por sua mulher Ro-
mula, revelam-se sua personalidade esqui-
zofrênica e seu temperamento artístico.
Ao final, o artista assina "Deus e Nijinsky".

"Meu 
porteiro é ignorante — bebe,

imaginando que ele está bem, mas está
se matando. Eu sou o Salvador. Eu sou
Nijinsky e não Cristo. Amo Cristo por-
que Ele era como eu. Amo Tolstoi por-
que era como eu. Quero salvar a Terra
inteira do sufoco. Todos os cientistas
devem abandonar seus livros e vir a
mim, e ajudarei a todos porque sei
muito."

No palco, Nijinsky sabia mais do que
ninguém. Desde criança, foi treinado pela
mãe, uma dançarina ambulante, e aos 10
anos estava aceito pela Escola Imperial de
Dança. Três anos depois, ainda estudante,
apresentou-se na Ópera Imperial. Diaghi-
lev estava na platéia. A partir dali, o balé
russo nunca mais seria o mesmo. Diaghi-
lev estava pronto para revolucionar a dan-
ça. Nijinsky tornaria possível essa revolu-
ção. Do grupo do empresário faziam parte
ainda o mitológico coreógrafo Mikhail Foki-
ne e o compositor Igor Stravinsky. Forma-
ram um quarteto infernal."Diaghilev 

me convidou para ir ao
Hotel Europa, onde morava. Não gostei
dele por causa de sua voz convencida,
mas fui em busca de minha sorte. En-
contrei minha sorte. Imediatamente
permiti que fizesse amor comigo. Tre-
mia como uma folha. Eu o odiava, mas

o e
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O cartaz de A Tarde de um Fauno

fingia, pois do contrário minha mãe e
eu morreríamos de fome".

Nijinsky e Diaghilev poderiam ter sido
infelizes para sempre. 0 empresário man-
tinha o artista como um prisioneiro, bem
alimentado, e praticando exercícios força-
dos. De dança, é claro. Ninguém, a não ser
Diaghilev, tinha acesso a Nijinsky que, no
palco, desenvolveu uma incrível capacida-
de de ficar suspenso no ar, como se
levitasse. As obras-primas se sucedem,
como A Tarde de um Fauno e Sagração
da Primavera, com música de Stravinsky."Stravinsky 

é um bom compositor
mas não pensa sobre a sua vida. Suas
composições não têm objetivo. Não
gosto de obras de arte que não tenham
fins morais."

A dupla Nijinsky/Diaghilev foi desfeita
com a aparição da bailarina polonesa Ro-
mula Pulszky, que se apaixonou pelo dan-
çarino. Numa excursão à América do Sul,
Diaghilev preferiu ficar em Paris. Foi um
descuido fatal. Romula aproveitou para
aproximar-se de seu mito. Ficou noiva de
Nijinsky no Rio de Janeiro e casou-se com
ele em Buenos Aires. Furioso, Diaghilev
rompeu com o bailarino.

"Conheço o público porque o estu-
dei muito bem. Gosta de ser surpreen-
dido mas entende pouco de Arte, por
isso facilmente se assombra.

Consciente de sua genialidade, Nijins-
ky formou com Romula sua própria com-
panhia. Continuou dançando bem, mas era
totalmente incapacitado para lidar com
pagamentos e organizações de excursões.
Longe da proteção de Diaghilev, sua men-

QJna-se 1

j voce tambem as 

'

O diário de Vaslav

Nijinsky revela a

sensibilidade de

um artista genial

te ficou confusa. Já era possível notar seu
desequilíbrio mental no palco. A crítica
européia passou a desaprová-lo.

"Crítica é desnecessária. Algumas
pessoas acham que é necessária por-
que sem ela não seriam capazes de
julgar o que é bom e o que é ruim. Os
críticos escrevem porque precisam de
dinheiro. Mas na verdade não traba-
lham por amor à arte."

Fugindo da Primeira Guerra, Nijinsky e
Romula partiram para Nova Iorque. Lá, o
bailarino reencontrou-se com Diaghilev e
voltou a conhecer o sucesso. Mas as
brigas entre o empresário e Romula não
melhoraram seu estado mental. Em 1918,
a dupla foi desfeita pela última vez e
Nijinsky e Romula refugiaram-se em St.
Moritz para esperar o fim da guerra. É aí
que o bailarino começa a escrever seu
diário enquanto a mulher procura um mé-
dico que traga de volta sua sanidade
mental. Nijinsky foi tratado pelos melhores
especialistas da época, entre eles, Freud e
Alfred Adler. Sem poder dançar, sua so-
brevivência passou a depender das confe-
rências que Romula fez sobre sua arte e
sua doença. Em 1950, aos 52 anos, Nijins-
ky morreu numa clínica de Londres, 32
anos depois de dançar pela última vez.

"Quero luz, a luz de estrelas brilhan-
do. Uma estrela brilhando é vida —
uma estrela que não brilha é a morte.
Notei que há muitos seres humanos
que não brilham. A vida das pessoas
que perderam a razão é uma vida apa-
gada. Eu também fiquei louco..." ®
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Um Blade Runner brega

Brevemente 

nas telas dos nossos
cinemas: Areias Escaldantes um
filme inadimplente. A gíria usada

pelo diretor de 22 anos, o estreante Fran-
cisco de Paula, para definir sua obra pode
ser traduzida por outra palavra: non sen-
se. É o absurdo que dá o tom à história
que se passa numa fictícia Província de
Cáli, no inverno de 1990, com terroristas
que não conhecem a entidade que os
comanda e uma polícia de elite que esta-
belece sua hierarquia pela altura dos agen-
tes. "É 

um Blade Runner brega", arrema-
ta Francisco.

No elenco, a fina flor do rock brasileiro
mais atual e atores que já conquistaram
um séquito de jovens tietes. Lobão, pela
primeira vez no cinema, irreconhecível
com o cabelo gomalinado, é um policial de
tamanho médio (tem ainda o mínimo e o
máximo). "Adorei 

fazer, achei genial",
conta. Ele compôs com Cazuza o tema do
filme, Mal Nenhum, um lamento pesa-
do." Os Titãs aparecem num show, além
de participarem em pequenos papéis.
Aterrorizando, estão Regina Casé, Cristina
Aché, Luis Fernando Guimarães, Diogo
Vilela, Macalé, Eduardo Roly. 0 cineasta
Nevile D'Almeida dá sua bênção à produ-
ção, independente, fazendo o papel de um
espião, um voyeur.

A trilha sonora, que será lançada em

Uma ficção científica feita

por um cineasta estreante
reúne a nata da geração 80

disco até o final deste mês junto com dois
clips, é assinada por Legião Urbana, Capi-
tal Inicial, Metrô, Lulu Santos, Ira, Ultraje a
Rigor, além dos Titãs e Lobão. Um luxo."Os caras da música são todos amigos.
Nossa linguagem é a mesma", explica
Francisco. E séria, segundo o diretor. É
impensável a completa ausência de humor
onde estão reunidos Regina Casé e Luis
Fernando. Faz parte deles, não tem jeito.
Mas em Areias Escaldantes não é o
besteirol que predomina. 

"Tem uma barra
pesada, seqüestras, mortes. Não é ima-
gem-reflexo do jovem verão", diz Regina.

0 diretor do filme, aliás, detesta essa
imagem. Deixa claro que o seu não é um
filme do Baixo Leblon. Por isso também
faz frio o tempo todo na história — embora
os 30 dias de filmagem tenham ocorrido
no maior calor. Francisco resolveu escre-
ver (o roteiro é dele) e rodar sua ficção
depois que se desencantou com a assis-
tência de direção que fez no filme Qui-
lombo, de Cacá Diegues. "Pensei 

que o
melhor a fazer era um filme meu. antes
que eu acabasse como assistente de dire-
ção do Fábio Barreto", conta ele. A manei-
ra que encontrou foi transformar em celu-
lóide a influência que recebeu da TV, dos
quadrinhos e de um rápido curso de cine-
ma na França. "Quero 

fazer cultura",
afirma.

Em agosto, quando estrear. Areias
Escaldantes vai mostrar pessoas violen-
tas por opção, ou por falta dela ("como Os
Incompreendidos, de Truffaut"). Vai pre-
gar que o calor causa subdesenvolvimento
e que o lixo é belo. "Decadence 

avec
elegance", diz Francisco de Paula. ®

GUARDANAPOS

E ALGODÕES

A OURO

-T---zcrRA
AO SEU LAZER

O roqueiro Lobão, como um policial de elite
e (em cima, à direita) Regina Casé na pele de"uma terrorista fútil". São cenas do filme
Areias Escaldantes, de Francisco de Paula.
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Grace Jones e Christopher Walken são os vilões do filme

James Bond

de novo

na nossa mira

James 
Bond se meteu novamente nu-

ma encrenca. Desta vez em 007 Na
Mira dos Assassinos (A View to a Kill),

que estréia no dia 27 com Roger Moore no

papel principal. De início, vive uma dramá-
tica fuga entre as geladas estepes do
nordeste russo, não sem antes tirar do
corpo de Agente 003, morto durante mis-
são, uma célula de silicone. Mas que diabo
ele foi fazer num centro secreto de pesqui-
sas soviéticas na Sibéria? Não seria fácil

para Bond fugir se não estivesse por perto
a linda Kimberley (Mary Stavin), que já
andou rondando o herói no filme Octo-

pussy.
Nessa aventura dirigida por John Glen

007 precisa de muito mais que a ajuda das
gatas do bem contra o vilão Max (Christo-
pher Walken). Pelo menos, uma mulher
está disposta a matá-lo a qualquer custo:
May Day, assistente de seu inimigo, inter-
pretada pela escultural negra Grace Jones
— popular cantora disco, que fez uma
princesa africana em Conan, o Destrui-
dor. A canção título do novo 007 pretende
mexer com os espectadores tanto quanto
os intermináveis apuros do mocinho. Ela é
cantada pelo quinteto inglês Duran Duran,

O agente secreto continua
o mesmo: conquista todas

as garotas e bate os vilões

dono de um ritmo dançante, já conhecido
do público carioca das danceterias.

Em 007 Na Mira dos Assassinos, as
mulheres continuam sendo o grande tem-
pero das ações do agente que tem licença
para matar. Logo no primeiro filme da
série, O Satânico Dr. No, de Terence
Young, com Sean Connery, foi Ursula
Andress (até então figurinha de calendário)
quem desfilou suas formas na tela e
encheu de fantasia espectadores do mun-
do inteiro. No novo lançamento, ele está
cercado por nada menos que 23 Bond
girls. Por ele, elas mentem, traem os
chefes, matam e morrem. Não querem
ver que James Bond é capaz até de matá-
Ias, se o dever exigir — ainda que com
uma pontinha de remorso, é verdade.

Há 23 anos, James Bond atordoa as
platéias femininas com seu charme blasé,
seu jeito de nunca se amarrar em nin-
guém, e aquele físico — seja ele Sean
Connery ou Roger Moore (David Niven e
George Lazenby não convenceram). Os
homens também não escapam. Qual de-
les não gostaria de ter aquele poder de
sedução, além da incrível capacidade de
sempre sair bem de todas as dificuldades?
Junte-se a isso uma dose de violência,
armas fantásticas e carros incríveis, situa-
ções inverossímeis e a eterna rivalidade
Leste-Oeste. Está feito o molde dos pro-
dutos que, a despeito dos altos e baixos
na qualidade, têm um público consumidor
fiel.

007 Na Mira dos Assassinos, 14a
produção cinematográfica para um conto
de lan Fleming, mostra James Bond almo-
çando na Torre Eiffel; barbarizando às
margens do Sena numa corrida de carro a
seu modo; e tentanto impedir que o louco
Max faça submergir o "Vale do Silicone",
em San Francisco, Califórnia. Com aquele
pique de tirar o fôlego. ©
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—1-- ~"" A fachada lateral da Fazenda da
Mandiquera, a primeira a ser
pesquisada; o esplendor das
palmeiras imperiais da Fazenda
de Quissamã; e detalhe do por-
tal são relíquias preservadas
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memória

Os tesouros da

cana-de-açúcar

Fazendas do século XVIII

começam a ser restauradas

Os 

15 mil moradores
de Quissamã, distrito
de Macaé a duas ho-

ras e meia do Rio, acabam de
receber um presente da Fun-
dação Pró Memória e da Pe-
trobrás: um bilhão de cruzei-
ros serão aplicados ali, num
ambicioso levantamento das
preciosidades históricas e ar-

quitetônicas do lugarejo,
ocupado por 100 fazendas do
século XVII. Memória Quis-
samã é o primeiro projeto do

gênero a chegar na região nor-
te fluminense — e o resultado
mais imediato é a edição, no
final do ano, de um livro com
entrevistas e fotografias dos
aspectos mais importantes
descobertos pela equipe. To-
dos estão entusiasmados
com a novidade: afinal até
agora eram poucos os turistas

que chegavam a Quissamã,

procurado apenas pelos ma-
caenses para bucólicos pas-
seios dominicais. Muitos habi-
tantes são descendentes da
aristocracia rural — netos, bis-
netos e tataranetos dos Vis-
condes. Barões e Condes, da
época da colonização e do
Império — e são eles que
ajudam os pesquisadores a
levantar a história do lugar.
Com Eliana Cavour, 60 anos,
uma das mais antigas morado-
ras, a arquiteta Denise Carnei-
ro fez um traçado dos locais
mais importantes e descobriu
a origem do nome Quissamã.
Quem batizou o lugarejo fo-
ram os senhores de engenho
ao descobrirem entre os ín-
dios a presença de um negro
nascido em Quissamã, uma
localidade de Angola, na
África.

Roberto Cordeiro

Nem sempre o trabalho
transcorre com tranqüilidade.
Semana passada os fotógra-
fos da equipe tiveram que
suspender as pesquisas na fa-
zenda Mandiquera, porque
um grupo de morcegos que
habitava o porão dos escravos
impediu a seqüência das fo-
tos. Até agora, o dado mais
importante descoberto pelos
historiadores é que em Quis-
samã funcionou, desde 1875,
o primeiro engenho construí-
do na América do Sul, o enge-
nho Central de Quissamã. Em

torno dele as fazendas pros-
peraram e a cultura da cana-
de-açúcar também. Graças a
ela, 70 das 100 fazendas es-
tão até hoje preservadas e
habitadas, e só 30 foram aban-
donadas pelos proprietários.
Outro morador antigo, o Frei
Lauro Osternann, 72 anos,
alemão naturalizado, acha que
o projeto Memória Quissamã
devia incluir, como desdobra-
mento, a restauração de al-

guns casarões históricos. Mas
isso é uma reivindicação para
o futuro. Por enquanto, a equi-

pe tem muito a fazer. O rotei-
ro de pesquisas inclui as fa-

zendas Machadinha, Quissa-

mã, Capivari e Santa Francis-

ca, e a julgar pela movimenta-

ção dos pesquisadores, os

moradores de Quissamã, com

o andamento do projeto, co-

nhecerão a história do lugar

onde vivem mas perderão a

tranqüilidade. Nenhum deles

duvida que assim que for lan-

çado o livro com as preciosida-
des históricas, muita gente vai

se interessar em conhecer a
região. ®

© O INEP — Instituto Nacional de Estudos Profissionais, inicia cursos
intensivos de Secretária Executiva, Inglês, Espanhol, Francis, Alemão e
Italiano. Os cursos de idiomas terão duração de 3 meses, abrangendo
gramática e conversação, realizados em 3 níveis: Iniciantes, Intermediário
e Avançado, com apostilas gratuitas e certificado de conclusão. Inf. A».
Copacabana 43511210 Tels. 255-0999 e 255-5396.

• TRATAMENTO DE VARIZES E MICROVARIZES - O Dr.
GILBERTO M. MARTINS, CRM 52-14294.1 está atendendo os
seus clientes nos consultórios de IPANEMA — SAENS PENA —

CENTRO e MEIER. As consultas são marcadas pelo tel. 228-
7720. O Dr. GILBERTO é médico especialista em ANGIOLOGIA
(varizes) com curso de Pós-Graduação na PUC e membro efetivo da
Sociedade Brasileira de Angiologia.

® NEW LOOK COIFFEUR o maior aliado de sua beleza na Barra traz
novidades em cortes, tratamentos, maquiagens e aparelhagens. Os cortes
modemíssimos incluem o já famoso CORTE A MAQUINA, os tratamen-
tos de pele trazem o LASER DA BELEZA, método francês com Josettee
os tratamentos a base de henna, placenta, tutano e alisamento CUKL
FREE, são os best sellers do momento. Anote o End. Av. Américas 4790
sl. 224 Centro Prof. BarraShopping Tel. 325-8087

' 
© A FRICOTE, responsável pela criação de várias bonecas
mostradas na Novela VEREDA TROPICAL e outras, está inaugu-
rando um CURSO DE Bonecas PORCELANIZADAS aberto ao

público, dando a oportunidade para que você aprenda a fazer
estas pequenas maravilhas. Inscrições Abertas e Vendas para todo

i Brasil. Inf. tel. (021) 722-2135 após 14M h. End. Almirante Teffé
*êVocêusaóculos 

e lentes porque quer A MICROCIRURGIA DA
MIOPIA já é uma realidade, aprovada pelo Estudo Perke nos tJ^-A-
O CENTRO DE MICROCIRURGIA REFRATTVA MEIER JLTDA
sob a direção do Dr. ALBERTO RODRIGUES VIDAURRETA CRM
52.10256-8, realiza estas cirurgias. As operações são feitas no
consultório com moderníssima aparelhagem e duram 15 y
sistema de esterilização é eficiente e rigoroso. Inf. 269-4499. tna.
Dias da Cruz 155 sl. 504.
® TAPRONTO AUMENTOS CONGELADOS: Preparou espe-

cialmente para você uma ótima promoção. Veja só: Na compra

de um pacote semanal com 23 pratos você ganha um brinde e

25% de desconto. Ligue já 285-7448 e aproveite as delicias da

TAPRONTO. End. Esteves Júnior, 37 Laranjeiras.

& A REEDUCAÇÃO E EXPANSÃO PSICOTÔNICA

SXcfST. Xjí V*opMca. Coando
S^SS u^birdagem MtgJ voUaia para o
corpo™s aulas são individuais e com hora marcada. Inf. 521-3760.

© NOVIDADES NA BARRA: Conheça MIRANA, uma loja especializada em
armários embutidos, cozinhas e banheiros todos em madeira de lei. Os armários
são produzidos no sistema "Block Board" que não empena. nem torce, pelo

! tratamento que recebe na estufa. MIRANA oferece a melhor qualidade com o
menor preço, além de inúmeras opções na escolha do desenho das portas, que
podem ser rústicas, lisas, diagonais, venezianas e em treliças. Vale uma visita.

i End. Av. Armando Lombardi, 483 Tel. 399-3434.

© DICA DE DECORAÇÃO: A RECOMA-Rio firma especializada
em madeiras para pisos e revestimentos, criou em seu show-room,
a RECOMA-OB JETOS, uma selecionadíssima amostra do melhor
do artesanato mineiro. São esculturas, objetos de cerâmica,
móveis, estofados, tapetes., todas peças exclusivasede muito
bom gosto. Faça uma visita e Confira. End. Erwo Veríssimo 565IB
Barra da Tijuca tels. 399-3970 e 399-3231.
q RESTAURAÇAO DE TAPETES — Entregue seu tapete Onen-

tal. Persa ou Caucasiano a uma equipe de profissionais altamente

Qualificados aptos a realizar qualquer tipo de reparo ^como.
tirar manchas, fazer franjas, cordões, lavar, restaurar. O trabalho

é perfeito. Basta ligar que um técnico ira a sua casa sem

compromisso. Confira. GALERIA BELAS ARTES End. Av.

Olegário Maciel 390 tel. PBX 399-4766 Barra da Tijuca.

& ASSESSORIA DE ARTE — No ATELIER de J^MEVIIASECA
você encontra a maior variedade de molduras paru quadros, gravuras,
fotos..., serviços de restauração, penduração, manutençao de cole-
cães particulares e de empresas e embalagens de obras de arte. O
serviç^érápido, personalizado e a garantia é total. O atendimento é

paratodoBrc^il. Confira. Atelier: RmD. Manana£7 casa 06 tel

(021) 266-2320 e 266-2353 e Galena: R. Visconde de Pirqá 414 Ij. 109

®BARRA CARNES — Inaugurou na Barra da Tijuca a BARRA CARNES,
uma loja especializada em carnes. As instalações são ótimas, higiênicas e
tendo abate próprio a carne é FRESCA. Lá você encontra: picanhas,
mantinhas, pequenos animais ... lingüiças salpicão, moura, chounço,

frangos, peixes, camarão e você pode encomendar peças inteiras cldescon-
to. Confira. Rua Olegário Maciel 273 tel. 399-7784. Aberta de 7 às 20 h,
clentregas a domicílio, inclusive aos domingos e feriados até às 12 h.

Sônia & Berenice tels: 325-0556 — 325-1703
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O almoço dos remadores (1880) A dança em Bougival (1882)

A vez de Renoir

Uma fila quilométrica arma-se em Paris

para curtir a melhor exposição do ano
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retrospectiva de Auguste Renoir,
organizada simultaneamente pe-
Ia Inglaterra, França e Estados
Unidos, tem tudo para ser o gran-

de acontecimento artístico deste ano, no
seu gênero. Ela já foi mostrada em Lon-
dres, de janeiro a abril, e ocupa agora o
espaço nobre do Grand Palais, de Paris,
até setembro, antes de seguir para o
Museu de Belas-Artes de Boston, a partir
do início de outubro. No dia de sua abertu-
ra em Paris, a televisão francesa comenta-
va com espanto a fila de um quilômetro
pacientemente à espera da hora de entrar.

No fundo, não deveria haver mais es-
panto quanto a isto. O público que acorre a
museus na Europa e nos EUA se transfor-
mou em multidão, e os impressionistas
são mestres em provocar as maiores do-
ses de visita: o recorde de freqüência
diária a uma ex, osição na França continua
sendo o batido km 1974, no mesmo Grand
Palais, pela mò|(;tra do centenário do im-
pressionismo, cpm uma média de 10 mil
pagantes. Masí' é bem provável que a
retrospectiva atual de Renoir o ultrapasse.
Os espaços da arte estão começando a

Roberto Pontual (de Paris)
atrair tanto quanto os do esporte — os
museus ameaçam tornar-se estádios.

Renoir pode ser considerado como o
mais popular dos pintores impressionis-
tas, aquele em cuja obra a grande mudan-
ça no curso da história da arte, há cento e
poucos anos, parece se fazer com o maior
apelo ao prazer dos olhos. Mesmo assim,
a última vez em que sua trajetória de
artista foi mostrada de maneira abrangen-
te na França data de 1933. Estava na hora,
portanto, de se corrigir o atraso. E o
momento é perfeito para rever Renoir se
levarmos em conta que a nova pintura dos
anos 80 tem no retorno às fontes do
modernismo e na busca do prazer dois de
seus pilares fundamentais. Muito artista
jovem tirará ensinamento das 120 telas de
Renoir presentemente reunidas no Grand
Palais.

Elas vêm de museus de toda parte do
mundo, sobretudo os norte-americanos,
os franceses e os ingleses, mas também
do Japão, da União Soviética e da América
do Sul. O Museu de Arte de São Paulo
contribui com destaque para o evento
através de nada menos do que cinco dos
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artes visuais

seus Renoir: Jules Le Coeur e seus Cães
na Floresta de Fontainebleau (1866), A
Banhista com Grifo (1870), As Senhori-
tas Cahen de Anvers (1881), Crianças
com Flores (1888) e Banhista Enxugan-
do a Perna (1910). O importante desta
contribuição brasileira não está apenas na
quantidade e na qualidade das obras apre-
sentadas, mas igualmente no fato de elas

pertencerem a diferentes períodos da pro-
dução do artista, dando assim uma visão
sucinta de sua longa carreira.

Pierre Auguste Renoir, que nasceu em

Limoges, em 1841, veio instalar-se muito
cedo em Paris, com a família modesta (o

pai era alfaiate e a mãe trabalhava numa
fábrica de roupas). Já em 1862 ele fre-

qüentava a Escola de Belas-Artes. Mas é
nas idas ao ateliê do pintor Gleyre, onde
ele se liga a Monet e Bazille, que a sua
linguagem pictórica começa a definir-se no
sentido de algo novo. As telas realizadas

A tarde das crianças em Wargemont (1884)

na segunda metade da década de 1860
mostram um artista seguro do que quer,
interessado na figura humana inscrita no
contexto da vida moderna e capaz de levar
os ensinamentos de mestres do passado
recente, como Courbet, a um estágio mais
avançado na renovação da arte.

O trabalho lado a lado com Monet,
saindo para o campo a fim de pintar
diretamente a natureza, assinalaria outra
das facetas importantes na novidade en-
tão emergindo para revolucionar a pintura.
Nada mais natural, portanto, que Renoir se
incluísse entre os artistas que, recusados
pelo Salão oficial, acabariam expondo à

parte, em 1874, naquela que foi a mostra
fundadora do movimento impressionista.
Mesmo que entre 1879 e 1883 Renoir
tenha preferido deixar o grupo de lado para
apresentar-se no ambiente conservador
do Salon e que em seguida parecesse
atraído pela secura e a frieza neoclássicas
de Ingres, sua pintura estava destinada a

y ' 
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Banhista sobre o rochedo (1892)

romper com o academismo e a fertilizar os
tempos novos da arte.

Assim, nos últimos 30 anos de vida
(ele morre em 1919), a sensualidade volta
a freqüentar-lhe as telas como uma espé-
cie de compensação aos sofrimentos físi-
cos de que cada vez mais padecia em
virtude de uma artrite deformante. São os
acesos retratos e os voluptuosos nus
femininos através dos quais arma-se a
ponte e ligando, por exemplo, Rubens e
Watteau a Picasso e Matisse (e o arredon-
dado dessas figuras faz pensar às vezes
em gente ainda mais próxima de nós,
como o colombiano Botero). São também
as cenas idílicas no campo ou os momen-
tos festivos nas vizinhanças da cidade
grande, em ambos os casos nunca abolin-
do de todo, para além do registro superfi-
ciai do prazer, a centelha de um profundo
sentimento trágico da vida. O sol e a
sombra habitam juntos a pintura de Au-
guste Renoir. ©
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ELO • AMARELO OURO • PÊSSEGO • LILÁS CANA • CINZA • GOIABA • AZUL • VERDE • EXÉRCITO • ROYAL • UVA • ROXO • ESCAKLATE •

MALHAS DE QUALIDADE íK!',s'malhi,S

a malha. compre suas malhas nas ZARK0S, a maior A qualidade ZARK0S

cores, padrões, textura malharia do Rio, tece, é inigualável,

a IDflHla* e estampas da moda tinge e estampa seus Visite nossos pontos-de-
a preços de fábrica. venda e comprove.

ATACADO E VAREJO
DIRETO DA FÁBRICA

Rio Comprido:
Aristides Lobo, 90/96 - RJ - Tel: 273-7922

Ramos;
Marechal de Souza Menezes, 34-RJ

(na altura do n.° 7777 da Av. Brasil) Tel: 27D-1422

Brigadeiro LimaeSilva, 1385-PraçaHumaitá-RJ
Tel: 771-3624
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6M FOCO
Tels.: 293-0203 e 222-1605

Informe Publicitário

nacara

RESIDENCIA DE LUXO
PROJETO DIFERENTE
• CHÁCARA SACOPÃ é um parque
residencial de alto luxo e requinte para
pessoas de fino gosto. Além da vista
soberba da Lagoa, o apto. oferece o
conforto de 3 quartos (suíte), varanda,
sala, 2 vagas, quadra de tênis, quadra
de esportes, 2 saunas, 26.000 m2 de
floresta, 2 piscinas e condução própria
do condomínio. Vale a pena conhecer.
Preço a partir de Cr$ 330 mlhs. com

1 70 mlhs. financ. CEF. Ver Rua Sacopà,
852. Vendas Franco Imóveis — Inf. tel.:
267-5043.

'J&.

DECORAÇÃO
• ESTHER é beleza, requinte e sofisticação.
Cortinas e estofados com design exclusivo.
Painéis em estruturas de alumínio. O
financiamento é próprio. Tels. 273-9605,
273-6250 e 273-0963 — R. Aristides Lobo,
100 — Rio Comprido.

GOLD

WÈ&

tpTAPCTES
| CARPETES |

I Bj

(571-2196 « 571-7447 \$j

NOVIDADE
Momento de inovar... com um lançamento muito especial para o dia dos namorados.

VIVIAN E MÚCIA JÓIAS
Rua Vise. de Pirajá, 550 - Gr. 1201 Tel.: 239-9944 • Ipanema

ARTE EM CRISTAL
• Os artesãos do ATELIÊ GEMINI, sob a
direção do artista plástico EROS SARTORE,
criam projetos personalizados e executam
desenhos sobre tampos de mesa, painéis
de espelho, divisórias, box, etc., utilizando
a técnica mais apurada do jato de areia
artístico e pinturas orientais com laças
(coromandel). Lembre-se: é sempre melhor
falar diretamente com quem faz. O ATELIÊ
GEMINI fica na R. Valença, 21, no Catum-
bi, tels. (021) 252-8848 e 222-7589.

^ . :£'4-

TAPETES PERSAS
Firma especializada com todas as ga-

rantias. Várias qualidades em diversos
tamanhos. Artigos para adorno. MON-
T'ART —: Rua Miguel Lemos, 41/705 —
Fone: 287-3447.

OURO E
BRILHANTES

A Doarei Jóias está compran-
do ouro, jóias modernas e anti-
gas, art nouveau, art decô e
brilhantes. Contudo, essa co-
mercialização só acontece na
loja que a Doarei mantém na
Barata Ribeiro, 473, na Galeria
Menescal — Copacabana.
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FOTOS COMO
ANTIGAMENTE

O STUDIO 80 está oferecendo esta
semana sensacional promoção.- Faça sua"FOTO TELA" e ganhe inteiramente grátis
uma linda ampliação. Mas ligue logo poisesta oferta é só para as pessoas quemarcarem seus horários para a próxima
semana. Conheça também o trabalho publi-
citário do PHOTO VÍDEO CLICK — uma
empresa do grupo STUDIO 80, vendo as
fotos produzidas na página central desta
revista. O STUDIO 80 é na Rua Maria
Angélica, 171 -Loja 1 10-Tel. 246-1874 —
Jardim Botânico.

BARRA SOLO E

ALONGAMENTO

O STUDIO ARTES E DANÇAS am-
plia suas atividades abrindo cursos
de Barra Solo e Alongamento, que
objetiva o desenvolvimento da flexi-
bilidade sendo, portanto, recomen-
dado para pessoas de qualquer ida-
de. Informações à Rua Baltazar Lis-
boa, 32, Tijuca (transversal da Av.
Maracanã, próximo ao Tijuca Off
Shopping) ou pelo Tel.: 254-5799.
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VOGLER NA MARATONA
Não deixe de visitar o Stand da VOGLER na

II Feira da Maratona que irá se realizar de 11
a 16 de junho, no Copacabana Palace. Lá
você encontrará uma coleção completa em
camisetas e Shorts em jersei de nylon, o mais
indicado para a maratona. Não perca e leve
seu filho. O endereço da VOGLER é Av. Lobo
Júnior, 1408 — 2o andar — Penha Circular
— RJ, tel.: (021) 280-1490.

É A VEZ DALANGERI
COM SABOR

A famosa Griffe Pansy, os únicos
fabricantes de malha de seda e algo-
dão com sabor: Já exportando... Em sua
coleção pret-a-porte você encontrará
Baby Doll, Camisolas, Tanguinhas etc.
Sendo fantástica a sua receptividade
em todo Brasil. E a volta da sensualida-
de e beleza da mulher em sua intimi-
dade. Tudo isso você encontra na Xa-
vier da Silveira, 45 Cob. 06 Tel.: 237-
9584.

COM UBIRAJARA FIDALGO
UM "TOP" PARA

NOVOS MODELISTAS
Para quem já é modelista profissional umaperfeiçoamento, e para quem deseja se profis-sionalizar na confecção de roupas, o grandechance. A técnica ensinada pelo modelista eestilista Ubirajara Fidalgo è transcendente, práti-ca e objetiva, em apenas dez aulas com 4 horasde duração você aprende a interpretação demodelos, preparação e ampliação de moldes emontagem da peça piloto, para tecido, malha,lycra e linha infantil. Próximas turmas terãoinício dia 17/06. Reserve sua vaga no Atelier doFidalgo ò R. Siqueira Campos, 143 — Lj. 118

(Shopping Center Copacabana) — Tel. 542-4943.
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WATERPROOF
• Na Waterproof você encontra a coleção completade pulseira» Champion (15 core») a Cr$ 20.000cado. Promoção da semana: Tfchnos c/7 pul». Cr$260.000; CÓsio Protection Cr$ 310.000; Ori»mSubmarino Cr$ 540.000; Citizen 150M aut Cr$590.000.
IPANEMA: R. Vise. de Pirojá, 595-lj. 103 tel.: 274-0145 e BARRASHOPPING Nível Lagoa li. 115-Gtel.: 325-0187.

MODA JOVEM
• Para o dia dos namorados você encontra
os últimos lançamentos da LEVCS na ZU-
MA jeans. Moda inverno com as melhores
condições de pagamento e atendimento.
Vendas a crédito. Centro: R.S. dos Passos
238 — tel.: 224-9935; Tijuca: R. Conde
Bomfim 344 loja 1 15 e R. Sto. Afonso 215
loja 115. Tel.: 264-6849

TOME NOTA
DESSE NOME

• Fechadura BIG-FER, tu-
do o que você espera paradecorar sua casa com se-
gurança. Ferragens paraimóveis, guarnições para
portas, puchadores e fer-
ramentas em geral. Tudo
com grande descontos du-
rante o mês de junho. Va-
le a pena conferir: R. Ria-
chuelo, 427-Loja-Tel. 252-
5923 e R. Frei Caneca, 87-
Tel. 252-4351

I v/yJn*^r

PETRÓPOLIS
JÁ TEM O SEU "GUIA"

• Não apenas o visitante mas também aqueles que
possuem casas em Petrópolis e Região agora já podemmelhor orientar seus_ passeios, divertimentos e compras
pelo "GUIA DA REGIÃO", Informativo Mensal que apon-
ta, desde, os tradicionais Pontos de Atrações, bem comoos moderníssimos, como os SHOPPINGS na Cidade e em itaipava que

Lj íl- 2lerec?m ° c'ue melhor em programação de Vídeo, Galerias de Artes,
J\i( a|em de terem as Lojas de melhores Etiquetas do país. O "Guia"

|n orma até mesmo onde encontrar uma "avis rara" em Petrópolis e Região:moveis pora alugar ou comprar e mais de 200 Dicas sobre Petrópolis,
nArr^^ÍAÍ>^Ue'ra' 't0!/*™0 e demais Distritos estão nas páginas de "O GUIA

• | . LEGIÃO cuja edição de junho já se encontra a venda em todas as Bancasde Jornais de Petrópolis e Região.
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A arte livre

de Amir Hadad
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Máscaras, músicas e
roupas váo estar
no Circo Voador para
liberar as fantasias

?MmmmmmmímmmmBm

/ i ompareça. Não
I tem maconha,

não tem ácido. É
você e a sua própria embria-
guez."

Esse é o convite que as
oficinas do grupo teatral Tá na
Rua fazem a quem estiver
interessado "em despir seus
personagens e cair na fanta-
sia". A partir do próximo dia
17 e todas as segundas-feiras,
das oito à meia noite, quem
quiser participar deve chegar
cedo ao Circo Voador, porque
o ingresso custa apenas Cr$ 8
mil e é limitado a 150 pes-
soas. Lá dentro estarão rou-
pas, máscaras e músicas su-
gestivas. Cada um faz o que
quiser com esses estímulos.
A garantia de que faz bem e
abre a cabeça é dada pelo
diretor Amir Hadad, 47 anos,
que já deu cursos de recicla-

gem para praticamente todos
os atores em atividade no Rio.

Ele agora quer mostrar que
qualquer um tem capacidade
de ser artista, independente
do ofício, da carreira ou arte.
"Para mim, o ser humano é
como uma cornucópia. Quan-
to mais dá, mais tira, não pára
de jorrar. E o princípio das
oficinas é este", explica. Gen-
te como Carla Camurati, Joa-
na Fomm, Renata Sorrah e Ari
Coslov já passou pelas ofici-
nas de Amir, um mineiro cria-
do em São Paulo e há 15 anos
em atividade no Rio.

Com seu grupo de oito
atores, ele já apresentou mais
de 150 manifestações nas
ruas e nas praças de todos os
bairros e de outros estados.
Nem sempre é entendido. Por
duas vezes a polícia e o exér-
cito confiscaram as trouxas
com os panos e as máscaras
do grupo — uma em Juiz de
Fora e outra em Madureira,
um dia depois da bomba do
Riocentro. Mesmo assim.

Amir não desiste e atualmen-
te ensaia vários espetáculos
ao mesmo tempo.

Além do treinamento diá-
rio para as oficinas, prepara
uma peça sobre as células,
para apresentar dia 22 de ju-
nho no Largo do Machado
com o grupo Ciência Viva, e a
montagem de Masculino, Fe-
minino, que tem o patrocínio
da Shell e estréia prevista para
agosto. Será mais uma das
peças experimentais do Tá na
Rua, com textos de Garcia
Lorca, Brecht e Shakespeare,
sobre as representações mas-
culinas e femininas. Mas co-
mo experiências nem sempre
são rentáveis, Amir vive mes-
mo do dinheiro que recebe
pelas direções de peças di-
gestivas como Extremos —
campeã de bilheteria no Rio e
agora esgotando lotações em
São Paulo — e Felisberto do
Café. ®

iü
A autêntica casa de madeira

As casas Casema são especiais, porque são
feitas exclusivamente em madeira de lei e construí-

das totalmente por encaixes.
Pelo sistema macho-fêmea, pranchas de madeira maciça,

de 4,5cm. de espessura, são encaixadas, uma sobre outra,
formando paredes de grande resistência e beleza.

As casas Casema são especiais, porque são muito eco-
nômicas na construção. Comercializadas em forma de Kits,
são de montagem simples e rápida. Tanto que para isso bas-
tam 1 carpinteiro e 1 ajudante e apenas 35 dias de trabalho.

Como acabamento, somente a aplicação de tinta ou
verniz, para maior realce e proteção da madeira, que já vem
aparelhada e lixada.

E como resultado, uma vivenda de alta qualidade, acon-
chegante e muito charmosa.

Se você está pensando em construir, conheça antes a
Casema, com seus vários modelos, seu inovador método de
construção e seus também especiais planos de pagamento.Casema. A alternativa mais saudável e econômica parasua nova residência, seja ela no campo, na praia ou na cidade.

e RIO DE JANEIRO - RJ: Tel.: (021) 242-7429
e SÃO PAULO - SP: Av. Prof. Vicente Rao, 1670 Tel Í011i mfifiIMPERATRIZ - MA: Tels, (098) 721-1272/4177 • ATIBAIA SP Te,'Vo, 1 f^iSoJACAREl - SP: Tel.: 51-7004 • SOROCABA - SP- Tel (0152) ?f9CURITIBA - PR: Tel.: (041) 232-3245 • RECIFE - PE" Tel (081^326 qlfi? 

BRASlL,A " DF; Tel : <061> 233-8512
FORTALEZA - CE:.Tel.: (085) 224-4211 ' ' 326 3662
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^ cinema

teatro

de graça

danceterias

exposiçoes

PROGRAMA

2 feira

6 o dia da criança 10

9 radio e tv 12

9 filmes na tv 
]3_

9 o melhor da semana 14

Jonas que Terá 25

Anos no Ano 2000 é o

primeiro filme do novo

Cine Coper Botafogo.
Leia na pág. 2

Possi

Seu espetáculo,
Dê um Rolê, está no

Teatro Teresa Rachel.
Toda a programação de
shows está na pág. 8

Cine de

arte em

Botafogo

A volta

de Zizi
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cinema
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Um cineclube em 35 mm

Revivendo o Paiásandu

0 

charme da geração Paissandu — amantes do
cinema que viviam em perpétua festa cultural
e artística na década de 60 — pode voltar ao

Rio. Agora, o pólo de atração dos cinéfilos pode se
deslocar da Rua Senador Vergueiro para a Rua Voluntá-
rios da Pátria 88, próximo à estação do metrô: um
grupo de cineclubistas está administrando o Cine
Coper Botafogo, com a efervescência de quem gosta
do que faz e ótimas idéias na cabeça. Com o status de
ser o primeiro cineclube do Rio em 35 mm (a projeção
dos cineclubes é geralmente em 16 mm), com 418
lugares e recusando — por achar pretensioso — o
título de "cinema de arte", o novo Coper abriu as
portas esta semana com força total. Para a estréia foi
escolhido o filme Jonas, que Fará 25 Anos no Ano
2000, do cineasta suíço Alain Tanner E — próximos na
fila — ciclos de Bergman, Rosselini, Fellini, filmes
cubanos como O Retrato de Tereza, de Pastor Vega, o
cinema norte-americano alternativo, cinema palestino,
cinema europeu periférico (Portugal, Polônia, Grécia,
Iugoslávia), cinema australiano — e muito cinema
brasileiro

"Faltava aojíio a opção de uma sala de repertório"
— diz Nelson Krumholz, 29 anos, novo administrador
do Coper. Num tempo em que quatro cinemas fecham
no Brasil por semana, Nelson e seu grupo querem
enfrentar o desafio de exibir filmes, novos ou velhos,
que tenham grande apelo para os críticos e o micropú-
blico cinéfilo, mesmo que não atraiam o grande
público. Experiência não falta: os organizadores per-
tencem à Federação de Cineclubes do Rio de Janeiro
(o programador do Coper, Ademar de Oliveira, 29
anos, é responsável pelo sucesso do Cine Clube
Bexiga, de São Paulo). As reformas estão sendo feitas,
e eles sabem todos os macetes para dar o máximo de

qualidade à projeção de filmes. Vão montar uma sala
de vídeo, distribuir folhetos e ter conversas informais
explicativas sobre os filmes com o público, organizar
mostras de filmes inteligentes para crianças, abrir livro
de sugestões — enfim, armar toda a animação cultural
capaz de deixar um "rato de cinemateca" feliz. E, é
claro, vão ressuscitar as sessões da meia-noite — o
nirvana da ex-geraçâo Paissandu.

— 266-2545): 14h20min, 16h10min, 18h, 19h50min.
21h40min; Imperator (Rua Dias da Cruz, 170 — 249-7982):
14h20min, 16h, 17h40min. 19h20min, 21 h; Palácio-1 (Rua do
Passeio, 38 — 240-6541): 14h. 15h40min. 17h20min, 19h,
20h40min. Censura: 18 anos.
Comédia americana cujo tema central é o sexo. Nerds são os
veteranos de uma escola americana, que se organizam numa
irmandade.

OS BONS TEMPOS VOLTARAM (Vamos Gozar Outra Vez), de
Ivan Cardoso e John Herbert, com Carla Camuratti. Paulo César
Grande, Carina Cooper, Pedro Cardoso e Alexandre Frota. São
Luiz-2 (Rua do Catete. 307 — 285-2296). Copácabana (Av.
Copacabana. 801 — 255-0953): 14h. 16h. 18h. 20h. 22h;
Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835), Tijuca (Rua
Conde de Bonfim, 422 — 264-5246): 13h30min, 15h30min.
17h30min, 19h30min, 21h30min; Madureira-1 (RuaDagmarda
Fonseca. 54 — 390-2338) 13h, 15h, 17h. 19h. 21 h. Censura:
18 anos.
Comédia brasileira em dois episódios ambientados no início dos
anos 60 e que procuram recuperar o espírito das primeiras
pornochanchadas.

UM TIRA DA PESADA (Beverly Hills Cop), de Martin Brest,
com Eddie Murphy. Lisa Eilbacher, Steven Berkoff, Judge
Reinhold e Ronny Cox Metro Boavista (Rua do Passeio, 62 —
240-1341): 12h, 14h, 16h. 18h. 20h. 22h Condor Copacabana
(Rua Figueiredo Magalhães, 286 — 255-2610), Largo do
Machado-1 (Largo do Machado, 29 — 205-6842), Leblon-1 (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048), Barra-3 (Av. das Américas,
4 666 — 325-6487): 14h, 16h, 18h. 20h, 22h. Baronesa (Rua
Cândido Benício. 1 747 — 390-5745): 15h, 17h. 19h, 21h.
Carioca (Rua Conde de Bonfim. 338 — 228-8178): 13h30min,
15h30min, 17h30min, 19h30min, 21h30min. Madureira-2 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338). Art Méier (Rua Silva
Rabelo, 20 — 249^544): 15h, 17h. 19h. 21 h. Projeção em
dolby stereo no Leblon-1, Carioca e Madureira-2. Censura:
14 anos Comédia americana, campeã de bilheteria nos Estados
Unidos, sobre um detetive de polícia de Detroit. que investiga o
assassinato de um amigo em Beverly Hills.

UM AMOR DE SWANN (Un Amour de Swann), de Volker
Schlondorff, com Ornella Muti, Jeremy Irons. Alain Delon,
Fanny Ardant. Marie-Christine Barrault, Nathalie Juvet e Charlo-
te Kerr. Studio Gaumont Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102
— 247-8900): 15h15min. 17h30min, 19h45min, 22h. (18 anos).
Drama francês inspirado no primeiro volume de Em Busca do
Tempo Perdido de Mareei Proust. Vale pelo trabalho de Delon
como o homossexual Barão Charlus.

A DAMA DE VERMELHO (The Woman in Red), de Gene
Wilder, com Gene Wilder, Charles Grodin, Joseph Bologna,
Juaith Ivey, Kelly Le Brock e Gilda Radner. Barra-1 (Av. das
Américas, 4 666 — 325-6487): 14h50min, 16h30min,
18h10min, 19h50min, 21h30min. Leblon-2 (Av. Ataulfo de
Paiva, 391 — 239-5048): 14h. 15h40min. 17h20min, 19h,
20h40min, 22h20min; Tijuca Palace-1 (Rua Conde de Bonfim,
214 — 228-4610): 17h40min. 19h30min, 21h20min; Palácio
(Campo Grande)" 15h, 16h40mtn, 18h20min. 20h. Censura: 14
anos.
Comédia americana, refilmagem de O Doce Perfume do
Adultério, de Yves Robert. Um marido tido como exemplar fica
completamente louco ao conhecer uma modelo lindíssima.
Oscar de melhor canção para I Just Called To Say I Love You.

último dia

MEU FILHO, MEU FILHO (Misunderstood). de Jern/ Schatz-
berg. com Gene Hackman, Henry Thomas, Rip Torn, Huckleber-
ry Fox. Maureen Kerwin Veneza (Av Pasteur, 184 — 295-
8349) 14h50mm. 16h30min. 18h10mm, 19h50min. 21h30min,
Comodoro (Rua Hadock Lobo. 145, tel 264-2025): 16h,
17h40min, 19h20min, 21 h Censura livre
Drama americano baseado em romance de Florence Montgo-
mery que mostra a dificuldade de relacionamento de um viúvo
com seus dois filhos

AVENTUREIROS DO FIM DO MUNDO (Metalstorm). de
Charles Band, com Jeffrey Byron, Kelly Palzis, Tim Thornerson,
Mike Preston e David Smith Pathé (Praça Floriano. 95 — 220-
3135) 13h30min. 15h. 16h30mm. 18h. 19h30mm. 21 h. Art
Casashopping-1 (Av Alvorada, 2 150 — 325-0746). Paratodos
(Rua Arquias Cordeiro. 350 — 281-3628): 15h, 16h30min, 18h.
19h30mm. 21 h Censura 10 anos
Ficção científica americana em terceira dimensão. Num futuro
longínquo, um patrulheiro justiceiro tenta impedir uma guerra
num planeta deserto

O EXTERMINADOR DO FUTURO (The Termmator). de James
Cameron Com Amold Scnwarzenegger. Michael Biehn. Linda
Hamilton, Paul Wmfield e Lance Henriksen Cândido Mendes
(Rua Joana Angélica. 63 — 267-7098): 14h. 16h, 18h. 20h. 22h
Censura 16 anos
Ficção-cientifica americana ambientada na Los Angeles do
futuro e na de agora. Um guerreiro volta no tempo para matar a
mulher que ainda vai gerar um herói do futuro.

lançamentos

DIVINO AMADEUS (Vergesst Mozart). de Slavo Luther, com
Armin Mueller. Stahl Tidof. Catarina Reacke. Art Copacabana
(Av Copacabana. 759 — 235-4895). Art São Conrado-2
(Estrada da Gávea. 899 — 322-1258): 15h20min. 17h,
18h40mm. 20h20min. 22h; Art Casashopping-3 (Av. Alvorada,
2 150 — 325-0746), Art Madureira (Shopping Center de
Madureira - 390-1827), Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406
— 254-9578) 14h30min. 16h10mm. 17h50mm. 19h30min.
21h10mm Censura: 14 anos
Drama alemão que reconstitui a vida de Mozart a partir de
depoimentos colhidos durante investigação policial após a sua
morte. O filme nada tem a ver com Amadeus, de Milos
Forman, vencedor de 8 Oscar.

UM CASO MUITO SÉRIO (No Small Affair), de Jerry Schatz-
berg, com Jon Cryer. Demi Moore, George Want, Peter
Frechette Bruni Ipanema (Rua Visconde de Pirajá. 371 — 521-
4690). Bruni Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502 — 256-
4588), Art São Conrado-1 (Estrada da Gávea, 899 — 322-
1258) 14h, 16h. 18h. 20h. 22h; Bruni Tijuca (Rua Conde de
Bonfim, 370 — 254-8975). Art Casashopping-2 (Av Alvorada,
2 150 — 325-0746): 15h. 17h. 19h. 21 h Censura: 16 anos
Comédia romântica americana sobre o relacionamento amoroso
de um adolescente de 16 anos e uma jovem de 23.

A VINGANÇA DOS NERDS (Revenge of the Nerds). de Jeff
Kanew, com Robert Carradine, Anthony Edwards. Tim Busfield,
Andrew Cassese, Curtis Armstrong. Barra-2 (Av. das Américas,
4 666 — 325-6487), São Luíz-1 (Rua do Catete, 307 — 285-
2296), Roxy (Av. Copacabana, 945 — 236-6245), América (Rua
Conde de Bonfim. 334 — 264-4246): 14h50min, 16h30min,
18h10min. 19h50min, 21h30min; Ópera-2 (Praia de Botafogo

ALÉM DA PAIXÃO. de Bruno Barreto, com Regina Duarte
Paulo Castelli. Patrício Bisso. Flávio Galvão e Felipe Martins
Palácio-2 (Rua do Passeio. 38 — 240-6451): 13h30min
15h30min, 17h30min, 19h30min, 21h30min; Olaria (Rua Ura
nos. 1.474 — 230-2666): 15h, 17h, 19h, 21 h Censura: 16anos
Drama brasileiro. Uma balzaqueana entediada com o casamen
to larga marido e dois filhos e parte para uma aventura com um
travesti.

OS GRITOS DO SILÊNCIO (The Killing Fields). de Roland Joffé,
com Sam Waterston, Haing S. Ngor, John Malkovich, Julian
Sands, Gragig T Nelson. Jóia (Av. Copacabana, 680), Rio Sul
(Rua Marquês de São Vicente, 52 — 274-4532): 14h, 16h30min,
19h, 21h30min. Censura: 16 anos.
Drama de guerra americano. Em meio aos horrores da Guerra
do Camboja, sobrevive a amizade entre um correspondente de
The New York Times e seu intérprete Ganhou três Oscar na
premiação de 85: Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Fotografia e
Melhor Montagem.

UM HOMEM, UMA MULHER, UMA NOITE (Clair de Femme),
de Costa-Gavras Com Yves Montand, Romy Schneider. Romo-
Io Valli. Lila Kedrova e Heinz Bennent. Cinema-1 (Av. Padro
Júnior. 281). 15h30mm. 17h30min. 19h30min. 21h30min (14
anos).
Drama francês que relata um encontro casual entre um homem
e uma mulher que muda a vida dos dois.

O BAILE (Le Bal). de Ettore Scola. Com Christophe Allwright.
Aziz Arbia, Marc Berman, Regis Bouquet. Chantal Capron e
Martine Chauvan. Lido-2 (Praia do Flamengo. 72) 15h, 17h, 19h,
21 h. (Livre).
Comédia dramática co-produzida por França Itália e Argélia.
Num salão de bailes, um grupo de dançarinos conta a história da
França nos últimos 50 anos e, ao mesmo tempo, um pouco da
história do cinema neste período.
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JONAS QUC TERÁ 25 ANOS NO ANO 2000 (Jonas qui Aura
Vingt-Cinq Ans en l'An 2000). De Alain Tanner. com Jean-Luc
Bideau, Myrian Bayer, Miou Miou, Rufus, Raymond Bussières.
Coper Botafogo (Rua Voluntários da Pátria, 88): 15h, 17h, 19h,
21. Censura: 18 anos.
Drama suíço que mostra a reunião de oito personagens, oito
anos depois de vivenciarem as agitações de maio de 68.

ENTRE A LEI E O CRIME (La Balance), de Bob Swaim. com
Nathalie Baye. Philippe Leotard. Richard Barry. Christophe
Malavoy e Maurice Ronet. Coral (Praia de Botafogo. 316 —
266-2545): 18h. 20h. 22h. Censura: 18 anos

Policial francês sobre um ex-marginal que a policia obriga a
servir de alcagüete. Na giria francesa, balance é o delator.

EU, O MARGINAL (Le Marginal), de Jacques Deray Com
Jean Paul Belmondo. Henry Silva, Carlos Sotto Mayor, Pierre
Vernier e Maurice Barrier. Lido-1 (Praia do Flamengo. 72): 17h,
19h. 21 h. Censura: 18 anos. Policial francês sobre um inspetor
de policia em luta contra o tráfico de drogas em Marselha.

GREMLINS (Gramlins). de Joe Dante. com Hoyt Axton, John
Louie, Keye Luke, Don Steele. Susan Burgess, Scott Brady e
Arnie Moore. Bruni-Méier (Rua Amaro Cavalcanti, 105 — 591-
2746): 15h. 17h, 19h, 21 h Censura 10 anos.
Terror infantil americano sobre a invasão de estranhos bichi-
nhos numa pacata cidade americana.

PERDIDOS NA NOITE (Mídnight Cowboy). de John Schlesin-
ger. com Dustm Hoffman. Jon Voight e Brenda Vaccaro Ópera-
1 (Prata de Botafogo, 340 — 266-2545): 15h, 17h10min,
19h20min. 21h30min. Censura: 18 anos.
Drama americano que revelou Dustin Hoffman no papel de um
italo-americano derrotado e doente que se encontra com um
jovem do interior em Nova Iorque (Voight)

OS INCOMPREENDIDOS (Les 400 Coups), de François Truf-
faut, com Jean Pierre Leaud, Claire Maurier, Albert Remy, Guy
Decomble e George Flanant. Paissandu (Rua Senador Verguei-
ro, 35 — 265-4653): 14h. 16h. 18h. 20h. 22h. Censura 14 anos
Drama francês, primeiro longa-metragem de Truffaut e primeiro
filme com o personagem Antoine Doinel que aparece em quatro
outros trabalhos do cineasta.

LUIZ SEVER1ANO RIBEIRO VA

Todo espectador que entrar nestes

cinemas antes das 3h. pagará apenas
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Henry Thomas em Meu Filho, Meu Filho

Uma briga em

Hollywood

Lançado 
com discrição no Brasil — hoje é seu

último dia de exibição no Veneza e Comodoro —,
o melodrama Meu Filho, Meu Filho (Misunderstood),
foi alvo de uma briga que quase chegou à Justiça nos
Estados Unidos e tornou impossível convidar para a
mesma mesa seu diretor, Jerry Schatzberg, e seu
produtor Tarak Ben Ammar. Refilmagem de um drama
italiano — L'lncompresso, de Luigi Comencini, de
1962 — o roteiro de Meu Filho, Meu Filho custou a
arranjar um produtor. A história de um homem que
perde a mulher e não sabe se comunicar com o filho
parecia pessimista demais para o gosto de Hollywood.
Pior: na versão original, o pai só percebe que seu filho
também precisava de amor após a sua morte. Ammar
e Schatzberg toparam a parada, convidaram Gene
Hackmam e Henry Thomas, o menino de E.T, para os
papéis centrais e foram à luta. Pronto o filme, nenhu-
ma distribuidora americana quis colocá-lo no mercado.
Ammar voltou para a sala de montagem e modificou o
final: o garoto sobrevive, após um acidente, e pai e
filho redescobrem o amor. A platéia americana ficou
mais satisfeita. Mas Schatzberg rejeitou o filme. "Mi-
nha versão é a de um filme de autor que eu sempre
quis fazer", reclamou o diretor. "A minha é uma
mensagem de esperança", replicou Ammar.

FJ. LUCAS apresenta

^ 

& 

DIVINO

J|m|^ ......

ANOS

DOLBY STEREO |[

3,20
5,00-6.40-8,20-10,00

|r-j_: frdM

kigjiidyi I"MAOUREIRA 39018??
2,30.4,10-5.50

7,30-9.10

TAMBÉM DISPONÍVEL EM VÍDEO CASSETE - DOLBY STEREO.
INFORMAÇÕES: TEL.: (011) 223-1700 - TELEX 1132472

cinema

SSSjR*?WiêM/m

"JL-U |

4B HORAS (48 Hours), de Walter Hill, com Nick Noite, Eddie
Murphy e Annette 0'Toole. Largo do Machado-2 (Largo do
Machado. 29 — 245-6842): 14h30min. 16h20min, 18h10min.
20h, 21 h50min. Censura: 16 anos.
Policial americano sobre um policial e um prisioneiro, em
liberdade provisório, na caça de um assassino.

A BALADA DE NARAYAMA (Narayama Bushi-Ko), de Shohei
Imamura, com Ken Ogata, Sumiko Sakamoto. Tonpei Kidari e
Take Aki Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 237-9932):
19h10mm, 21h10min. Censura: 18 anos.
Drama japonês ambientado na aldeia de Moku-Mura, no interior
do Japão, onde os costumes ainda são medievais e o solo muito
estéril e pobre.

BROADWAY DANNY ROSE (Broadway Danny Rose), de
Woody Allen, com Woody Allen, Mia Farrow, Nick Apollo Forte,
Milton Berle, Sandy Baron, Corbett Monica. Studio Gaumont
Catete (Rua do Catete. 228 — 205-7194): 15h. 16h40min.
18h20min. 20h. 21h40min. Censura: 14 anos.
Comédia americana que mostra os bastidores do teatro nova-
iorquino. com a afeição que Woody Allen lhes dedica.

DOCES MOMENTOS DO PASSADO (Dulces Horas), de Carlos
Saura. com Assumpta Serna, Inaki Aierra, Álvaro de Luna,
Jacques Lalande, Alicia Hermida. Ricamar (Av. Copacabana,
360 — 237-9932): 15h. 17h10min. Censura: 16 anos.
Drama espanhol que mostra um jovem dramaturgo, marcado
por suas lembranças, reconstituindo seu passado através de
uma peça de teatro.

INCIMINOID — Lagoa Drive-in (Av. Borges de Medeiros, 1.426
— 274-7999): 20h15min, 22h30min. Censura. 18 anos.

extras

ALEMANHA ANO ZERO (Germania, Anno Zero), de Roberto
Rosselini. com Edmundo Mosechke. Franz Kruger, Barbara
Hintz. Cineclube Jean Renoir (Rua Jacinto, 7): 18h30min.

O PAGADOR DE PROMESSAS, de Anselmo Duarte, com
Leonardo Villar, Glória Menezes, Norma Bengell. dentro do ciclo
Teatro no Cinema. Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar,
s/n°): 16h30min.

ORFEU DO CARNAVAL (Orfeo Negro), de Mareei Camus, com
Bruno Mello, Marpessa Dawn, Loudes de Oliveira, dentro do
ciclo Teatro no Cinema Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar,
s/n°): 18h30min.

LENIN EM OUTUBRO (Lenin V Oktiabr), de Mikhail Romm,
com Boris Stchukine. Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar,
s/n°): 20h30min.

pornô

FUROR UTERINO II (Flesh and Laces — Part II), de Troy Benny,
com Jamie Gillis. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 — 240-8285):
13h30min, 16h30min, 19h30min. Censura: 18 anos.
Pornô americano.

AS DEPRAVADAS DA ALTA SOCIEDADE (A Girl's Best
Friends), de Henry Pachard, com Juliet Anderson. Vitória (Rua
Senador Dantas, 45 — 220-1783): 14h. 15h40min, 17h20min,
19h, 20h40min; Botafogo (Rua Voluntários da Pátria, 35 — 266-
4491): 13h30min, 16h30min. 19h30min. Censura: 18 anos.
Pornô.

ENFERMEIRAS SEM CALCINHAS — (Supergirls to General
Hospital), de Jackson St. Louis, com Raven. Scala (Praia de
Botafogo, 320 — 266-2545): 14h, 15h30min. 17h, 18h30min.
20h, 21h30min; Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21): 14h30min,
16h, 17h30min, 19h, 20h30min; Tijuca Palace-2(Rua Conde de
Bonfim, 214 — 228-4610), Astor (Av. Ministro Edgar Romero,'236 — 390-2036): 15h, 16h30min, 18h. 19h30min, Pornô
americano.

niterói

CENTRAL — Um Tira da Pesada, com Eddie Murphy. Às
13h30min, 15h30min, 17h30min. 19h30min, 21h30min. Censu-
ra: 14 anos.

CENTER — A Vingança dos Nerds. com Robert Carradine:
14h50min, 16h30min, 18h10min. 19h50min, 21h30min. Censu-
ra: 18 anos.

ICARAf — Os Bons Tempos Voltaram, com Carla Camuratti:
14h, 16h, 18h. 20h, 22h. Censura: 18 anos.
WINDSOR — Um Caso Muito Sério, com Jon Cryer: 15h. 17h,
19h. 21 h Censura: 16 anos.
ART UFF — Patriamada. com Débora Bloch: 15h30min,
17h20min, 19h10min, 21h. Censura: 14 anos.
CINEMA 1 — Divino Amadeus, com Armin Mueller:
Í5h20min, 17h, 18h40min. 20h20min. 22h. Censura: 14 anos.
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campeões de bilheteria

— O Exterminador do Futuro (Cândido Mendes). Público:
678.312 na 10a semana

— A Dama de Vermelho (Barra-1. Leblon-2, Tijuca-Palace e
Palácio). Público: 410.316 na 6a semana

— Os Gritos do Silêncio (Jóia). Público: 215.822 na 11a semana
— Um Homem, Uma Mulher, Uma Noite (Cinema-1). Público:

204.560 na 24a semana
— Um Tira da Pesada (Largo do Machado-1 e mais 8 cinemas).

Público: 179. 825 na 2a semana
— Além da Paixão (Palácio-2). Público: 128.630 na 3a semana
— 0 Baile (Lido-2). Público: 73.707 na 14a semana

Fontes: UIP, Franco Brasileira, Colúmbia-Fox, Warner. L. C. Barreto

LUIZ SEVERIANO RIBEIRO Va

Todo espectador que entrar nestes

cinemas antes das 3h. pagará apenas
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A traição de

Geraldinho

HA 
quem ache a peça longa demais Outros

rei lamam ri-: desigualdade no trabalho do elen
co Mas, num ponto, ha unanimidade a tradução de
Geraldinho Carneiro para Uma Peça Como Você
Gosta (As You Like It) de WiHiam Shakespeare, em
carta/ no Teatro Ipanema, e genial Ate a critica
aprovou apesar de o próprio tradutor precaver se da
reaçao tios entendidos com um texto que distribuiu
ante-, ria esfeia ivisando "quem espera fidelidade
geral e irrestrita a letra shakespeariana. bye bye"
Geraldinho ftv questão de não ser fiel "Maquinei
inacronismos Mosoficos poéticos e ps>i oioqicos
Convoquei colaboradores contemporâneos", anun
ciou í' se deu bem Se não fosse pela opinião da
namorada Maria Partilha, ele talvez não optasse por
tr iduçao tao livre Ao contrario do que aconteceu em A
Tempestade montada pelo Pessoal do Despertar,
oi de usou algumas cias dezenas de dicionários espe-
c an/ados em termos shakespearianos, ele apostou
di.-sta vez na < o autoria'Raramente as pessoas tèm a oportunidade cie
issibtir a um Shakespeare fluindo de maneira tao

arjr idavel. sem aquoie tom cie declamação", arrisca o
[: i Ei laro que a direção de Aderbal Jumor e o
tr malho cios atores Guida Vianna, Xu<:a Lopes.
Ric.irdo Blat, Mana Padilha Angela Rebeilo ajucia-

.m a descobrir a inteligente irreverência contida nas
entrelinhas do texto

Debruçado no original durante três meses, Geraldi-
nho manteve ora o estilo antiquado todo persona-
gem e apresentado antes de entrar em cena ora o
estilo coloquial que inclui o desejo cia personagem
Rosaiinda em abrir um escritório (ie psicanálise, em
pleno século XVI. e a divertida inversão das regras de
inguagern os nobres falam em prosa e o povo em
versos
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UMA PEÇA

y COMO VOCÊ

GOSTA

AS YOU LIKE IT
DE W1LLIAM SHAKESPEARE

TEATRO IPANEMA

TEL: 247-9794
de 4* a dom. — 21h30min,

vesperal dom. às 18h30min.

AMIZADE COLORIDA, ae Hilton Have, direção de Bruno
Barroso, com Marlene Silva, Sandra Menezes Teatro Serra-
dor. Rua Senador Dantas, 13 (220-5033) Sessão âs 21M5miningressos a OS 15 mil
ASSIM É SE LHE PARECE — De Pirandelio. tradução de Mitior
Fernandes, direção de Paulo Betti. com Nathália Thimberg, José
Wilker, Sérgio Bruto. Yara Amaral. Ary Fontoura Teatro dos
Quatro. Rua Marquês de São Vicente, 52/2° Sessões às 18h e
21 h Ingressos a Cr$ 20 mil e, para estudantes. CrS 15 mil
Duração 2h Censura livre

O AVESSO DO AVESSO — Comédia de Michael Frayn
Adaptação de João Bethencourt Direção de José Renato Com
Sandra Brea. Sônia Guedes, Ewerton de Castro e outros
Teatro da Praia Rua Francisco Sã, 88 (267-7749) Sessões às
18h e 21hl5min Ingressos a CrS 15 mil e CrS 10 mil.
estudantes Duração: 2h15min, censura. 10 anos

UM BEIJO, UM ABRAÇO, UM APERTO DE MÃO — Texto
direção e cenografia de Naum Alves de Souza. Com Marieta
Severo. Pedro Paulo Rangel, Analu Prestes e outros Teatro
Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel (275-6695). Sessões às 18h e
21 h Ingressos a CrS 20 mil e. para estudantes, CrS 15 mil
Duração 1h50min Censura: 16 anos

BOCAGE — Comedia com texto e direção de Paulo Afonso de
Lima Com Cláudio Gonzaga. Suzane Carvalho. Isoida Cresta,
lia Farrei e outros Teatro do Planetário. Av Pe Leonel
Franca, 240 (274-0096) Sessãoàs 19h30min e 21h Ingressosa
CrS 10 mil e. para estudante, CrS 8 mil Duração 1h30min
Censura 16 anos
C... DE CANASTRA — Comédia de esquetes com textos,
direção e interpretação de Felipe Pinheiro e Pedro Cardoso
Música de Tim Rescala. Teatro Cândido Mendes, Rua Joana
Angélica, 63 (251-25961 Sessões às 19h e 21 h30min Ingressos
a CrS 12 mil

CABRA MARCADO PARA CORRER — Coméaia de Martins
Pena Direção de Antonio Pedro Com Andréa Dantas. Anselmo
Vasconcelos. Ricardo Petraglia e outros Teatro da Cidade.
Avenida Epitácio Pessoa. 1 664 (247-3292) Sessões âs
18h30mm e 21 h Ingressos a CrS 15 mil Duração 1h30mm,
censura 14 anos

UM CASAL ABERTO... MA NON TROPPO — Comédia de
Dano Fo e Franca Rame. com Herson Capri e Malu Rocha
Teatro João Caetano, Praça Tiradentes. s/n° (221-0305). Ses-
sãoàs19h Ingressos a CrS 5 mil Censura 16 anos Ultimo dia.

DISQUE M PARA MATAR — Drama de suspense de Frederic
Knott Direção de Clàldio Cavalcanti Com Cláudio Cavalcanti.

Mana Luoa Frota. Roberto Pirilo, Rogério Froes e Marcos
Wainberg Teatro Senac Rua Pompeu Loureiro. 45 (256.-2641).
Sessões às 18h e 21h Ingressos a CrS 15 mil. Duração. 2h.
Censura 14 anos Ultimo dia.

ESCOLA DE MULHERES — Comédia de Molière. Tradução,
adaptação e direção de Domingos de Oliveira. Com Jorge Dória
e grande elenco Teatro Copacabana. Avenida Copacabana.
291 (257-1818) Sessões às 18h e 21h15min com ingressos a
CrS 15 mil e. para estudantes. CrS 10 mil Duração: 1h50min.
Censura. 14 anos
ESTE MUNDO É UM HOSPÍCIO — Comédia de Jòseph
Kesselring. direção de Geraldo Queiroz, com Maria Clara
Machado e Marta Rosman. Teatro de Arena. Rua Siqueira
Campos, 143 (235-5348). Sessão às 21h15min e às 18h
Ingressos, a CrS 15 mil e. para estudantes, a cr$ 12 mil.
Duração 1h40min Censura. 14 anos
A FILHA DO PRESIDENTE, de Hersch Basbaum. direção de
Oswaldo Loureiro, com Ary Leite, Patrícia Pillar. Vinícius Salva-
ton, Carlos Duval. Teatro Glauce Rocha, Av. Rio Branco. 1791224-2356) Sessões às 19h e 21 h. Ingressos a CrS 15 mil e.
para estudantes. CrS 10 mil

FRANK SINATRA 4815 — Comédia de João BethencourtDireção de Cláudio MacDowelI Supervisão de Domingos deOliveira Com Milton Moraes. Suely Franco e outros Teatro
Mesbla. Rua do Passeio, 61 (240-6141) Sessões às 18he21hingressos a CrS 15 mil Duração 2h, censura 14 anos
GRANDE E PEQUENO — Drama de Botho Strauss. traduçãode Millôr Fernandes, direção de Celso Nunes, com Renata
Sorrah. Paulo Villaça. Selma Egrey Teatro Nelson Rodrigues.Av Chile, 230 (212-5695) Sessão às 19h. ingressos a CrS 20mil e. para estudantes, a CrS 15 mil. Duração: 2h10min,censura. 14 anos.

HONEY BABY — ERA UMA VEZ NOS ANOS 70, de Paulo
César Coutinho. direção de Jacqueline Laurence, com Angela
Leal. Emiliano Queiroz, Enrique Diaz. Érico de Freitas, Thais
Portinho e Zaira Zambelli. Teatro Dulcina. Rua Alcindo Guana-
bara, 17 (220-6997). Sessões às 18h e 21 h Ingressos a CrS 15
mil e. para estudantes. CrS 10 mil

LAÇOS — Drama de Odavlas Petti baseado na obra de Ronald
D Laing Direção de Odavlas Petti Com Ademir de Souza, AnaZettel e outros. Teatro Cacilda Becker. Rua do Catete. 338(265-9933) Sessões às 19h30min e 21 h. Ingressos a CrS 8 mil eCrS 5 mil, para estudantes. Duração 1 h, censura. 18 anos.
A MÃE — Drama de Bertold Brecht, direção de João das
Neves Com Lélia Abramo e o grupo Jovens Atores da Casa deArtes de Laranjeiras Teatro Arthur Azevedo. Rua Vitor Alves,
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454, Campo Grande. Sessão âs 21 h Ingressos a Cr$ 10 mil
Duração: 2h, censura: 18 anos

MÃO NA LUVA (INTRODUÇÃO AO HOMEM DE DUAS
FACES) — Drama de Oduvaldo Vianna Filho. Direção de
Aderbal Júnior. Com Marco Nanini e Juliana Carneiro da Cunha
Teatro Gláucio Gill. Praça Cardeal Arcoverde (237-7003)
Sessão às 19h Ingressos a CrS 20 mil Duração 1h30min.
censura: 16 anos

NEGÓCIOS DE ESTADO — Comédia de Louis Verneuil
Direção de Flávio Rangel. Com Vera Fischer. Perry Sailes e
outros. Teatro Clara Nunes, Rua Marquês de São Vicente, 52
(274-9696). Sessões às 18h e 21 h Ingressos a CrS 18 mil e CrS
14 mil, para estudantes Censura livre Duração 2h10min

OH, CALCUTTA! - Musical de Kenneth Tynan com textos de
John Lennon, Jules Feiffer, Dan Greenburg, Jacques Levy e
outros. Direção de Kiko Jaess, coreografia de Marilena Ar.saldi.
Com Manoela Assunção, Inès Aguiar e outros Teatro Ginásti-
co. Avenida Graça Aranha. 187 (220-8394) Sessões às 18h e
21 h. Ingressos a CrS 18 mil (setor A) e CrS 12 mil (setor B). Não
aceitam cheques Duração 2h15min, censura: 18 anos

O QUE ACONTECEU A LAURA JANE?, de Raul Bellenda. com
Ariel Coelho, Raul Bellenda e Antonio de Bonis. Teatro Alaska,
Av Copacabana, 1 241 (247-9842) Sessão às 19h

ORQUESTRA DE SENHORITAS, de Jean Anouilh. Tradução de
Jacqueline Laurence, direção de Chico Ozanan. com Samantha.
Marlene Casanova. André Valli Teatro Alaska, Av Atlântica.
3 806 (247-9842) Sessões às 19h e 21 h Ingressos a CrS 12
mil. Censura: 18 anos.

UMA PEÇA COMO VOCÊ GOSTA — Comédia de William
Shakespeare. tradução e aoaptação de Geraldmho Carneiro,
direção de Aderbal Júnior, com Maria Padilha, Xuxa Lopes.
Ricardo Blat. Guida Vianna, Angela Rebello Teatro Ipanema.
Rua Prudente de Morais, 824 (247-9794) Sessões às 18h30min
e 21h. Ingressos a CrS15 mil Censura: 16 anos

SANGUE MUITO SANGUE — Texto e direção de Eduard
Roessler, com o grupo Papel Crepom Eduard Roessler.
Maninha Cerrone, Cristina Fracho Teatro Leopoldo Fróes, Rua
Manuel de Abreu, 16, Niterói (717-1600) Sessão às 21 h
Ingressos a CrS 7 mil

Assim É Se lhe Parece está em cartaz no Teatro dos Quatro

SUA EXCELÊNCIA, O CANDIDATO — Comédia de Marcos
Caruso e Jandira Martini Direção de Attilio Riccó Com Felipe
Carone. Paulo Figueiredo. Tony Ferreira e outro Teatro Vanuc-
ci. Rua Marquês de São Vicente. 52 — 3o andar (274-7246)
Sessões às 19h e 21h30min Ingressos a CrS 15 mil Duração
2h. censura 16 anos

UM TEATRAO POR UM DINHEIRÃO texto e direção de G-i
Ramos, com Bebei Guimarães Teatro do Sesc de Engenho de

Dentro, Av Amaro Cavalcanti.
Inaressos a CrS 5 mil

1 661 Sessão às 20h30min

UM TOQUE DE HITCHCOCK — Comédia de terror de Voya
Wursch Direção de Paulo Afonso de Lima Com Edson Laim.
Sonaira D'Avila e outros Teatro do Sesc da Tijuca. Rua Barão
de Mesquita. 539 (208-5332) Sessões às 19h e 21h15mm
Ingressos a CrS 10 mi! e CrS 7 mil. para estudantes Duração
1h censura 14 anos . _ . .. ... .Inform* Publicitário

BELLECENTER, SAÚDE, BELEZA, CONFORTO.

UM CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO CORPO

Tendo começado como um centro de reeducação alimentar, a Bellecenter evoluiu e introduziu novas técnicas de ema-

grecimento e de valorização estética. O trabalho de reeducaçao alimentar, no entender dos doutores César Gama e Eduar-

do Maranha seria um tratamento incompleto, pois o obeso não pode apenas ser reeducado alímentarmente, uma vez que

existe um distanciamento entre o próprio indivíduo e o seu corpo. Assim sendo, antes de mais nada, ele tem que buscar re-

cuperar seu ego O que vai consistir num trabalho corporal de reeducação física inteiramente direcionado para o obeso. A

d rim ei ra modificação portanto foi introduzir na Bellecenter-a experiência de uma fisoterapeuta, Vera Lúcia Borsatto, com

qrande vivência no setor. Somente a partir de um trabalho de postura e de recuperação estética inicia-se o tratamento. A

Bellecenter não se coloca como os demais concorrentes valorizando seu equipamento, mas o que conta para os drs.

Eduardo Maranha e César Gama é a parte humana, é a capacidade do indivíduo.

Ligado à fisioterapia, funciona o setor de reeducação física, que visa a recuperar o indivíduo obeso sem qualquer violen-

cia através de um processo gradativo e suave, onde são trabalhados não apenas os músculos do corpo, mas também é in-

centivada toda uma consciência corporal. Este processo de reeducação física consta de sessões de expressão corporal,

de exercícios de alongamento e em todos os momentos, o aparelho a ser trabalhado é o próprio corpo, através de micro-

movimentos voltados para as articulações. Visando a um bem estar cada vez maior de sua clientela, a Bellecenter desen-

volve esse processo em dois módulos. Em primeiro lugar na clínica, onde o indivíduo vem e tem todo um programa a ser

cumprido Em segundo lugar, ao ar livre, em trabalhos à beira mar, em parques ou bosques. O responsável pelo setor de

reeducação física é o professor Welington Pinto. Paralelamente à reeducação física do obeso, a Bellecenter oferece ainda

um trabalho de recuperação física da mulher que possui celulite, através de atividades específicas e em conjunto com a

técnica trazida de Paris a MESOTERAPIA, desenvolvida com exclusividade nesta clínica. A Mesoterapia é sucesso em toda

a Europa. No Rio, foi introduzida pela BELLECENTER, e em São Paulo é desenvolvida pela Lipoless, com exclusividade. E

este tratamento no combate à celulite reúne um conjunto de fatores. Além da aplicação enzimática — a Mesoterapia — ha

todo um processo de recuperação estética e física da mulher, tal e qual ocorre no tratamento do obeso

A Bellecenter parte-se de três pontos básicos. Seu lema de trabalho e a SAÚDE e a BELEZA do indivíduo aliado a um

CONFORTO sem igual. Realmente, suas instalações são um convite ao tratamento. Embora modestos, afirmando que a

única coisa bonita no tratamento é a mulher que o faz, os drs. Eduardo Maranha e César Gama são conscientes do nível de

sua clínica Não é uma fábrica de emagrecimento e sim, através de toda uma infra-estrutura interna, um centro que visa a

reeducação alimentar. Sem estabelecer comparações com outras clínicas sobre técnicas e aparelhos, a Bellecenter po -

ssui o que há de melhor para o corpo, pois sua proposta é ser uma instituição séria e forte no que concerne ao corpo. A

Bellecenter não é um centro de estética e sim um centro de recuperação do corpo.

Maiores informações podem ser obtidas através dos telefones 285-5048 ou 230-4998, ambos no Rio de Jane.ro.
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Hoje e o ultimo dia para ver Belchior no Casa GrandeHoje é o último dia para ver Belchior no Casa Grande

gador Isidro, 10 (268-9176). Sessão às 19h15min e 21h15min.
Ingressos a CrS 20 mil.

GOLDEN RIO — Espetáculo musical com a cantora Watusi e o
ator Grande Otelo à frente de um grande elenco de bailarinos.
Direção de Maurício Sherman. coreografia de Juan Cario
Berardi. Orquestra do Maestro Guio de Moraes. Scala. Av.
Afrânio de Melo Franco. 296 (2394448). Sessão às 23h.
Couvert a Cr$ 60 mil.

SONHO SONHADO DE UM BRASIL DOURADO - Os canto-
res Sapoti da Mangueira e Silvio Aleixo e mais 125 artistas,
mulatas, ritmistas e orquestra sob a regência do Maestro Sílvio
Barbosa Direção de J. Martins e Soma Martins. As 23h.
Consumação a Cr$ 7C mil com direito a bebida nacional â
vontade. Plataforma. Rua Adalberto Ferreira. 32. (274-4022)

revista

AS MIMOSAS QUEREM PODER — Com os travestis Camile
Eddv Star, Sissi e outros Teatro Brigitte Blair (Rua Miguel
Lemos. 51 — 521-2955). Sessões às 18h30min e 21h30min.
Ingressos a Cr$ 15 mil.

RAPAZES COM SABOR...ATRÁS — Espetáculo de travestis
com Alex Mattos. Walter Costa. Tama Letiere e outros Sessão
às 18h30min Teatro Serrador. Rua Senador Dantas. 13 (220-
5033). Ingressos a CrS 12 mil.

EU VOU NA BANGUELA DELAS — Com Nélia Paula. Reny de
Oliveira e Colé. Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim. 33 (240-1135).
Sessões às 18h30min e 21h. Ingressos a Cr$ 10 mil e, para
estudantes, a Cr$ 7 mil.

show

DÊ UM ROLÊ — Com Zizi Possi acompanhada pela banda
Zoom Direção de Stepan Nercessian Teatro Teresa Rachel.
Rua Siqueira Campos. 143 (235-1113) Sessão às 20h. Ingres-
sos a CrS 15 mil

ELZA SOARES — Apresertaçáo da cantora às 21 h. no Teatro
da UFF Ri^a Miguei de Frias 9. Niterói. Ingressos a CrS 10 mil

A VIAGEM TRANQÜILA — Apresentação de Zé Alberto, no
Aleph. Av Epitácio Pessoa, 770 (259-1359). Às 22h. Consuma-
çáo a 5 mil

EVANDRO — Apresentação do seresteiro às 20h30min Casa
da Cachaça Hotel Sheraton. Av Niemeyer, 121 (274-1122)

MARCELO BECKER — Apresentação do cantor, às 13h. no
Montanha Clube, Estrada Velha da Ti|uca, 164 Sem couvert

NONATO LUIZ — O violonista se apresenta às 23h, no Sobre
as Ondas. Av Atlântica. 2 432 (521-1296) Couvert a CrS 12
mil

RUGGIERI MIRANDA — Apresentação do violonista, às 20h.
"O Cabeça Feita, Rua Barão da Torre, 665 (239-3045). Couvert
a CrS 4 mii

CENAS DO PRÓXIMO CAPÍTULO — Com o cantor Belchior e
banda As 21 h Teatro Casa Grande. Av. Afrânio de Melo
Franco 290 1239-4046) Ingressos a CrS 15 mil Último dia

CONFIDiNCIAS DE UM ESPERMATOZÓIDE CARECA —
Com Carlos Eduardo Novaes. Texto de Carlos Eduardo Novaes
e Caulos Direção de Benjamin Santos. Teatro Delfin, Rua
Humaitá. 275 (2664396). Sessões às 18h e 22h. Ingressos a
CrS 15 mil e. para estudantes, a CrS 10 mil. Censura: 14 anos.
VOU QUERER TAMBÉM SENÃO EU CONTO PRA TODO
MUNDO, de Gugu Olimecha. Agildo Ribeiro, Max Nunes. Jésus
Rocha e Ziraido. Com Agildo Ribeiro. Teatro Princesa Isabel.
Av. Princesa Isabel, 186 (275-3346). Sessões às 19h e 21 h
Ingressos a CrS 12 mil.
HOMEM NÃO ENTRA N° 2 — Texto de Heloneida Studart e
Cidmha Campos. Direção de Wilma Dulcetti Com Cidinha
Campos. Teatro Vanucci, Rua Marquês de São Vicente, 52/3°
(274-7246). Sessão às 17h. Ingressos a CrS 20 mil. E proibida a
entrada de homens.
DOMINGUEIRA NO PARQUE — Baile-show com Paulo Moura
e banda. Às 21h30min. no Parque Lage na Rua Jardim
Botânico, 414. Ingressos a CrS 10 mil. A mansão já está com
cobertura definitiva e os shows não serão mais suspensos
quando chover.

DOMINGUEIRA VOADORA — Baile show com a Orquestra
Tabajara A partir de 21h30min no Circo Voador, Lapa. Ingres-
sos a CrS 7 mil.

DERCY DE PEITO ABERTO — Espetáculo com Dercy Gonçal-
ves e Luiz Carlos Braga Teatro do Clube Municipal. Rua
Haddock Lobo. 359. Sessão às 18h. Ingressos a CrS 15 mil

DO LAMPIÃO DE GÁS AO ABAJOUR LILÃS — Humor com
Costinha e Arnaud Rodrigues. Teatro Cawell. Rua Desembar-
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casas noturnas

A NOVA BOSSA NOVA — Espetáculo com João Donato,
Milton Banana e Tião Neto. No piano-bar Alô-Alô, Rua Barão da
Torre. 368 (521-1460). São três apresentações por noite, sendo
a primeira às 22h. Couvert a CrS 20 mil.

AÉCIO FLÃVIO E EDSON FREDERICO — A partir das 21 h. A
casa abre às 18h com música de fita. Chico's Bar, Av. Epitácio
Pessoa. 1.560 (267-0113). Sem couvert e sem consumação
mínima.

TERRA MOLHADA — O grupo se apresenta às 22h30min
mostrando músicas dos Beatles no People, Av. Bartolomeu
Mitre. 370 (294-0547). À 1h da manhã: Billinho Blanco (piano).
Couvert a CrS 12 mil e. no bar a CrS 9 mil.

BENITO Dl PAULA — Com a participação da orquestra do
maestro Cipó. Às 23h. na Gafieira Asa Branca, Av. Mem de Sá.
17 (242-4428) Ingressos a CrS 30 mil.

JAM SESSION — Com Idris Bondriwa (sax). Wanderley Pereira
(bateria) e outros. Às 19h, O Viro do Ipiranga, Rua Ipiranga, 54
(225-4762). Couvert a CrS 7 mil 500.

SALLOON E CIA — Apresentação do grupo no Let It Be, às
21 h. Ingressos a CrS 7 mil Rua Siqueira Campos, 206.

CONCERTO PARA UMA VOZ — Apresentação da cantora
Cláudia no Un, Deux, Trois, Av. Bartolomeu Mitre, 123 (239-
0198). Às 23h. Couvert a CrS 30 mil.

MAESTRO NELSINHO — Apresentação do conjunto a partir
das 22h. Bar Farol. Hote! Sheraton, Áv. Niemeyer, 121 (274-
1122)

PAULO DE CASTRO — Com o grupo Digital, Gig Saladas. Av.
Gen San Martin. 629. Couvert a CrS 7 mil

FRANK MAIA — As 19h, no Forró Forrado. Rua do Catete. 235
(245-0524). Ingressos a CrS 5 mil. homens e CrS 2 mil 500.
mulheres.

SIDNEY MARZULLO — Apresentação do pianista a partir das
20h. r>o Valentino's, Hotel Sheraton. Av. Niemeyer, 121 (274-
1122) Recomenda-se fazer reserva.

de 
graça

ORQUESTRA DE CÂMARA DA RÁDIO MEC — Concerto sob
regência do maestro Nelson Nilo Hack. Solistas: Murilo Bar-
quette. Giancarlo Pareschi e Carlos Eduardo Hack. No progra-
ma, peças de Bach e Haendel. Sessão às 21 h, na Sala Cecília
Meireles. Largo da Lapa, 47.

CR1TAIS SIM — Apresentação do grupo, às 15h, no Museu da
Cidade, Estrada de S. Marinha, s'n°.

FIM DE SEMANA NO CENTRO CULTURAL — Recreação
coletiva, às 10h. Feira de brinquedos antigos, às 14h. Grupo
Pessoal do Barr apresenta o Capitão Boloteiro, às 16h. Centro
Cultural de Santa Teresa. Rua Monte Alegre, 306.
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nicas
CELULITE: Termo silim

TRATAMENTO DE PELE: hidrata-
ção, acne, liftibg, peelling

CANTO DE ORFEU — Apresentação do Ballet Oficina do Rio de
Janeiro. Coreografia de Edmundo Carijó e Lourdes Braga
Teatro do Liceu. Rua Frederico Silva, 86. Sessão às 19h.
Ingressos a CrS 5 mil. Último dia.

feira

FEIRA DE ANTIGÜIDADES — São 33 barracas, com design
novo. com exposição e venda de uma grande va_n®d.ad® d®
objetos antigos. No Casa Shopping (Av. Alvorada, 2150, entre
o Carrefour e o Makro). Das lOh às 22h. Há um estacionamento
no local.

MAMUTE — Show com o grupo Metrô. Às 22h. Ingressos a
CrS 10 mil. Rua Cde. de Bonfim, 229.

MISTURA FINA — Show com a banda Desvio Padrão, às 24h.
A casa abre às 22h. Ingressos a CrS 10 mil. Estrada da Barra da
Tijuca. 1636 (399-3460)
HELP — Música para dançar a partir das 21 h30min. Ingressos a
CrS 15 mil. homem e CrS 10 mil, mulher. Matinê às 16h. a CrS 7
mil. Av. Atlântica, 3432 (521-1296).

MANHATTAN DISCOTHEQUE — Música mecânica para dan-
çar e vídeos do B-52's, Billy Idol. Comodors. Flashdance e
Menudo. A casa abre às 16h. Ingressos a CrS 5 mil. Estrada
Grajaú—Jacarepaguá. 3 020. (392-8757).
HOLLYWOOD — Música de fita, às 20h. Ingressos a CrS 2 mil,
homem e CrS 1 mil, mulher. Grêmio Robertào. Campo Grande.
Rua Oiticica. 18.

TRATAMENTO DE CABELO:
queda, oleosidade
DEPILAÇÃO DEFINITIVA: eletro
coagularão

CURSO DE AUTO-MAQUIAGEM
GINÁSTICA: Prof. Carlão

*3*S£Í3»

End. HOTEL NACIONAL pavimento SC

Tel. 322-1000 R. 55

O Palco Sobre Rodas volta a cena em Padre Miguel

exposições

EXPOSIÇÃO DE BELAS-ARTES BRASIL-JAPÃO — Pinturas
de artistas brasileiros e japoneses. Museu de Arte Moderna,
Av. Beira-mar, s/n° 2o andar. Das 12h às 18h. Último dia.
ISRAEL MODERNO — Exposição dividida em 33 unidades que
abrangem todos os aspectos da vida em Israel, ilustrados por
vídeos. Museu de Arte Moderna, Av. Beira-Mar. s/n°. Das 12h
às 18h.
CREMILDA SALLES BRAZ — Pinturas. Galeria Place des
Arts, Av. Copacabana. 313. Das 11h às 22h.
ELETROPOESIAS — Apresentação em display do poema
Panfleto, de M.L.C. Galeria do Centro Cultural Cândido
Mendes, Rua Joana Angélica, 63. De 9h às 24h.
PINTURAS E DESENHOS RECENTES — Obras de Lucas
Alves. Aleph Bar e Restaurante. Av. Epitácio Pessoa, 770. a
partir das 20h.
MÔNICA ARRUDA—Pinturas. Café des Arts (Hotel Meridien),
Av. Atlântica, 1.020 — 4o andar. Das 9h às 19h
MARCELO SOARES — Xilogravuras. Bar Sabor Veneno. Rua
Francisco Sá, 100. Das 12h às 24h. Último dia.
D'APRÈS — Coletiva com trabalhos realizados a partir de obras
de outros artistas. Galeria de Arte UFF. Rua Miguel de Frias. 9

Icaraí. Das 16h às 20h.
MESTRE VITALINO, UM ESPAÇO DA CULTURA POPULAR

Exposição com cerca de 100 obras do Mestre Vitalmo além
de trabalhos de seus contemporâneos e filhos. Galeria Mestre
Vitalino, Rua do Catete, s.'n°, Museu do Folclore Das 15h às
18h.
O HOMEM E A NATUREZA — Fotografias de Eli Maria Rocha e
Fernando Roberto Almeida. SESC de Ramos. Rua Teixeira
Franco, 38 — 2o andar. Das 9h às 16h.

VlDEO-BAR — Exibição no telão, às 20h. Spellbound, de
Alfred Hitchcock, com Ingmar Bergman. Falado em inglês, sem
legendas. À meia-noite: Shadowand Light, com Joni Mitchell.
gravado em 1971. Às 20h30min: Swing Time, musical com
Fred Astaire e Ginger Rogers. Às 23h: The Tubes Vídeo, show
de rock. Nos inteivalos e após as sessões, vldeo-música com
grupos de rock, pop e jazz. a partir das 19h. TV Bar Club, Rua
Teresa Guimarães. 92.

CAVERNA ROCK — Vídeos com Pink Floyd (at Pompei),
Deep Purple (Califórnia Jam) e Judas Priest (Alemanha 84). Das
19h às 23h, no Caverna II. Rua Lauro Muller. 1. ao lado do
Canecão.
KISS Show ao vivo gravado em Detroit, em 1984, com as
últimas músicas do grupo heavy metal inglês. Sessões às I4h,
16h, I8h. 20h, 22h. Sala de Vídeo Cândido Mendes, Rua
Joana Angélica. 63.

ONE TO ONE CONCERT — Concerto que reuniu Stivie
Wonder. John Lennon. Yoko Ono. Elepnanfs Memory e outros.
A partir das 20h no Mistura Fina. Rua Garcia D'Avila. 15.

ARM'S CONCERT — Com Eric Clapton. Sessão a partir das
22h Gig Saladas, Rua General San Martin. 629.

SYNCHRONICITY CONCERT — Com o grupo The Police
apresentando o show em Atlanta. Complemento: Nina Hagen
in Concert. Sessões às 18h e 20h. Espaço Pró-VIdeo, Estrada
dos Três Rios, 90 — sala 336.

VÍDEOS EM PETRÓPOUS — Às 15h: Pink Floyd no Concerto
de Pompei. Às 16h e 17h: Scorpions. Às 18h: Deep Purple As
20h: Retratos. Vida, de Calude Lelouch.

Num 
momento em que 

"comunitário" é uma
palavra-chave, e se procura resgatar o que há

de importante no convívio entre pessoas de um bairro,
o projeto Viva o Rioi Domingos Cariocas começa a
incentivar os lados mais gostosos deste convívio: a
arte e a cultura. Com seu Palco Sobre Rodas, o
Domingos Cariocas — um projeto da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, com patrocínio do
Banerj — inicia hoje em Padre Miguel, na Praça Mestre
André, uma série de atividades que vão tornar o
domingo no Rio mais divertido.

Em cima do Palco Sobre Rodas, o domingo do
morador de Padre Miguel vai começar com uma
manhã de criatividade para a garotada. Artesãos esta-
rão lá, a partir de 9h, para ensinar atividades com barro,
miolo de pão, brinquedos de lata e sucata, e a farra
termina com espetáculo circense. Na parte da tarde,
de 15h às 17h, o Blobo da Palhoça e o Bonecandeiros
apresentam teatro e musicais infantis. E depois das
18h, uma "domingueira" para adulto nenhum botar
defeito: Leci Brandão. Elza Soares, a Orquestra de
Raul de Barros e o grupo Nós é que Bebemos fazem o
baile.

No segundo e terceiro domingos de junho o Palco
Sobre Rodas continua em Padre Miguel, com novas
atrações como Moreira da Silva e conjuntos de chori-
nho. E no quarto domingo o show é a própria comum-
dade: se você é artesão, artista plástico, músico,
humorista, bailarino — enfim, se você faz arte. prepa-
re-se para debutar. Basta ligar para 273-6117, ramais
2138 ou 2140 e fazer sua inscrição (só precisa morar
na comunidade e comprovar produção artística ou
cultural).

EMAGRECIMENTO: massagem
manual, massagem vibratória,
forno de bier com parafina,
ducha escocesa, sauna, apare-
lhos mecânicos.
ENRIGECIMENTO: placas eletrô-
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Mimo Tropical no Teatro do besc da njuca

circo

CIRCO GARCIA Arresentação ae acrobatas. trapezistas.
palhaços e animais amestrados Av das Améncas. Km 2 (399-
?333) Sessões às 10" "'5h 17n30mir, e 20h ingressos a CrS
15 mil (arquibancada) e C^S 10 mil. cianças. cadeia dG pista a
CrS 25 m:l caáeira centrai a Cr$ 20 rml e CrS 15 mil. crianças.

parque
nvou PARK Parque com 14 brinquedos para adultos e
oito para crianças Avenida Borges de Medeiros. Lagoa.
Das 10h às 22h Ingressos a CrS 13 mil (para crianças até
10 anos) e CrS 15 mii (para adultos), com direito a todos os
brinquedos

matinês
SESSÃO COCA-COLA O Cavalinho Mágico
Lagoa Drive-ln 18h30mm (Livre)

JU8ILEU DE OURO 00 PATO DONALD - Coral
14-i 1ljh20n ' I6h40mm (Livre)

ARISTOGATAS Barra-2 1 3h20min (Livre)

A RATINHA VALENTE Tijuca-Palace 1 14h e
' ¦")'- 30n in (L>v re)

A GUF-RRA DOS DÁl.MATAS — Lido-1 14h. 15h30min
iLivre;

* Outros filmes com censura livre ver na seção
de CINEMA.

planetário
CARRINHO FELIZ As i/r De AKM 2 — A
GALAXIA DX as 18h30min No Planetário. Avenida
Padre Leonel F' wn. 240 Ingressos a CrS 2 200 e,
para crianças com menos de 10 anos, a Cr$ 1.100.

show

PÃO DE AÇÚCAR DAS CRIANÇAS - Grupo Melancia e
Mimo Tropical Banda dos bichos trio três Bambas do
Morte *• quadrilha A'em de discoteca mirim Sessão às
16h Concha Verde do Morro da Urca, Av Pasteur, 520
(541-3737 ramal 23) ingressos a CrS 7 200 e, para crianças
entre quatro e 10 anos. CrS 3 mil 600

SAPOMORFOSE ou O PRÍNCIPE QUE COAXAVA —
Musical humorístico de Cora Rónai. Direção de Antonio
Grassi Teatro Gláucio Gil. Praça Cardeal Arcoverde. s/n°
(237-7003). Sessão às 16h Ingressos a CrS 8 mil.
O DRAGÃO VERDE — Texto de Maria Clara Machado.
Teatro Tablado, Avenida Lineu de Paula Machado, 795
Sessão às 16h e 17h30min. Ingressos a CrS 5 mil. Ultimo
dia.
BETO E TECA — Texto de Volker Ludwig. Direção de
Renato Icarahy. Com o grupo TAPA. Teatro do Planetário,
Rua Padre Leonel Franca. 240 (274-0046). Sessão às 16h.
Ingressos a CrS 8 mil.
O SEGREDO DAS SETE CHAVES — Musical de Marcos
Apolinário Santana Direção de Roberto Lage. Com a Sia
Santa Teatro Nelson Rodrigues. Av Chile. 230 (212-
5695) Sessão às 16h. Ingressos a CrS 10 mil.
ARCA DE NOÉ — Musical de Toquinho e Vinícius de
Moraes. Roteiro de Maria de Lourdes Martini Direção de
Alice Viveiros de Castro. Teatro dos Quatro, Rua Marquês
de São Vicente. 52/2° (274-9895). Sessão às 16h Ingres-
sos a CrS 7 mil.
A CASA DE CHOCOLATE — Texto de Nazareth Rocha.
Adaptação de Henrique Nunes Direção de Wagner Lima.
Teatro de Bolso Aurimar Rocha. Av Ataulfc de Paiva,
269 (239-1498) Sessão às 17h30min Ingressos a CrS 8
mil
SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO — Adaptação de
Lenita Plocinsky para a peça de Shakespeare. Direção de
Moacyr Goes Teatro Glauce Rocha, Avenida Rio Branco,
179. Sessão às 16h. Ingressos a CrS 4 mil.
CABARÉ INFANTIL — Textos de Mariana Sabino. Cristina
Maia e outros Direção de Felipe Pinheiro Teatro Cândido
Mendes, Rua Joana Angélica, 63. Sessão às 17h. Ingres-
sos a CrS 6 mil
OS MONSTRENGOS DO REI — Texto de Armando Daudt
Filho Adaptação de Marilia da Gama Monteiro. Direção de
Lúcia Coelho Com o Grupo Navegando Teatro Villa-
Lobos, Av Princesa Isabel, 440 (275-6695) Sessão às
16h. Ingressos a CrS 8 mil

BOM-DIA COMADRE — Musical com texto e direção de
Paulo Afonso de Lima. Adaptação de As Alegres Coma-
dres de Windsor, de Shakespeare. Teatro da Cidade.
Avenida Epitácio Pessoa. 1664 Sessão às 16h. Ingressos a
CrS 6 mil.

A BELA E A FERA — Musical de Paulo Machado com
adaptação de Vicentina Novelli. Direção de Cláudio Gaya.
Teatro Benjamin Constant. Av. Pasteur, 350 (295-2282).
Sessão às 16h30min. Ingressos a CrS 6 mil.

O MÁGICO DE OZ — Original de. Lyman Frank Baum.
Adaptação de Nelson Wagner e Francis Mayer. Direção de
Fernando Berditchevsky. Plataforma-I. Rua Adalberto Fer-
reira, 32 (239-4391). Sessão às 17h. Ingressos a CrS 10 mil.

LENDA DO BEUA-FLOR — Comédia musical de Ana Elisa
Greqori. Direção de Marcos Miranda. Teatro Dulcina, Rua
Alcindo Guanabara, 17 (220-6997). Sessão às 16h. Ingres-
sos a CrS 4 mil.
OS SALTIMBANCOS — Comédia musical de Sérgio
Bardotti adaptada por Chico Buarque de Hollanda. Direção
de Jorge Corrêa. Com os bonecos do grupo Salamê
Minguè. Teatro da Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93
(225-9185). Sessão às 16h. ingressos a CrS 8 mil. Ultimo
dia.
A BRUXINHA DOROTÉIA — Texto de Milton Nigri.
Direção de Iran Pitthan. Teatro Teresa Rachel Rua
Siqueira Campos, 143. Sessão às 16h. Ingressos a Cr® 7
mil.
TRIBOBÓ CITY — Comédia musical de Maria Clara
Machado. Direção de Maria Luísa Prates. Teatro Isa
Prates, Rua Francisco Otaviano. 131 (287-0563). Sessão às
17h. Ingressos a CrS 5 mil.
LUSTROSA E MISTERIOSA — Ópera-rock com texto e
direção de Sylvia Orthof. Teatro de Arena, Rua Siqueira
Campos, 143 (235-5348). Sessão às 16h. Ingressos a CrS 7
mil.
MIMO TROPICAL — Espetáculo de mímica com Luiz
Monteiro, Creso Filho e Josué Soares. Teatro do Sesc da
Tijuca, Rua Barão de Mesquita. 539 (208-5332). Sessão às
10h. Ingressos a CrS 6 mil.
ASTROFOLIAS — Musical de Antonio Adolfo, Chico
Chaves e Paulinho Tapajós. Teatro de Ana Luiza Job.
Teatro do Planetário. Avenida Padre Leonel Franca. 240.
Sessão às 17h30min. Ingressos a CrS 7 mil.
PERERÊ — Textos de Ziraldo, Luca de Castro e Zeca
Ligiero. Direção de Luca de Castro. Teatro da Lagoa, Av.
Borges de Medeiros, 1426 (274-7999). Sessão às 16h.
Ingressos a CrS 10 mil.
VIDA DE CACHORRO — Musical de Flavio de Souza.
Teatro da UFF, Rua Miguel de Frias. 9. Niterói. Sessão às
16h. Ingressos a CrS 5 mil.

O SACO — Texto de Ivan e Marcello. Adaptação de
Marcondes Mesqueu. Bonecos de Paulo e Aurora. Teatro
da Cidade, Av. Epitácio Pessoa, 1664 (287-1145). Sessão
às 11h. Ingressos a CrS 5 mil.

DUCA VAI Ã LUTA — Musical de Antônio Carlos Bernar-
des. Direção de Henrique Nunes. Teatro de Boiso, Av.
Ataulfo de Paiva, 269 (239-1498). Sessão às 16h. Ingressos
a CrS 6 mil.

UM PALHAÇO SEM NOME — Musical com texto e
direção de Carlos Adib. Teatro Leopoldo Fróes, Rua
Manoel de Abreu, 16, Niterói (717-1600). Sessão às 16h.
Ingressos a CrS 5 mil.

O CIRCO — Musical de Hugo Sandes. Direção de Lia
Farrel. Teatro Casa Grande, Avenida Afrãnio de Mello
Franco, 290 (239-4046). Sessão às 17h. Ingressos a CrS 7
mil.

SE A BANANA PRENDER O MAMÃO SOLTA — Musica!
de Dilma Lóes. Teatro do América, Rua Campos Sales,
118 (234-2060). Sessão às 16h. Ingressos a CrS 7 mil.

A ROSA BRANCA ENCANTADA — Texto de Sílvio
Romero e direção de Lutero Luiz. Teatro da Galeria, Rua
Senador Vergueiro, 93 (225-8846). Sessão às 11h15min e
17h15min. Ingressos a CrS 10 mil, adultos, e CrS 5 mil.
crianças.

A IDADE DO SONHO — Texto de Tonio Carvalho, direção
de Vicente Maiolino. Com o grupo Feliz Meu Bem. Teatro
Cacilda Becker, Rua do Catete, 338 (295-9933). Sessão às
17h. Ingressos a CrS 4 mil.
CRIANÇANDO, UMA REVISTA MUSICAL — Texto e
direção de Luiz Carlos Nino. Teatro Senac, Rua Pompeu
Loureiro, 45 (256-2641). Sessão às 16h. Ingressos a CrS 10
mil.
VERDE QUE TE QUERO VER — Texto de Edmundo Souto
e Paulinho Tapajós. Direção de Cláudio Tovar. Teatro
Municipal de Niterói, Rua 15 de Novembro. 35. Sessão às
17h. Ingressos a CrS 8 mil.
FADA DO LAGO AZUL — Texto e direção de Limachem
Cherem. Teatro Imperial, Praia de Botafogo, 524. Sessão
às 17h. Ingressos a CrS 5 mil. Acompanhantes não pagam.
ZEZEU E O MINI-TOURO — Texto de Cláudio Carvalho.
Direção de Humberto Abrantes. Teatro Cadwell. Rua
Desembargador Isidro, 10 (268-9176). Sessão às 16h.
Ingressos a CrS 8 mil.

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES — Texto de João
Soncini e Dylmo Elias. Direção coletiva do grupo Euivocê.
Sessão às 17h30min. Teatro do América, Rua Campos
Sales. 118 (234-2060). Ingressos a CrS 7mil.
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Para ler

até 10 anos

Para 
os pequenos leitores, Domingo Pro-

grama publica os últimos lançamentos
editoriais. A divisão por faixa etária serve ape-
nas como orientação, já que o desenvolvimento
de cada criança é que dita a compra.
DE 1 A 3 ANOS — Dentro da linha de livros de

pano, fabricados artesanalmente pela Oficina,
há o livro-casinha, com os vários comparti-
mentos de uma casa. Indicado para os mais
novinhos, os chamados rasgadores. Custa Cr$
40 mil. Eu Sou a Moranguinho (Melhoramen-
tos, Cr$ 17 mil 300) é feito de material imper-
meável, atóxico e antialérgico. À prova de
mordidas, pode acompanhar a criança no banho
ou na piscina. Coleção Vila Rica (de Cr$ 5 mil
400 a Cr$ 19 mil 300), de diferentes autores,
são exemplares muito bem ilustrados e colori-
dos, em papel cartonado, impressos fora do
Brasil. Costumam agradar muito.
DE 4 E 5 ANOS —- Medo do Escuro, de
Antonio Carlos Pacheco, com ilustração de
Ornar Grasseti (Átila, Cr$ 5 mil), é um livro, em
cores, que vem encabeçando a lista dos mais
vendidos do mês da Livraria Malasartes. O
Baile, de Mary França e Eliardo França (Nova
Fronteira, Cr$ 7 mil 900), fala de um animado
baile organizado pela coruja. A Fábula das Três
Cores, de Ziraldo (Melhoramentos, Cr$ 3 mil

500), conta a história da Bandeira do Brasil, num

jogo de cores e belas fotografias. Viagem
Estrelada e Aquilo, de Ricardo Azevedo (Me-
lhoramentos, Cr$ 5 mil 700), são histórias
curtas com ilustrações em cores e preto e
branco. O Rabo do Trovão, de Idelma Ribeiro,
com ilustração de Alberto Llinares (Melhora-
mentos, Cr$ 5 mil 700), descreve as dificulda-
des de um cão com o seu rabo.
DE 6 A 8 ANOS — O Bravo Soldado Meu
Avô, de Luís Pimentel, com ilustração de Mau-
rício Veneza (Antares, Cr$ 7 mil 500), é um livro
em duas cores e muitas histórias interessantes,
daquelas típicas dos avós. Juca Motorzinho,
de Mauro Martins, tem ilustração em preto e
branco de Angela Lago (Rocco, Cr$ 8 mil 800).
O Camelo e Sua Bossa, de R. Kipling, traduzido

por Fernando Sabino, com ilustração em cores
de Nicole Claveloux (Record, Cr$ 6 mil 900), é

uma versão para o surgimento da corcova do
camelo. Rita, Não Grita!, de Flávia Muniz e
ilustrações de Walter Ono (Melhoramentos, Cr$

5 mil 700), conta como os colegas de Rita, que
vivia fazendo birra, deram um jeito nela.^
DE 9 E 10 ANOS — Dinheiro do Céu, de

o dia da crianca

I . -

Teste* Antonfo Gwtoi P&cfaeoo
nustraode* On*rGraa»ettj

I m\

Ziraldo

A

Ms

MELHQROMEraQS

Marcos Rey, é uma aventura ambientada na
época do golpe de 64. Os Mistérios dos
Morros Dourados, de Francisco Marins, e uma

aventura pelo interior do Brasil. Os dois são da
Ática e custam Cr$ 4 mil 600, cada. Curumin

Entre os últimos lançamentos
das editoras para o público in-
fantil, Medo do Escuro, um best
seller; A Fábula das Três Cores,

produção de Ziraldo para crian-

ças da Nova República; O Bravo
Soldado Meu Avô, com várias
histórias; e Dinheiro do Céu,
ambientada em 1964.

Cabano, de Júlio Josó Chiavenato (Brasihense,
Cr$ 4 mil 500), fala de um combativo índio.

A fonte foi a Livraria Malasartes (Shopping
Center da Gavea), especializada em literatura
infanto-juvenil.

ET E OS TRÊS PORQUINHOS — Revista musical de
Brigitte Blair. Elenco infantil. Direção de Jair Pinheiro.
Teatro Brigitte Blair. Rua Miguel Lemos, 51 (521-2955).
Sessão às 16h. Ingressos por Cr$ 7 mil.

O CACHORRÃO FEITICEIRO — Texvo de Hamilton Sarai
va Direção de Marcos Ramos. Teatro Alasca, Av. Copaca-
bana, 1241. Sessão às 16h. Ingressos a Cr$ 6 mil.

CIRANDA E PALHAÇOS —Texto e direção de Sallo Tchè.
Clube Gurilândia, Rua São Clemente, 408. Sessão às 17h.
Ingressos a Cr$ 5 mil.

CHAPEUZINHO VERMELHO — Com o grupo Carrossel
Teatro Dom Camilo, Rua Tonelero. 76 (255-9225). Sessão
às 16h. Ingressos a Cr$ 5 mil.

A GALINHA DOS OVOS DE OURO — Texto de Luiz
Cláudio Reis. Direção de Elenir Leal. Teatro do Sesc de
Niterói, Rua Pe. Anchieta, 56. Sessão às 16h. Ingressos a
Cr$ 5 mil.
ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS — Texto e direção
de Jair Pinheiro. Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos,
51 (521-2955). Sessão às 17h. Ingressos a Cr$ 7 mil.

UMA FESTA PARA CHAPEUZINHO VERMELHO E
BRANCA DE NEVE — Texto de João Carlos Rodrigues.
Direção de Luna Brum. Com o grupo Alegria. Tijuca Tênis
Clube, Rua Cde. de Bonfim, 451. Sessão às 17h30min.
Ingressos a Cr$ 4 mil.
CHAPEUZINHO VERMELHO E O LOBO MAU — Direção
de Jair Pinheiro. Teatro Serrador, Rua Senador Dantas, 13
(220-5033). Sessão às 10h30min. Ingressos a CrS 5 mil

POPEYE E OLIVIA PALITO EM BUSCA DO TESOURO -
Com o Grupo Carrossel Teatro Dom Camilo. Rua Tonele-
ros, 76 (255-9225). Sessão às 17h Ingressos a CrS 7 mil

CEGONHA?...QUE CEGONHA!... — Texto de Manlu Alva
rez Direção de Cláudio Gonzaga Com o grupo Infinita
Metragem Teatro Delfin. Rua Humaitá. 275 (266-4396)
Sessão às 16h Ingressos a CrS 7 mil

BERNARDO E BIANCA — Direção de Alcyr Cobucci e
Sérgio Lannes. Teatro Teresa Rachel. Rua Siqueira Cam-
pos. 143 9235-1113). Sessão às 17h. Ingressos a CrS 7 mil

PINÓQUIO — Direção de Eduardo Tolentino Com o grupo
TAPA. Teatro Ipanema Rua Prudente de Morais. 824 (247-
9794) Sessão às 16h Ingressos a CrS 10 mil
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radio e

Ela está hoje no Vídeo Show

rádio JB

AM 940KHz
Programação esportiva
10h05min - REVISTA ESPORTIVA JB
11 h05mm — TORCIDA JB
12h05mm — CONCENTRAÇÃO
12h45mm — DOMINGO BOM DE BOLA
14h00min — JB FUTEBOL SHOW
20h00min - GRANDE PLACAR ESPORTIVO JB
20h45min — DOMINGO ESPORTIVO JB

Programação musical
22hOOmin — ARTE FINAL: JAZZ — Apresentação de Maurício
Figueiredo, com a participação de Celio Alzer. Jota Carlos e
José Domingos Raffaelli. Destaques de hoje: Pat Metheny, Leo
Wright e Lee Komtz. Duke Jordan. Stan Getz e Heraldo do
Monte

FM Estéreo — 99,7MHz
10h — La Tempesta di Mare e II Piacere — Concertos

em Mi bemol e em Dó maior, op. 8/5 e 6. de Vivaldr
(Zukerman — 18 40); Concerto n° 1, em mi menor, para
piano e orquestra, op. 11. de Chopin (Zimerman — 40:02);
Octeto em Mi bemol, op. 20. de Mendelssohn (Academy of
St Martin-in-the-Fields — 31 40), Islamey — Fantasia Orien-
tal. de Balakirev (Zeltser — 8 50), Sinfonia n° 2, em Si bemol
maior, op. 4, de Dvorak (Kubelik — 53:23); Sonata para flauta
e piano, op. 36, de Gabriel Pierné (Rampal e Barbizet — 18:55).

20h — Cantata do Café. de Bach (Peter Schreier —
28 50), Davidsbündlertanz, op. 6. de Schumann (Arrau —
36 51). Sinfonia n° 2, em Ré maior, op. 36. de Beethoven
iJochum — 34 40), Concerto em Lá maior, para violino,
cordas e contínuo, de Tartini (Accardo — 21 11): L'Encoura-
gement. de Sor (Bream e Williams — 14.15); Concerto
Grosso, de Vaughan Williams (Boult — 17 22), Cinco Maio-
dias para violino e piano, op. 35 bis. de Prokofieff (Oistrakh e
Bauer — 12 52)

televisão

manhã

6:30
7:00

7:30
8:00

9:00

(11) GINÁSTICA — Programa educativo
( 4) SANTA MISSA EM SEU LAR — Precedida de

uma mensagem de D. Eugênio Salles
( 7) JAPAN POP SHOW — Musicais e variedades
(11) REX HUMBARD — Programa religioso
( 4) GLOBO RURAL — Programa jornalístico sobre

agricultura
( 7) A CONQUISTA DA TERRA — Noticiário rural
(11) SESSÃO DESENHO — Seleção de desenhos

animados
( 4) SOM BRASIL — Programa de música sertaneja

apresentado por Lima Duarte Hoje com a presen-

Saudades de

Sônia Braga

Longe 
do vídeo desde sua participação na novela

Chega Mais. Sônia Braga está de volta no Vídeo
Show (Globo. 13h25min). O programa vai mostrar
trechos do teleteatro O Vendedor de Tecidos, que ela
gravou em 1974. Mate as saudades. No Fantástico
(Globo, 20h), uma apresentação do novo Menudo.
Dispostos a entrar de vez no mercado norte-
americano, os rapazes porto-riquenhos estão abando-
nando o gênero adolescente/cafona e aderindo ao
estilo funk. Confira. No Programa de Domingo (Man-
chete, 20h), David Bowie estará apresentando um clip
inédito na TV brasileira. Descubra. No fim de noite, as
entrevistas dominicais costumeiras: no Persona
(Manchete, 22h), Sérgio Cabral responde a Roberto
D'Ávila; no Gente do Rio (Record, 22h), Chico Reca-
rey dá entrevista coletiva; no Crítica e Autocrítica
(Bandeirantes, 22h30min). o Ministro da Previdência
Social, Waldir Pires, é interrogado por Roberto Muiler
Filho e Alexandre Machado. É um domingo também
para os amantes de futebol. A partir das 11 h, Botafogo
e Coríntians (Bandeirantes e Record), e depois das
15h30min, Paraguai e Bolívia (Bandeirantes, Globo e
Manchete). Relaxe.

9:15

9:20

9:50

10:00

10:20

10:30
10:40

11:00

11:05

11:25
11:30

tarde

' •/
;;vr

¦yO.

ça do conjunto Farroupilha, Martinha, a dupla
caipira Vlira e Vieirinha e encerrando o programa
l , H->t-|fcurri com Doris Monteiro e Dilu Melo

( 7) EMPC.il» BRASILEIRO — Programa de música
sertane ^apresentado por Rolando Boldrin

( 9) BISPO fJdBERTO — Programa religioso
( 9) BIKE SHÕW — Programa jornalístico sobre veí-

culos de duas rodas apresentado por João Men-
des. Hoje: cross no Lagoa Barra Clube e últimas
notícias dos 1.000 km do Rio. Reprise.

( 2) PALAVRAS DE VIDA — Mensagem religiosa
com D. Eugênio Salles

( 7) O MELHOR NEGÓCIO — Jornalístico de depoi-
mentos

( 2) AS LÉGUAS TIRANAS DO NORDESTE — Pro-
grama regionalista produzido pela TVU de Per-
nambuco. Hoje: Pé na Tábua

( 4) GLOBO INFORMÁTICA — O programa de hoje
mostra a história do microcomputador, seu fun-
cionamento e fabricação e o processo de informa-
tização da sociedade brasileira. Apresentação de
Luiz Armando Queiroz

( 7) SHOW DE TURISMO — Atrações turísticas do
Brasil e do mundo. Apresentação de Paulo Monte

( 9) FÉRIAS NO ACAMPAMENTO — Documentário
sobre escotismo

( 2) TELECURSO 2o GRAU — Aula de biologia e
recapitulação semanal

( 9) AVENTURA AOS 4 VENTOS — Documentário
( 4) BATMAN —Seriado. Episódio de hoje: O Roubo

do Rubi
( 6) PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
( 7) SHOW DO ESPORTE — Jogo: Botafogo x

Coríntians. Ao vivo, direto de Ribeirão Preto
( 9) FUTEBOL — Jogo: Botafogo x Coríntians. Ao

vivo. pelo Campeonato Paulista
( 4) FESTIVAL DE DESENHOS — Seleção de dese-

nhos animados
(11) PROGRAMA CULTURA JOVEM
(11) PROGRAMA SÍLVIO SANTOS — Programa de

auditório com musicais, variedades, competições
e prêmios

12:00 ( 2) NO MUNDO DO ESPORTE Reportagens
esportivas

( 6) SESSÃO ANIMADA Seleção de desenhos
animados

12:10 ( 4) BENJI Seriado. Episódio de hoje: O Dia dos
Caçadores

12:40 ( 4) DISNEYLÀNDIA — Programa infantil produzido
nos estúdios de Walt Disney Hoje: Os Maiores
Namorados de Walt Disney

13:00 ( 7) MOTOCROSS AO VIVO Primeira etapa do
campeonato brasileiro. Transmissão direta de
Ouro Preto

( 9) PROGRAMA SÍLVIO SANTOS - Programa de
auditório com musicais, variedades, competições
e prêmios.

13:25 ( 4) VÍDEO-SHOW—Programa apresentado por Ma-
lu Mader e Paulo Betti mostrando cenas de briga
com a atriz Lucélia Santos, as atrações da TV por
cabo nos Estados Unidos, as várias utilidades do
ultraleve, a moda e os costumes do Brasil durante
a II Guerra Mundial e uma homenagem a Sônia
Braga, que aniversaria este mês. reapresentando
o teleteatro Vendedor de Tecidos gravado em
1974. Na parte musical um clip com legendas do
grupo australiano Men at Work com a música
Down Under.

14:00 ( 2) FORRÓ — Programa com músicas característi-
cas de diversas regiões brasileiras.

( 7) DESAFIO DA SINUCA — Final da copa Brasil
Monterey diretamente de São Paulo. Jogadores
de hoje: Barba X Russo

14:45 ( 4) CASAL 20 - Seriado com Robert Wagner e
Steíanie Powers. Episódio de hoje: Entre
Amigos

15:00 ( 2) VIOLA MINHA VIOLA — Programa de música
regional

( 6) XINGU Documentário sobre os índios do
Xingu. Reapresentação do 8o capítulo: Dos Mor-
tos Não se Fala

15:30 ( 7) FUTEBOL INTERNACIONAL—Jogo: Paraguai
X Bolívia Ao vivo, diretamente de Assunção
pelas eiimmatórias do Mundial do México

15:50 ( 4) FUTEBOL — Jogo: Paraguai x Bolívia. Pelas
eliminatórias da Copa

16:00 ( 2) OS MAIS BELOS DESENHOS — Seleção de
desenhos animados com premiações internacio-
nais

( 6) FUTEBOL — Jogo: Bolívia x Paraguai. Pelas
eliminatórias da Copa

17:00 ( 2) JACQUES COUSTEAU — Documentário. Hoje:
Relíquias Perdidas

17:55 ( 4) ÁGUIA DE FOGO — Seriado com Ernest Borgni-
ne e Alex Cord. Episódio de hoje: O Inimigo
Oculto

noite
Hoje:18:00 ( 2) LIRA DO POVO — Programa musical.

Cláudio Nucci e Zé Renato
( 6) DOMINGO NO CINEMA — Filme: Mr. Billion

18:55 ( 4) OS TRAPALHÕES —Programa humorístico com
os quatro trapalhões. Apresentação do 13° capí-
tulo da novela que Los Angeles como cenário

19:00 ( 2) ISTO É HOLLYWOOD — Documen:ário. Tema
de hoje. Engraçado Você Dizer Isso

( 7) BOXE INTERNACIONAL — Luta entre Adilson
Maguila Rodrigues (Brasil) e Nate Robinson
(EUA). Categoria pesos-pesados

20:00 ( 2) JORNAL DE DOMINGO — Jornalístico. Edição
nacional

( 4) FANTÁSTICO, O SHOW DA VIDA — Programa
de variedades apresentado por Sérgio Chapelin.
No programa de hoje, Elba Ramalho canta um
forró de São João — o Mexe Mexe, Funga,
Funga, música de seu novo disco. Uma entrevis-
ta com Klauss Viana e Inácio Telles revela o que é
viver em estado de coma e como é voltar da"fronteira da morte."

( 6) PROGRAMA DE DOMINGO — Programa de
variedades apresentado por Renée de Vielmond,
Lúcia Veríssimo e Roberto Maya. O programa
apresenta ho|e uma entrevista com um dos sete
homens de ouro do jogo do bicho e uma outra
com o Barão de Rotschild. Tessy Callado fala
sobre o corpo, um tema da moda. apresentando
do tai-chi-chuan à musculação. Na seção Perfil o
artista apresentado e o pianista Arthur Moreira
Lima e a fábula de Xuxa esta semana é com os
Super-Heróis.

( 7) BOLA NA MESA — Programa esportivo com
debates e entrevistas. Apresentação de Alberto
Léo Convidados especiais: Júnior. Edinho. Lean-
dro. Tato. Paulo Vítor, Mozer e o técnico do
Fluminense. Ornar Pastoriza. Em debate, a prepa-
ração brasileira para a segunda partida pelas
eliminatórias.

21:00 ( 2) MUSICAL FUNARTE - Hoje: Eduardo Meiri-
nhos

22:00 ( 2) PRIMEIRO TIME — Programa esportivo ao vivo
( 4) OS GOLS DO FANTÁSTICO — Apresentação

dos gols da rodada. Narração de Léo Batista e
Fernando Vanucci

( 6) PERSONA — Programa de entrevistas apresen-
tado por Roberto D'Ávila. Entrevistado de hoje:
Sérgio Cabral

( 7) APITO FINAL — Gols da rodada dos campeona-
tos regionais

( 9) GENTE DO RIO — Show de entrevistas com
apresentação de João Roberto Kelly. No progra-
ma de hoje, Alfredo Sotto de Almeida entrevista
Maria Ciara Machado. Maria Joana entrevista a
Dra. Maria Leide dei Rei. especialista em AIDS.

(11) FUTEBOL — Jogo: México x Inglaterra
22:20 ( 4) RJ TV — Noticiário local com apresentação de
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filmes de hoje

MR. BILLION
TV Manchete — 18 horas
(Mr. Billion) — Produção americana de 1977, dirigida por
Jonathan Klapan. Elenco: Terence Hill, Valerie Perrine,
Jackie Gleason, Slim Pickens e Chil Wills. Colorido (93
minutos)

Mecânico de automóveis italiano (Hill) herda uma
fortuna na América e chega a São Francisco, onde um
espertalhão (Gleason), de olho no dinheiro, usa de todos os
métodos para impedir que entre de posse dos bilhões de
dólares a que tem direito. Comédia fora-de-moda com o
astro da série Trinity em sua primeira aventura americana.
QUANDO VOAM AS CEGONHAS
TV Globo — 22h25min
(Lietiat Juravly) — Produção soviética de 1957, dirigida
por Mikhail Kalatosov. Elenco: Tatiana Samoilova, Alexei
Batalov, Vassili Merkouliev e A. Chvorine. Preto e Branco
(96 minutos)

Durante a II Guerra Mundial, na União Soviética, a
camponesa Veronika (Samoilova) está noiva de Boris
(Batalov) quando este é convocado para lutar no front. Na
ausência de Boris, seu primo Mark (Merkouliev) aproveita-
se para seduzir Verônica. Depois disso, eles se casam e se
refugiam na Sibéria, onde ela trabalha como enfermeira.
Com o fim da guerra, Verônica vai de encontro às tropas
que chegam, na esperança de reencontrar Boris. Exibido
com som original e legendas em português.
ENTRE O AMOR E O PECADO
TV Globo — OhIOmin
(Forever Amber) — Produção americana de 1947, dirigida
por Otto Preminger. Elenco: Linda Darnell, Cornei Wilde,
Richard Greene, George Sanders, Richard Haydn e Jessica
Tandy. Colorido (140 minutos)

Na Inglaterra do século XVII, a jovem Amber (Darnell)
se rebela contra sua formação Duritana e se torna uma
cortesã em Londres, durante o reinado de Charles II
(Sanders). Ela se apaixona e fica grávida de um soldado
(Wilde), mas quando ele parte as coisas ficam difíceis para
ela, mesmo sendo uma das favoritas do Rei. Destaque
para a direção de arte de Lyle Wheeler e a fotografia de
Leon Shamroy.
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Mikhail 
Kalatosov é diretor russo que per-

tenceu à geração dos pioneiros do cine-
ma soviético, tendo começado sua carreira
ainda nos tempos do cinema mudo (na verdade,

já em sua fase final, 1930) e depois, dedicando-
se à escola de cinema fundada por Eisenstein,
em Moscou. Realizou, mais ou menos, um
filme por década, até que, a partir de 1952,
intensifica seu trabalho. Já era um cineasta
maduro e, no pós-guerra, foi responsável —

junto com Gregori Chukhrai, de quem assisti-
mos Balada de Um Soldado, no último dia 12
— pela aproximação do cinema russo com o
ocidente, veiculando uma imagem realista da
União Soviética, contando, principalmente, his-
tórias de guerra e da resistência aos horrores da
vida naquele tempo.

Entre 1941 e 1945, Kalatosov foi cônsul de
seu país em Los Angeles. Deve ser dessa
época seu maior contato com o cinema ameri-
cano e com sua narrativa típica. Em 1957, já de
volta à direção, realizou aquela que é considera-
da sua obra-prima: Quando Voam as .Cego-
nhas (TV Globo, 22h25min), uma envolvente
love story com muitas das virtudes que consa-

graram o gênero em Hollywood e com uma
atenção aos detalhes, e um realismo, que
servem para contar um pouco da história da
Rússia. O filme revelou uma grande atriz:
Tatiana Samoilova, e será exibido com som
original. Quem tiver um videocassete que apro-
veite.

Roberto Machado Jr

( 7) TV INFORMÁTICA —Programa de entrevistas e
informações sobre o mercado computadores

( 2) CONVERSA DE FIM DE NOITE — Apresentação
de Jonas Rezende. Tema hoje: Viver é Aceitar
os Riscos — Deixar de Decidir é Renunciar à
Aventura da Vida

Obra-prima do cinema russo

Liliane Rodrigues
( 4) CINECLUBE — Filme: Quando Voam as Cego-

nhas
( 7) CRÍTICA E AUTOCRÍTICA — Programa jornalísti-

co com entrevistas. Apresentação de Roberto
Muller Filho e participação de Alexandre Macha-
do. Entrevistado de hoje: Waldir Pires, Ministro
da Previdência Social

( 6) DEBATE EM MANCHETE — Programa de entre-
vistas coordenado por Arnaldo Niskier. Entrevista-
do de hoje: MacDowelI Leite de Castro

( 9) NOVOS TEMPOS — Programa sobre informáti-
ca. Apresentação de Arcádio Vieira

(11) FUTEBOL COMPACTO — Jogo: Brasil x Chile
( 4) DOMINGO MAIOR - Filme: Entre o Amor e o

Pecado

Clínica de Cirurgia Plástica

Sr. (Dnofrc 
pereira

Mestre em Cirurgia pela U.F.R.J. • Member of the International College Of Surgeons

Escultor pela Escola de Belas-Artes

CIRURGIA DO REJUVENESCIMENTO: FACE, NARIZ, QUEIXO, ORELHA EM ÉBANO, BUSTO (SEM CICATRIZES MEDIANAS),

ABDOME, CULOTE, NÁDEGAS CAÍDAS.

UPOASPIRAÇÃO. GORDURA LOCALIZADA: ABDOME, CINTURA, CULOTE, COSTAS, BRAÇOS, COXAS, PAPADA, NADEGAS

E GINECOMASTIA (BUSTO EM HOMEM).

INCLUSÃO DE SILICONE- FACE (SULCOS, DEPRESSÕES), LÁBIOS, NARIZ, QUEIXO, BUSTO, NADEGAS ACHATADAS.

CORREÇÃO DE CICATRIZES: ACNE (PEELING), OPERAÇÕES, ACIDENTADOS, QUEIMADOS E TATUAGENS.

CIRURGIA DOS DEFEITOS DA FACE: TRAUMATISMOS, FRATURAS E CORREÇÃO DOS MAXILARES.

INTERNAÇÃO EM CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIALIZADO.

Rua Pinheiro Machado, 155, Laranjeiras — Tels.: 265-6565 e 245-4545 CRM-10741
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o melhor da semana 
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música

Semana cheia de musica Começa amanhã, na Sala

Cecília Me,reles, o 12 Concurso Internacional de

Canto do Rio de Jane.ro promoção da boc'ed®

Brasileira de Realizações Artistico-Culturais ISBRAC^

da OEA e da Petrobras 0 concurso, que dispõe de

excelente reput ição internacional, reúne este ano 54

candidatos d" 23 pa.ses. e .. representação bras, e,ra

,em i5 mteqr jntes Também importante numu.u.
e i presença da França (6 cantores) e dos

È u,dos Unls >4, O júri. de 18 membros tem a

près,d°lo Mano Hennque S-nunsen. e u participaçao
Sé nomes e.pressrvos como ge PeM Renault

GahnaKovahova (URSS). Paulo Fortes (Brasil),

entre outros As provas r^/am-se diariamente na

Sala Cecília Meireles, sempre as 18h30mm (sabado e

16 17 e 18 começando as sernmnaiá na quinta <

de que pariu Pam os ,:.,rd:datos dispensados das
'ninares por , possumrr., Wi** .nternaciona*

Amanhã às 21 horas, no Teatro MumapaL ec al

do pianista Miguel Proença. dentro do II Circul^

Nacional União de Seguros. Especialista em mus|c

brasileira. Proença estará lançando simultaneamente
um disco dedicado a Villa-Lobos — '™p^ess°^

Seresteiras" Seu recital inclui Bach. Schumann

(Phantasiestucke op. 12). Villa-Lobos. Chopm (Fanta-

si3 op. 49, Balada n° 3) 6 DGbussy.

Terça-feira no IBAM. mais uma oportunidade de

ouvir Jean-Louis Steuerman, pianista brasileiro d

excelente performance intHernrac,°na'daq^Ft0sCába^o
7 irt e Bach com o Quarteto de Cordas da UFF. babado.

na Sala C eci11a Meireles (às 21 horas), a presença

carismática da flauta de ouro (em sentidc> t.teral e

figurado) de Jean-Pierre Rampal que com Norton

Morozowicz (flauta) e Helena Jank (cravo) toca Tele-

mann (Tnetto n° 2 em ré maior). Haendel (Sonata em si

menor). C Ph E Bach (Trio sonata em mi maior) e o
' Bach pai" (Tno-sonata em sol maior. Partita em Ia

menor e Trio sonata em sol menor).

Luiz Paulo Horta
Rampal na Cecília Meireles
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cinema

Fãs de Paul McCartney esteiam prontos: a partir
de amanhã, e todos os dias. no Veneza e Comodoro,

sua voz ecoará cantando tudo o que a gente ja se

acostumou a ouvir na excelente tttlha sonora de

Mandem Lembranças para Broad Street - esperta-

mente lançada no Brasil, pela Emi/Odeon antes do

filme "O Medleyl" "Que Medley? . Na indicaçao (de

Paul) e na resposta (de Ringo Starr) tem-se o saudave

clima de improvisação - intencional - em que foi

criado este Mande Lembranças, a partir de um roteiro

do próprio Paul McCartney. O fio de historiaJ "ao podia
ser mais simples: após um ano de trabalho as fitas

gravadas para o novo álbum de Paul sao roubadas e

todas as suspeitas centralizam-se sobre um ex-

condenado a quem Paul dera guarida. Estabelecida «»

trama, parte-se para o que interessa, a musica de Paul.

E enquanto, por exemplo, Ringo Starr, sempre pro
curando fazer comédia, começa a procurar as paletas

pedidas por Paul este começa a desfilar seu medley-

Yesterday; Here, There and.Everywhere, Wander-

lust 0 som é familiar, o rosto está inegavelmen e

envelhecido, existe um certo ar de nostalgia — contra

o pano de fundo de Rmgo. eternamente buscando

fazer graça - enquanto se ouve Yesterday Mas

enquanto a trama se desenvolve vao surgindo Barbara

Bach. Linda McCartney. Ralph Richardson, em sua

última aparição no cinema. Velhos temas perdem o

tom de nostalgia para assumir conXo™°l.™a\™rar"
nos _ além dos inevitáveis temas inéditos. McUart

ney esta de volta ao cinema e com ele sua musica,

após um afastamento de 15 anos. No melhor que a

semana tem. a nos oferecer. Wilson Cunha

WFWM

j

Paul e Ringo em açao

14
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artes plásticas

Um quadro feito por Glauco Rodrigues retratando o

colecionador Gilberto Chateaubnand e o ponte. de

partida para a exposição O Retrato do Colecioinado
na Sua Coleção, terça-feira, às 21 h. na Galeria de Arte

Baneri Na exposição, além da pintura de Glauco,

croquís, fotos que foram utilizadas para a feitura. do

quadro além de obras de Tarsila, Guignard, Dianira;

Portinan, Antonio D,as, Lasar Sagall. Portinari, Pancett,

e uma pintura de Carlos Scliar feita no propno quadro
de Glauco. Um depoimento gravado de Glauco feito

para a jornalista Tereza Cesário Alvim também partici-

pa da mostra - homenagem aos 6C) anos do co ecio

nador Segunda-feira, na GB, às 12h. lançamento do

livro sobre a pintura de Marcos Duprat, escrito por

jacob Klintowitz, acompanhado de uma mostra de

desenhos O tema do trabalho de Duprat: a represem

teção Plástica do mito de Narciso. Com a apresentaçao

de Silviano Santiago, João Carlos Galvao exibe, segun

da-feira no Centro Cultural Cândido Mendes, escultu-

ras e desenhos. 
"Abandonando o relevo - escreve

Santiago — "sem no entanto abandonar o que e

essencial ao seu trabalho. Galvão agora se exercita em

dois campos. Apresenta-nos desenhos e esculturas^ O

aquém e o além do relevo passam a ser explorados

como um corpo pode ser explorado no que ele tem de

aquém recato, e de além. de despudor . Também na

segunda-feira, às 20h. no Parque Lage Rogena de

Ipanema, Suzana Queiroga e Hamilton Viena Galvao

mostram seus trabalhos apresentados pelo poeta Xico

Chaves, que informa que a exposição "e uma especie

de individual de três, trilíngüe, mas ciclope, nao se

trata tampouco de juntar as peças de jogos semelhan-

tes de fazer coincidir uma linguagem e outra para
forçar um ob|etivo comum; por incrível que pareça os

três sem abrir mão de cada processo individual,

acabaram por se entender na forma e no conceito, na

cor e na construção." Quarta-feira, na Funarte. as

18h30min. a mostra Caligrafias e Escrituras, uma

coletiva reunindo obras de Paulo Garcez. Antonio Dias.

Franz Weissman, Gerchmann. Ana Leticia e outros

Sexta-feira, no MNBA. 140 pinturas de Kaminagai e

sábado, no Parque da Catacumba, comemorando o Dia

Nacional do Artista Plástico, obras de inúmeros artis

t-ís Entre eles: Lygia Pape. Katie Van Scherpenberg.
Luiz Áquila. Jadir Freire. Lygia Clark. Ângelo de Aquino

Uma comunhão entre artistas de varias idades

tendências.
Wilson Coutinho

Md&K I
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AS RECEITAS

PARA PASSAR BEM

DE DOMINGO A DOMINGO

|No Real— O Rei Legítimo das Peixadas —. o

mais antigo e conceituado restaurante do Le-

me que, situado num dos mais lindos ponto

turísticos do Rio, de onde se descortina a

melhor vista de toda Copacabana, e um dos |

poucos lugares onde, aos domingos, se pode

comer o autêntico "Vatapá — tao co"h"'^> I
prato da cozinha regional baiana. O Real.

como especialista em peixes oferece uma

infinidade de receitas à base de frutos do mar.

Entretanto, os destaques recaem numa incom-

parável 
"Sopa de Siri", nas "Permnhas de

Caranguejo à milaneza au sauce tartare nun

suculento Polvo espanhol com arroz de broto-

lis. no "Bacalhau noruegues estufado a Casa l

Branca", no famoso "Linguado a Cle^Patr'1 e i
no internacionalmente consagrado O melhor

do Brasil" "Filet de peixe ao Haity Sem talar |

nos "Camarões gigantes na brasa a Valentia

na" que dão água na boca. Para os carnívoros.

há meia dúzia de pratos à base de filet mignon.

As porções do Real são fartíssimas e o preparo
dos frutos do mar são os mais corretos Para

acompanhar, o vinho da casa Gonçalvi

(branco e tinto) é vendido em jarras e meias- j
iarras. O Real funciona de segunda a donun-

go inclusive nos feriados, para almoço e|

jantar, até às 02 h. da madrugada. Para os que ,

preferem comer em suas casas, fornecem em-

balagem Para os que preferem para viagem.

São aceitos todos os cartões de crédito

cheques e o estacionamento e fácil, no calça-

dão em frente. O Real fica na Av Atlântica,

514, no Leme. Para reservas, telefone Zl>

9048.

A semana é das mais inspiradas pois conta com

várias e boas estréias, principalmente na quinta-feira
nuando a Blitz inicia temporada de três semanas no

Canecão que teve 100 de suas mesas retiradas dando

esoaço para o pessoal dançar. A outra estreia de
vfta fpira vem de São Paulo através do grupo

Premeditando o Breque, ou Preme como é mais

conhecido fazendo duas semanas no Teatro Casa

Grande Agora contratados pela Odeon, o show tem

nor base o LP O Melhor dos Iguais, produzido por

Lu u Santos que deu uma base mais roqueira para a

LI O d.sco é bom. e uma das suas melhores f»as

conta com a participação de Caetano Veloso.

Hermeto Pascoal, depois de lotar o Parque Lag ,

também é destaque da semana em curtas apresenta

cões oo JKzmania, de quana-tei-a a_ sabado no

esoetáculo que contará com a participaçao da viola de

Heraldo do Monte. Outro show instrumental (nunca

esteve téoem alta quanto agora! é do lambem sempre

»nos íir:i

A Blitz estréia no Canecão, onde fica por três sema

bom Eqberto Gismonti fazendo o Parque Lage sexta-

feira e sábado repetindo no domingo, em companhia

do mestre Paulo Moura. A dobradinha continuara

fuodonando até o d.a 23 (nos l.nais de semana) no

a™Tmesma 
an,mação pue predomina no C»co Voa

dor que na continuação dos seus folguedos luninos».

aoresenta no sábado um show muito especia de

Moraes Moreira e Armandinho, no bandolim, atua

mente trabalhando em dupla Com direito ainda a

nresencas de Azulão, cordelista e do cantador Beirao

A animada semana conta ainda com recital <dei Hecio

Brenha no O Viro da Ipiranga, na noite de choro de

amanhã E na Sala Funarte Sidney Miller o horário das

21 h (a partir de terça-feira) será ocupado peto mstru

mental vocal de Marcus Viana no show Sagrado

Coração da Terra, mesmo título do seu primeiro LP.

O cantor compositor Jorge Aragão fecha a semana

com suas apresentações oo Arco da Velha, de guinun

feira a sábado. E o múltiplo Eduardo Conde e a atraçao

do Botanic, também de quinta a sabado.

Diana Aragao.

1

MIKONOS — 0 AMBIENTE

CERTO PARA A SUA FESTA

A Boite Mikonos — o ambiente jovem d(

Ub\on — ao lado do restaurante e boite

Vogue, que proporciona os melhores momen

tos aos jovens com suas músicas "Pup" coman

dadas pelo discotecário Hulk. agora também

faz a sua festa de 15 anos. o aniversário

surpresa de seu amiguinho ou um simples
"party" ao som de suas músicas prediletas

Tudo no ambiente que você já conhece, com

aqueles precinhos camaradas. E so marcar o

dia e combinar prèviamente. O endereço e

Rua Cupertino Durão, 177, em frente a Praça

e o telefone é 294-2298.

I



A SOLUÇÃO DA CALVICIE E

FISZPAN

Não é cirurgia. Não é transplante.
Não é tratamento.

Centro: R. 7 de Setembro, 88 s loja
Copacabana: Av.N.S. Copacabana, 836 s loja

FAZENDA
CAMPING DE VIEIRA

Estrada Teresópolis Friburgo KM 33,5
Final de semana ou férias econômicas, pegue sua barraca
ou venha para as nossas cabanas rústicas. Futebol, vôlei,
piscina água corrente, sauna, cantina, cavalos, lago com
pedalinho, pescarias e canoagem.

INFS: RIO 221-2208 — 224-5828

ASTROLOGIA
Você poderá estudar astrologia com o Pro-
fessor Assuramaya, a tarde ou à noite e
aprender a montar um horóscopo e inter-
pretá-lo. Outros cursos de sinastria, 'pro-

pressões e astrologia lunar. Inscrições aber-
ta.s. Para informações também de horósco-
pos individuais. Tel: 267-3399.

A.M. FERNANDES

BUFFET LTDA
* Preocupe-se apenas

com os convidados!
BANQUETES E FESTAS

MATRIZ: R. Sào Luiz Gonzaga 1869. Tel.: 234-7151
FILIAIS R Da Passagem, 109. Tel.: 295-5158

R. Rodrigo de Brito, 14 A. Tel. 295-0993.

FERIAS EM ANGRA

Aproveite o próximo verão na sua casa junto a
praia com vaga para lancha e cais. Construi-
mos em 6 meses a preço de custo em condi-
ções adequadas a você. Consulte-nos sem
compromisso. Tel. 220-4223.

CURSO DE CULINÁRIA
Para principiantes ensinando a fazer
um arroz soltinho, trivial variado e ou-
tros pratos. (Pastas, mousses. sandui-
ches, etc), com apostilas e degustação.
Infs: Maria Helena 235-3665.

Só Alianças-Jóias

e Relógios
A unie.i c.is;i espeei;ili/;id;i
em ;ilumi,\is no Rio.

PRESENTE RARO, ETERNO,
GOSTOSO DE GANHAR.

klci.iv Linlil.inu- par.i presentes em jóias e relógios
Praça Saens Pena, 45 — Sobreloja 219

Tel. 234-9580

o melhor da semana

televisão

Uma das boas promessas na programação, esta
semana, é Conexão Internacional, no ar terça-feira,
às 21h20min, na TV Manchete. O entrevistado, Ugo
Tognazzi, está na lista dos melhores comediantes
italianos e usa todo seu humor na conversa com o
jornalista Roberto D'Avila. Gordo, preocupado com o
peso, Tognazzi não disfarça seu fascínio pela boa
mesa e conta como aprendeu a lidar com a cozinha.
Começou no cinema aos 19 anos ejá não consegue
lembrar todos os papéis vividos na tela. Sem rodeios,
ele conta que foi fascista mas tem uma desculpa, bem
a seu jeito: "a ditadura de Mussolini era uma ditadura à
italiana..." As mulheres — as suas e as outras —
ocupam boa parte da entrevista. Tognazzi confessa
que, diante delas, capitula.

Marília "Gabi" Gabriela estréia na quarta-feira às
21h25min, na TV Bandeirantes. É um programa jorna-
listico, mesclando música, show e arte. Na quinta-
feira, às 21h15min, o Globo Repórter divide seu
espaço com dois assuntos: a carreira de Regina
Duarte e o seqüestro do ex-jóquei chileno Pancho
Irigoyen. Esse caso permanece misterioso. A reporta-
gem com Regina Duarte comemora dois fatos: seus
20 anos de televisão e a volta à Globo, em Roque
Santeiro. Globo Repórter promove o reencontro da
atriz com o diretor Walter Avancini. Foi ele, em 1965,
quem gostou da figura de Regina Duarte num anúncio
de geladeiras e convidou-a para um teste na televisão.
Pouco depois, na novela A Deusa Vencida, de Ivani
Ribeiro, ela estreava no vídeo.

Míriam Lage

dança

Além de Gabriela, que continuará no Municipal até
domingo, dia 16. três novas e intrigantes atrações
entrarão em cartaz. No dia 12, e ficando até domingo
dia 16, no Teatro do Liceu, estará se apresentando
Pablo Neruda, Solamente Amor. Com o Grupo
Soarte de Niterói, direção e coreografia de Domari
Esposito, é uma homenagem a um dos poetas latino-
americanos de maior nomeada e valor, cujos versos já
são cheios de amor e dança.

No dia 13, e permanecendo em cartaz até 30 de
junho, o grupo Amálgama estará no Teatro da Aliança
Francesa da Tijuca com Lumen, criação coletiva do

teatro

Caiu o Ministério, de França Júnior, estréia amanhã
no Teatro Ipanema dando seqüência ao Festival de
Teatro Brasileiro que o Grupo Tapa desenvolve, espe-
cialmente junto às platéias estudantis, traçando um
painel da dramaturgia nacional do século XIX. Anterior-
mente havia apresentado O Noviço, de Martins Pena
que deixou o cartaz para que se cumprisse a cronolo-
gia deste painel. A retirada de uma peça que vinha
fazendo muito sucesso só prova a seriedade com que
o Tapa encara os seus planos de trabalho. A monta-
gem de Caiu o Ministério marca a estréia na direção
de Celso Lemos, ator do grupo desde a sua formação,
e de vários jovens atores. Para Eduardo Tolentino de
Araújo, responsável geral pelo Tapa, esse texto escrito
em 1882 "consegue no primeiro ato romper as quatro
paredes da tradicional sala de estar da comédia de
costumes e colocar a ação da peça na rua (sempre a
Rua do Ouvidor), possibilitando uma narrativa menos
estática e abrindo uma nova perspectiva na discussão
sem saída da comédia de costumes, do ponto de vista
dramático." Já o diretor Lemos afirma que "mais do
que um distanciamento do burburinho da capital na-
queles tempos confusos, procuramos recriar a agita-
ção da Rua do Ouvidor, o som dos salões elegantes, o
murmúrio da política de gabinetes." Completam a
ficha técnica Ricardo Ferreira e Olinto Mendes de Sá
(cenários e adereços), Lola Tolentino (figurinos), Wag-
ner Pinto (iluminação), José Lourenço (direção musi-
cal), Renato Castelo (maquilagem), André Costa. Brian
Penido, Celso Lemos. Cláudio Gaia, Denise Fraga,
Denise Weinberg, Edosn Fiesch, Ernam Moraes, Fer-

rx

Tognazzi no Conexão Internacional

grupo que obedece à direção de Anne Westphall. A
música foi especialmente composta por Marcelo Loba-
to, os efeitos cênicos são de João Luiz Mendes e a
iluminação, de Renato Valle. O espetáculo não se
intitula de dança, mas um Teatro de Imagens e
Movimento. Pode ser uma seqüela até de Alwin
Nikolais.

Só no dia 12, às 21 h, no Centro de Pesquisa
Corporal, em Botafogo, Edgar Ribeiro estará apresen-
tando um espetáculo de Mídia Contemporânea, que
diz ser uma mistura de ficção e realidade, em que o
tituiar se colocará a si próprio em leilão... Pode ser até
engraçado.

Antonio José Faro

nando Rebello, Henri Pagnocelli, Jorge Bueno, Renato
Icarahy, Susana Kruger. Teresa Frota e Vera Holtz
(elenco).

Miguel Falabella e Guilherme Karam Finalmente
Juntos em Finalmente ao Vivo, volta em temporada
realmente popular (CrS5 mil o ingresso) ao Teatro João
Caetano, apenas de quinta-feira a domingo.

Macksen Luiz

Falabella e Karam estão de volta

I
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Rio Design Center agradece aos

^HMh pais 
emaes que incentivaram suas!/ 

i \f criangas 
a fazer arte em casa.

XI promovido pelo Shopping de 14 a 23

de maio de 1985, foi um sucesso. Mais

de600artistasmirinsmandaram

Eaiestaoosvencedoresescolhidos

Moriconi, Berta Leitchic, Kate Lyra,

MISSIS
1.° liigar Catego aiios 

^

3.° lufar: Alessandro Berredo—5 anos
4.° lugar: Carolina Conceigao de Souza—6 anos

L° lugar Categoria II: Fabiana de Britto Pereira — 10 anos 5° ^u8ar: Joao Tavares Bastos—6 anos

^ JOR^^

0 Rio Design Center agradece aos

pais e mães que incentivaram suas

crianças a fazer arte em casa.

0 Concurso 
"Pinte 

a sua Casa",

promovido pelo Shopping de 14 a 23

de maio de 1985, foi um sucesso. Mais

de 600 artistas mirins mandaram

seus trabalhos.

E aí estão os vencedores escolhidos

por Juarez Machado, Roberto

Moriconi, Berta Leitchic, Kate Lyra,

Daniel Azulay e Lúcia Rito.

1.° lugar Categoria I: Raphael Antonio Bloise—5 anos

Categoria I:5a8anos:

2.° lugar: Flávia Souza de Faria—5 anos
3.° lugar: Alessandra Berrêdo—5 anos
4.° lugar: Carolina Conceição de Souza—6 anos
5.° lugar: João Tavares Bastos—6 anos

Categoria II: 9 a 12 anos:

2.° lugar: Clarisse Walcacer Bastos —11 anos
3.° lugar: Guilherme Luis Dias Corrêa —10 anos
4.° lugar: Renata Ferreira da Costa —10 anos
5.° lugar: Alexandre Vidigal Soares —10 anos

Apoio:

JORNAL DO BRASIL

1„° lugar Categoria II: Fabiana de Britto Pereira — 10 anos

Av. Ataulfo de Paiva, 270—Leblon
Estacionamento pela Afrânio de Melo Franco



A atração é a voz

Locutoras de rádio

se transformam em

musas da juventude

lançando sucessos

A 

onda começou em 1982, quando
o jornalista Luís Antônio Mello,
então coordenador de programa-
ção da Rádio Fluminense, resol-

veu inaugurar o "estilo feminino", contra-
tando moças como locutoras. Hoje, algu-
mas dessas vozes como a de Monika
Venerabile, da Rádio Cidade; a de Adriana
Riemer, da Transamérica, e de Selma
Vieira, da Fluminense — conquistaram de
tal maneira o público jovem, que se trans-
formaram em musas das novas gerações,
e isso, coisa rara na era da imagem, sem
usar o rosto e a beleza, apenas a voz. Elas
recebem centenas de cartas de amor, são
paqueradas na saída do trabalho e diaria-
mente têm que rejeitar propostas de casa-
mento e dinheiro.

Há quem explique o sucesso da voz
feminina como sendo conseqüência de
sua musicalidade ou sensualidade. Monika
não acredita nessa hipótese e acha que
sua voz nem chega a ser sensual. "Se há
alguma sensualidade", explica, "ela é na-
tural, não provocada. Não gosto desse
papo de forçar a voz; prá mim isso é usar o
utero para fazer sucesso". Selma também
atribui o sucesso a outro fator: "o 

pessoal
estava saturado de só ouvir voz masculi-
na"

Luís Antônio, o dono da idéia, atribui o
sucesso à inovação, que, segundo ele,
produziu pelo menos duas alterações fun-
damentais no meio: a mudança da relação
do locutor com o ouvinte; e a mudança do
proprio ambiente do rádio, que era muito
machista "Há um respeito muito grande
do ouvinte ao que elas dizem e isso
porque elas não falam aleatoriamente.
Elas se posicionam bem, são produzidas e
têm bom nível cultural. Em suma, acabam
expressando a própria emissora".

Se as vozes femininas do rádio têm em
comum o fato de terem se lançado como
alternativa — embora já sejam um padrão
quase predominante nas FMs — cada
uma delas tem hoje estilo próprio. Adriana,
por exemplo, com experiência de interpre-
tação na TV e no teatro, gesticula e varia

sua expressão corporal à medida que fala.
Já Monika mantém o tom de voz e o corpo
inalterados. "No microfone, prefiro ser
atriz", justifica Adriana. "O locutor impes-
soai fala para todos", diz Monika, "e não
só para aqueles que querem ouvir "teatro

no rádio". As duas têm de fato estilos
diferentes:

Adriana: "Sou fruto da minha geração
Zona Sul, sou o que sou porque corri atrás
e estou aí para levantar o astral".

Monika: "Eu me preocupo muito em
desvencilhar da imagem do jovem aquele
aspecto do alienadão; faço isso em meu
trabalho e não gosto de quem trabalha no
sentido contrário"

Com seus vários estilos e vozes, a
locução feminina destronou de vez a mas-
culina nas FMs. Mas não foi assim no
início, quando houve inclusive reações dos
ouvintes. "No começo ligavam pra lá xin-
gando", conta Selma Vieira, que participou
dos primeiros tempos da Fluminense."Quem é essa mocréia no microfone? Põe
ela pra lavar roupa no tanque". Frases
como essas eram ditas diariamente em
dezenas de telefonemas. Depois, aconte-
ceu o oposto. Os jovens ligavam para
saber se a locutora era brotinho e queren-
do marcar encontro. Márcia Maria, da
Fluminense, conta que houve uma época
em que um fã misterioso ligava para lá
todo dia, esperava-a sair e se contentava
em ficar olhando de longe. Já com Moni-
ka, o caso foi mais grave: um adolescente
apaixonado chegou a ameaçá-la de morte
ao ser repelido à saída da rádio pela
locutora. "Depois o pai veio reclamar na
rádio que eu tinha destratado o garoto",
diverte-se Monika. Adriana fez durante
algum tempo o programa Clube da Insô-
nia, na Antena 1, de madrugada. "Dá 

pra
imaginar o tipo de ouvinte que me ligava e
as propostas que faziam", relembra. Mas
a proposta mais tentadora quem recebeu
foi Selma: um ouvinte ligava sempre para
lhe oferecer um apartamento na Vieira
Souto e Cr$ 3 milhões por mês para ela
largar tudo e ficar com ele.

Por que as locutoras se transformaram
em musas? "O fato de a gente lidar com a
moda e a música jovens deve ter ajuda-
do", pensa Selma. Para Luís Antônio, o
fato de elas serem "muito 

boas, profissio-
nalmente", foi fundamental. Talvez esse
seja o segredo. Por isso é que, ao grande
número de candidatas que telefonam para
a rádio, Monika dá um conselho: "devem

ler bastante, conhecer música e cursar
línguas estrangeiras. Depois, trabalhar
muito."
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Monika, a que

lançou a onda

Monika Venerabile, 22 anos, é fluminense de
Niterói, filha de um italiano e uma alemã. Aos 10
anos já escrevia para um jornal infantil criticando o
prefeito. O sucesso de suas crônicas valeu-lhe
uma coluna, O cantinho de Monika. Depois foi
para o jornal O Fluminense e de lá para a rádio. Luís
Antônio baseou-se nela — na sua voz, no seu estilo

para lançar a locução feminina, iniciando em 82
a onda que hoje toma conta das FMs. No ano
passado passou um período na Rádio Estácio e em
seguida foi contratada pela Rádio Cidade, onde se
considera realizada, principalmente agora que vai
lançar um novo programa: 

"por enquanto ainda é
segredo". Monika gosta de literatura e, de maneira
especial, de Mário Quintana: "Acho ele uma graci-
nha". Música? Tears for fears. Mas a sua prefe-
rência é o que chama de "tribo do rock tupini-
quim", que ajudou a lançar numa época em que só
havia rock estrangeiro. Seu passatempo é namorar

"um namoro tranqüilo e duradouro" — andar de
moto e ir à praia 

"com a rapaziada" em Itacoatiara.
Embora comande o programa Vibração, na TV-
Record, onde faz entrevistas com jovens e apre-
senta vídeo-clips — não curte televisão, pelo
menos tanto quanto o rádio.

Adriana, a que

sonha com tudo

Adriana Riemer, 23 anos, é fluminense de Petrópo-
lis. Fez comunicação na Faculdade Hélio Alonso,
estudou teatro nos Estados Unidos — chegou a
trabalhar na peça Dont drink water, de Woody
Allen — foi modelo publicitário, trabalhou em
novelas e em programas de humor, mas sempre
quis ser locutora. Um dia voltava para casa no seu
carro, escutando a Antena 1, quando o locutor
Sandoval anunciou que precisava de uma locutora.
Foi lá e ganhou o lugar. Atualmente trabalha na
Transamérica e faz a apresentação do programa
Vídeoclip, na TV Record. Gosta de representar, de
cantar — está gravando um disco — e de escrever.
Já tem dois livros de crônicas — o primeiro está
aguardando publicação na Editora Record — e seu
escritor preferido é Carlos Eduardo Novaes. Mas
sua paixão mesmo é o mergulho submarino. A
Adriana Riemer "personagem" (a que vai ao ar)
gosta de Rod Stewart, mas a Adriana "pessoa"

prefere Alan Parsons e Pink Floyd. Há quatro anos
tem um mesmo namorado e há muito tempo dois
sonhos: comprar um veleiro e ser verbete de
enciclopédia. Algo assim: "Riemer, Adriana —
atriz, locutora, cantora, escritora, mergulhadora..."

Selma, a que

quase foi PM

Selma Vieira, 23 anos, é carioca e sempre traba-
lhou na Rádio Fluminense. Seu gosto está sintom-
zado com o de seus ouvintes, amantes do rock
Seu grupo predileto é o Queen, seguido dos
vocalistas Coverdale, White Snake e Bruce
Springsteen. Mas sua verdadeira paixão são os
filmes e livros de guerra. 

"O militarismo sempre
me atraiu muito", confessa. A prova é que, ao sair
da Manchete AM, onde trabalhou algum tempo —
"deixei 

porque não estava curtindo" — a sua
primeira providência foi fazer prova para a Polícia
Militar. Já tinha sido aprovada e ia começar a
carreira, quando surgiu o convite da Fluminense
Entre ser PM e locutora o seu coração balançou e
acabou se decidindo pelo rádio. No cinema, de que
gosta muito, o seu ator preferido é Donald Suther-
land, principalmente em O Buraco da Agulha, um
filme de guerra, claro. Os livros de Frederick
Forsyth são os seus prediletos, sobretudo os que
tratam de espionagem e combates bélicos. Selma
considera-se uma mulher forte e acha que sua voz
passa um pouco disso no rádio. No relacionamento
afetivo, porém, é mais pacífica: 

"minhas coisas
são sempre duradouras". ®
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BARRA- Av. Armando Lombardi, 583 -Tel.: 399.0677 e BarraShopping, Ij. 217 - E - D -Tel.:
3252458 • TI JUCA- R. Haddock Lobo, 373-Tel.: 234.0124 e R. Conde de Bonfim, 488 -Tel.:
268.8479 • IPANEMA - R.Teixeira de Melo, 37 -Tel.: 267.1642 • COPACABANA - R. Barata
Ribeiro, 797 - Tel.: 236.1508 • NITERÓI - R. Gavião Peixoto, 183 - Tel.: 714.0704 • SAO
PAULO: Av. Ibirapuera, 3242 - Tel.: 533.0623 • FÁBRICA - R. José dos Reis, 2275 - Tel.:
269.7772 VISITE-NOS OU CHAME UM REPRESENTANTE.

A 
partir de agora o armário embutido de seu quarto vai mudar de
roupa. Ao comprar um armário embutido Casaredoem

louro-freijó ou marfim, você escolhe o painel intercambiável das

portas, que pode ser de treliça
de madeira, de laminado
melamínico, espelho, ou
totalmente de madeira,
com tripla proteção de
verniz de poliéster. E a garan-
tia, de 15 anos, é dada pela
fábrica, Celina Decorações.

A partir de Cr$

420.000/m!

mude para um

casarc

o armário 
penalizado
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Artur Xexéo

Os 

cucarachos vão adorar. Gal
Costa entra amanhã no palco do
Carnegie Hall e canta Ai Ai Ai I
Like You Very Much, sucesso

de Carmen Miranda nos anos 40. Pode ser
este o estilo que a platéia do celebrado
teatro nova-iorquino espera de um tempe-
ramento latino como o dela. Mais provável
ainda é que o público quase todo seja
formado por brasileiros nostálgicos, sau-
dosos de frevos e marchinhas, ritmos
sempre presentes no repertório da canto-
ra. No fundo, duas noites no Carnegie Hall
— o espetáculo se repete na terça-feira —,
recém-ocupado por Gilberto Gil, Tânia Ma-
ria e, no último carnaval, até por Beth
Carvalho e Zezé Motta, não devem interfe-
rir muito no futuro profissional de Gal
Costa. "Não estou batalhando uma carrei-
ra no exterior", adianta ela. "Apenas estou
aceitando os convites que há cinco anos
vinha recusando. Me dava uma pregui-
ça..." Pode ser, mas neste 1985 a atuação
de Gal está tão voltada para o mercado
externo que seus fãs do Brasil dificilmente
poderão vê-la ao vivo se, junto com os
ingressos do teatro, não comprarem tam-
bém uma passagem aérea internacional.
No mês passado, ela estava em Buenos
Aires, onde, em cinco apresentações no

?
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Gal: depois do Carnegie Hall, Montreux, Nice, Panama e RomaGal: depois do Carnegie Hall, Montreux, Nice, Panamá e Roma

Teatro Rex, lotou todos os seus 3.200
lugares. Foi saudada como "Ia voz dei
Brasil". Seus dois espetáculos no Carne-
gie Hall estão sendo anunciados com o
destaque que merece "a cantora n° 1 do
Brasil em sua primeira apresentação nos
Estados Unidos". Depois, ela estará no
Festival de Montreux, na Suíça. Em segui-
da, no Festival de Nice, na França. Mais
tarde, dois shows no Panamá. Se der
tempo, uma rápida excursão européia com

passagem obrigatória por Roma, onde o
bolero Chuvas de Prata não pára de tocar
nas rádios. Justiça seja feita: o Brasil não
possui voz feminina de melhor qualidade
para entrar na sua pauta de exportações.

Não se pode cobrar dela a escolha de
uma música, em inglês, do manjadíssimo
repertório de Carmen Miranda como uma
concessão ao provável sucesso nos Sta-
tes. "Americano é muito bairrista", ela
mesmo admite. 

"Mas é claro que eles
estão interessados na música brasileira. O
Brasil é o único potencial musical do
mundo". Ela vai cantar também Nada
Mais, (a versão de Lately, de Stevie
Wonder) e três canções do internacional
Tom Jobim (Corcovado, Wave e Dindi)
em suas versões americanas. O repertório
ao gosto do freguês acaba aqui. No mais, a

platéia vai ouvir, em bom português mes-
mo, Minha Voz Minha Vida, Canta Bra-
sil, Meu Bem Meu Mal... Para estas
viagens, Gal parece estar embarcando
com um único objetivo: a busca do prazer."Quando a gente canta lá fora, o que fizer
está bom. Uma meia-dúzia de pessoas
deve me conhecer nos Estados Unidos.
Na Itália, talvez 20 mil pessoas me conhe-
çam. Não vou encontrar a cobrança que
me fazem em qualquer espetáculo no
Brasil. Isto é muito agradável."

Gal já se apresentou, e com sucesso,
em outras temporadas na Argentina, no
Japão, na Itália, em Israel. Nem por isso é
perseguida por fãs na rua. Aliás, isto não
acontece nem aqui no Rio. "O 

pessoal
está acostumado a me ver por aí", diz com
modéstia capaz de matar de inveja as
inatingíveis Maria Bethânia e Simone. "Eu

não me escondo. Estou sempre em Ipane-
ma olhando vitrines. Ninguém dá bola."
Também não é assim. Na semana passa-
da, num de seus passeios por Ipanema, o
trânsito da Rua Visconde de Pirajá parou
quando um motorista reconheceu sua mu-
sa na rua. Ele freiou o carro subitamente,
colocou o corpo para fora e gritou: 

"Gal,

eu te amo".
O país inteiro faria coro. No auge do

sucesso (seu último Lp, Profana, já ven-
deu 400 mil cópias), aos 39 anos (40, a
partir de 26 de setembro), Gal é disparada
a melhor cantora do país e a que possui
mais potencial para fazer sucesso lá fora.
Ela finge que não percebe. 

"Quando me
perguntam como eu me sinto como a
maior cantora do Brasil, eu não sei o que
responder", disfarça. "Eu não me sinto..."
Quem seria então? A própria Gal lembra
os nomes de Nana Caymmi, Maria Bethâ-
nia, Zizi Possi e Alcione. Como se vê, uma
escolha sem preconceitos. Em música,
Gal não tem mesmo preconceitos. Não faz
parte, por exemplo, do time que se ame-
dronta com a penetração do rock. "Gosto

demais do Barão Vermelho, da Blitz, do
Paralamas do Sucesso", revela. "Quem

deve se preocupar com o rock é a música
italiana ou francesa que têm pouca perso-
nalidade. Mas a música brasileira é tão
forte que pode se dar ao luxo de fazer
rock."

Os astros e santos que regem a vida
de Gal Costa ajudam a desvendar sua
personalidade. Libriana, com ascendente
em Leão e Lua em Gêmeos, ela sabe que
seu signo (Libra) a levou a interessar-se
pela vida artística e que 

"Leão é meu lado
de guerreira, de estar sempre na frente".*

25



De Gracinha

a Gal profana

De 1964, quando saiu da

Bahia, até o último corte

de cabelo, no começo de

85, o visual de Gal foi

tímido, depois virou

sinônimo de tropicalismo

e, finalmente, tornou-se

o de uma dama sofisticada
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Gal não diz, mas a Lua em Gêmeos
demonstra sua instabilidade afetiva e a
ascendência de Leão faz com que busque
sempre o reconhecimento dos outros. E
nem é tão guerreira assim: os leoninos
sempre encontram alguém para lutar por
eles. Gal estaria escondendo o jogo? Não
seria surpreendente para quem é filha de
Obaluaê, no candomblé (São Lázaro, na
região católica), um santo que esconde o
rosto com uma peruca de palha. Obaluaê
foi um santo doente, leproso, rejeitado.
Seus filhos constumam sofrer do estôma-
go e ter complexo de rejeição. Mas Gal,
freqüentadora do terreiro de Mãe Menini-
nha do Gantois, tem a proteção da lansã
(Santa Bárbara), logo atrás de Obaluaê.
lansã sim foi uma santa guerreira. Ela tirou
a espada das mãos de Xangô para ir à luta
sozinha. Gosta de penteados soltos, flores
no cabelo e da cor vermelha. Olha a Gal aí.

Nestas andanças pelo exterior, nem
sempre a leonina Gal é bem compreendi-
da. Em Buenos Aires, por exemplo, a
imprensa ainda a recebeu como "Ia tigresa
dei tropicalismo". Alguém ainda vê na Gal
de saltos altos e penteados sofisticados a
tigresa do início dos anos 70 que cantava
descalça e equilibrava a cintura da saia nas
ancas? "Na época do tropicalismo, acha-
vam que eu me drogava. Mas eu sempre
fui a pessoa mais careta do mundo. Acho
insuportável trabalhar até com alguns go-
les de uísque." Mas para a imprensa
estrangeira ainda é mais moderno ser a
tigresa do tropicalismo que a Gal sofistica-
da dos novos shows. "Não 

pareço mais
uma hippie rica. Me visto de uma maneira
mais comportada. Mas é assim que eu me
sinto agora. O que é sempre novo e
importante é minha paixão pela música."
Gal não teme fazer comparações com o
papel que Caetano Veloso, companheiro
de novidades daqueles tempos, ainda de-
sempenha na cultura brasileira. "Ele é um
poeta, um intelectual. Está sempre acom-
panhando o seu tempo. Aliás, ele está na
frente de seu tempo. Eu já sou diferente.
Sou uma mulher que canta. E o meu canto
também está na frente. Eu estou ligada
em Stevie Wonder, na rapaziada que está
fazendo rock, no Chuck Berry... Isto é
moderno."

Desde o início da carreira, Gal ligou-se
no que havia de mais moderno. Esta aí sua
histórica paixão por João Gilberto. "Até

hoje o João continua com as mesmas
harmonias. Mas ele era tão pra frente, que
ainda está moderno", analisa. Com o tem-
po, ela passou a dividir sua admiração
também com Stevie Wonder. "São os
dois opostos que me ensinaram", avalia.
Hoje, Gal não tem muito mais o que
aprender. Ela nunca estudou técnica vocal.
Sua mãe, Dona Mariá, 81 anos, com quem
mora numa casa na Barra da Tijuca, acredi-
ta que o talento da filha vem de antes do

berço. Quando estava grávida, Dona Mariá
queria ter um filho cantor ou violonista.
Para isso, passava o dia inteiro ouvindo
rádio. "Deve ter influenciado em alguma
coisa", acredita. Gal não se acha boa no
violão. "Eu toco pouco, sou muito limita-
da". Mas fez da voz um instrumento tão
perfeito que nem precisa de muitos
cuidados. "Nunca fico rouca, posso me
apresentar em lugares com ar condiciona-
do, posso tomar gelado. Nada acontece",
admira-se. Sua única precaução é não
tomar nada gelado após um espetáculo."As cordas vocais estão muito quentes e
podem se inflamar". Antes de entrar em
cena, amacia a voz com uma colherada de
mel e gengibre.

Quando voltar desta viagem, Gal grava
um novo disco e prepara um show para o
próximo verão. Ainda não tem repertório
escolhido, mas já criou uma idéia para o
trabalho. "Quero me voltar um pouco para
uma coisa mais interior, mais suave, com
um grupo de músicos menor..." A esta
altura, que mais Gal Costa pode esperar da
carreira? "A música já me deu muita coisa.
Mas ainda não deu tudo", insinua. Ela não
estará sempre em cena. "Tem uma hora
em que eu vou ficar mais velha e vou ter
que diminuir o ritmo. Aí vou pro meu
canto, pro meu mato. Quero envelhecer
que nem Caymmi. Bonito!". Ela sonha em
tomar leite de vaca, comer ovo de granja e
já está preparando esta aposentadoria.
Possui um sítio em Areai, no interior
fluminense, onde passa quase todos os
fins de semana e onde cria uma galinha,
um boi, um cavalo, um jegue, um tucano,
quatro gansos e alguns coelhos. É lá que
ela passeia com sua motocicleta Yamaha
DT 180 e para onde quer levar os quatro
cachorros de raça (Sharrau, Naua, Banjo e
Tabriz) que cria na casa da Barra. Ultima-
mente vem procurando uma terra maior."Quero criar gado de verdade", anuncia.

Gal não teve cantores na família para
herdar o gosto pela música. Mas tem um
tio que já foi fazendeiro. O avô, pai de
Dona Mariá, era português e manteve, em
São Félix no interior baiano, uma fábrica de
charutos. Na época, eram famosos os
charutos Costa Pena. A mãe, quando se
separou do marido, vendia leite da fazenda
do irmão para se sustentar. Na época, era
famoso o Leite Ula. Gal abandonou estas
raízes rurais em 1964 quando, com Cr$
300 emprestados, veio tentar ser cantora
no Sul. Ainda era Maria da Graça Costa
Pena Burgos e cantava baixinho nos pro-
gramas de televisão. Um dia, ouviu Janis
Joplin na vitrola, arrepiou os cabelos e
cantou Divino Maravilhoso no Festival da
Record. O resto é História. Amanhã, com
sua estréia no Carnegie Hall, ela vai tentar
escrever mais um capítulo. O mundo está
ameaçado de perder uma fazendeira. 0
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lesa Rodrigues

Um 

dia, Georges
Sand resolveu
vestir um terno e
conquistar Cho-

pin. Daí em diante, a roupa
masculina transformou-se
em mais um truque de se-
dução feminina. Tivemos a
mania das camisas sociais,
usadas como pijamas, na
década de 60; as calças

pregueadas, descobertas
nos mercados das Pulgas
internacionais, e entramos
os anos 80 cortando os
cabelos a navalha,
curtinhos. Neste inverno, a
invasão do guarda-roupa
masculino é total, com a
euforia das gravatas e dos
sapatos fechados comple-
tando até camisetas co-
muns. Por um pouco mais
de conforto, trocamos as
saias pelas calças largas e,
sob pretexto de afinar a
figura, adotamos os pale-
tós de ombros largos. Os
homens parecem atraídos

pelas mulheres de colari-
nho e gravata. Eles adoram
a sutileza do tecido risca-
de-giz com colares de péro-
Ias e os sapatos Churchill
com meias rendadas. As
modernas Georges Sand
também são irresistível-
mente femininas. ®
(Bijuterias de Jane e Sérgio e Zau.
Maquilagem de Jamie, Atlântico Sul).
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PARA FESTAS DE

CRIANÇAS
Grupo de universitários realiza um

espetáculo de 50 minutos com um
"snow" de teatro infantil e circense, com
acrobacias, malabarismo, mágicas além
de "sketches" tradicionais de circo com
muita cor e música. Muito adequado para
as escolas, festinhas e eventos infantis.
Telefonar para 274-2306, Daniella ou
Dalmo.

MUDE SUA CASA SEM
MUDAR DE CASA

A Arteflex está lançando a figueira
rosa, mais um padrão em sua linha de
pisos. Agora, você pode escolher entre 8
tipos de pisos: em madeira natural, o
louro, o marfim, o mogno, a bicuíba e
sucupira e em tecido, o talag e confeti.
O produto Arteflex é feito em material
natural prensado em chapa melamínica e
é resistente a queimadura de cigarros, a
choaues e arranhões, é antialérgico e
antiderrapante. De fácil e rápida coloca-
ção, podendo ser aplicado diretamente
sobre tacos, cerâmica e pastilhas. A ma-
nutenção é também muito simples, bas-
tando, para sua limpeza, um pano úmido
com água e sabão.
Show-Room: R. Marquês de São Vicente
52, loja 335. Representante: Tel. 274-
7445.

s
tWMM

BABYLANDIA NO ANO 2000
• Pensando no futuro, a Babylândia Mó-
veis Infanto Juvenis lançou na UD de São
Paulo, o berço futurista, com colchão
d'água de temperatura controlada, TV de
circuito fechado, microfone para captar o
choro e sensores de fralda molhada.
Além das duas novas linhas de móveis
para o público juvenil. Leblon: Av.
Ataulfo ae Paiva 27/B; Copacabana: Rua
Barata Ribeiro 638 e Tijuca: Rua Had-
dock Lobo 91.

GULOSEIMAS
• Perca sua cabeça nas delícias de "La

Guillotine". Além dos queijos e vinhos,
agora, mais de quinze tipos de saladas e
sanduíches e deliciosos bolinhos de baca-
lhau, que podem ser servidos com aquele
chopinno. Rua Teixeira de Mello, 19-A
— Ipanema — tel.: 267-2390
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CASA RÚSTICA
• Aquele clima gostoso das casas da
montanha pode ser transado também no
apartamento. Na Casa Rústica você vai
encontrar móveis em madeira maciça,
como aquele das casas de campo. Av.
Ataulfo de Paiva, 270 li. 203 — D —
Leblon — Rio Design Center

AS NOVAS DA SAMURAI
• Além do tradicional sob medida, es-
tantes Prix, e armários modulados Priori,
a SAMURAI também fabrica bancadas
para banheiro, camas, e cômodas como a
que se vê na foto em "laque de chine".

MJHI

JANTAR CASEIRO
• Sistema de pensão para famílias com
trivial fino e variado, é o que o COME-
QUIETO já vem fazendo na Barra da
Tijuca com muito sucesso.
A comida é feita diariamente e entregue
em sua casa, acondicionada em marmi-
tas térmicas/descartáveis (cada iguaria
em uma marmita) pronta para ir à
mesa.
COMEQUIETO — Av. Olegário Ma-
ciei, 130 — loja "G" — Barra 399-7885.

CONFECÇOES VIA SOM
• As confecções e pronta-entregas da
zona sul contam agora com um novo
serviço de transporte ultra-rápido. A
SOM TRANSPORTES, tradicional em-
presa no ramo, acaba de implantar sua"supercoleta em 1 hora". Basta telefonar

ara 521-3890. Rio—São Paulo—Rio em
4 horas. Aproveite e agilize suas enco-

mendas.
S

/?
rfiilíoí

PROGRAME SUAS FERIAS

• Época de férias, época de Disney-
world, Epcot Center e todas as maravi-
lhosas atrações da Flórida. A pedida é a
excursão da Travei Service Brazil, opera-
dora de Turismo de grande prestígio
internacional. "Disneyworld com cari-
nho" tem características próprias de gua-
lidade e bom preço. Av. Pres. Antonio
Carlos, 51/19° andar — Tel.: 220-8870

O OUTONO DAS

CAMISETAS
• Estampas coloridas, motivos exclusi-
vos em modelos transadíssimos. Esta é a
"Tropical Flower". Uma confecção que
vem fazendo sucesso com suas camisetas
em malha de algodão, tipo pólo, shorts,
bermudas e molletons. Agora só na pron-
ta-entrega: Rua dos Artistas, 204 — Vila
Isabel — tel.: 208-8029.

——a—

HATHA YOGA no belo e verde
quadro da Villa Riso. Hatha Yoga é upi
trabalho de corpo e respiração, de ação
psicossomática que atinge o ser como
um todo, procurando desenvolver for-
ças que estão latentes e propiciar maior
aptidão para o praticante viver o coti-
diano com estabilidade, prazer e auto-
conhecimento. Informações pelos tele-
fones: 274-1708/ 322-0899

A MM está promovendo um curso de
nível universitário em tradução técnica
de inglês, francês e espanhol. O curso
conta com professores especializados e
tarimbados na tradução técnica, que
farão um teste de seleção de conheci-
mento, após a inscrição. Os diplomados
têm grande possibilidade de estágios
remunerados e contratações. Informa-
ções: Rua Santa Luzia, 405/23 — Tel.:
240-4004.

Astrologia é Ciência. Horóscopo, as-
tropedagogia, astroanálise, indicador
vocacional, astrologia humana e mun-
dana, são matérias do curso ministrado
pelo Professor Assuramaya, com méto-
do dinâmico e moderno. Uma aula por
semana, à tarde e à noite, com direito a
certificado. Rua Miguel Lemos 41 sala
608 — Tel.: 267-3399. Inscrições
Abertas.

Para crianças, jovens e adultos com
problemas de fala, escrita, gagueira e
problemas de aprendizagem, um mo-
derno laboratório no Centro Profissio-
nal Barrashopping, com todos os recur-
sos modernos para a recuperação desses
problemas. Dirigido pela fonoaudióloga
Suzana Kamnitzer, funciona de segunda
a sexta, na Avenida das Américas 4790,
sala 331, na Barra da Tijuca—Tel. 325-
0042.
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DA MODA NA ZONA NORTE.

ATENÇÃO: Penha, Olaria, Ramos, Bon-

sucesso, B. de Pina, Cordovil, V. Geral e

Vista Alegre. Roupas para todos os fins

MODA JOVEM, também temos CAMA e

MESA.

LINHA MASCULINA, FEMININA E

UNISSEX, ROUPAS DA MELHOR

QUALIDADE.

SAM WAY-Rua Montevidéu, 1251.

Penha. Tel: 290-5497. Rio
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ALO REVENDEDORAS DE TODO 0 BRASIL

VENHA CONHECER OS HITS DO INVERNO 85

DA ETIQUETA TELEFONE.
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MODA *• RIO

OUTONO—JNVERNO

LINHA FEMININA EM PRONTA ENTREGA.

Calça jeans, e tecidos, blusas, saias calças, camisetas e conjuntos.

MODA JOVEM CARIOCA.

EM COPACABANA R. Sta. Clara, 33/ 601. tel. 235-7683.

NA TIJUCA 2 ANDARES COM MUITA VARIEDADE — Rua Afonso Pena, 101

junto ao metrô na AFONSO PENA. tel. 264-7592.
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REYENDEDORAS E L0JISTAS

A SAMBY'S tem fabricação própria para
atender melhor sua clientela, com uma cole-

çâo variada de conjuntos, blusas, camisetas è

camisas polo, saias, desenhos exclusivos e 
j

estampas em profusão.
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PRONTA ENTREGA DE OÜTONO-INVERNO.

At. Brasil, 11.857 — Penha — Em frente à Casa
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O BAMBA DOS TECIDOS

SRS. C0NFECCI0NISTAS!

CONHEÇA O NOVO DEPARTAMENTO DE LINHAS,

ELÁSTICOS E FECHOS DO BAMBA DOS TECIDOS.

PRONTA ENTREGA DE MALHAS E TECIDOS NAS

CORES QUENTES DO INVERNO.

Moleton liso, xadrez e listrado, suedine, malhas caneladas, meia malha, lothar,

malha bali estampadas, piquet, jersey, elásticos e linhas.

TEMOS LANÇAMENTOS DAS PEÇAS PILOTOS DE PRIMAVERA VERÃO 85.

O BAMBA DOS TECIDOS — Av. N. S. da Penha, 190
Penha; perto da Igreja. Tel.: 280-0588
PRONTA ENTREGA — R. Barata Ribeiro, 717 — Copacabana.
Te!.: 235-5048. Rio.
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Para os namorados
LUMINARIAS DE MUSEU

Na próxima quarta-feira co-
memoramos o Dia dos Namo-
rados, mais um pretexto para
presentes entre casais. Há lo-
jas que criam produtos espe-
ciais, e neste ano o destaque
é para a Oliver, que lançou a
camiseta de algodão, estam-
pada com o cachorro Rex.
Quem é Rex? Ora, é o cachor-
ro malhado, com língua de

fora e cara de desenho infan-
til, criado pelo Ângelo de Aqui-
no, e que ficou famoso no
muro do Parque Lage. É uma
idéia de presente com bom
humor e valor artístico. Nas
fotos, estão outras sugestões
presenteáveis para o dia 12.
Afinal, namorar ainda é um
ótimo uso e presentear, um
bom costume.

Modernos modelos da linha
Tóquio, que estão no acervo
do MOMA (o Museu de Arte
Moderna de Nova Iorque) e na

| Calandra, loja especializada
em luz (Rio Design Center).
Um presente luminoso, por
Cr$ 790 mil

PARA A BARBA DE LUXO O PERFUME DAS HORAS

velho ato de fazer a barba
fica mais rico, com o uso do
conjunto de pincel e barbea-
dor de aço plaqué or — isto é,
ouro — com a assinatura do
joalheiro Natan. (R. Visconde
de Pirajá, 309). Faz da rotina
um hábito precioso: custa Cr$

milhão 800 mil.

^ 
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Também no Natan, os reló-
gios de pulso em cores varia-
das — vermelho, rosa-seco,
azul-naval — e pulseiras perfu-
madas, na linha dos Swat-
ches internacionais. Por CrS
840 mil, o tempo terá um
perfume especial, e a qualida-
de da máquina a quartzo.
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LATINHA DE BELEZA NO CAFE DA MANHÃ
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Os produtos de beleza e per-
fumes da marca Boticário po-
dem ser embalados nas latas
decoradas, lindas, nas lojas
Maçã Verde (BarraShopping)
Desde Cr$ 70 mil

<$8&

Canecas com mensagens em
inglês, desejando bom-dia,
com figuras românticas em
cores pastéis são exclusivas
da Rachel (Rio Design Center)
e custam CrS 12.500
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usos e costumes
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As flores inspiram os 44 tons criados por Eric Rzepecki

A beleza

além das

estrelas

Famoso 

pelo seu trabalho
como maquilador de ar-
tistas, Eric Rzepeki,

atual chefe de maquilagem da
Rede Globo, onde comanda
uma equipe de 44 profissio-
nais, acaba de entrar no mer-
cado de beleza para as amado-
ras. Isto é, as mortais que não
freqüentam os camarins ilumi-
nados e os estúdios de grava-
ção, e que ganharam a linha

de produtos criados por Eric.
— Os tons incluem os

permanentes, básicos: ver-
melho, rosa e marrom. E tam-
bém as cores das tendências
internacionais, como o roxo,
os uvas. Tudo é coordenado
entre blush, sombra e batom
para facilitar a utilização, expli-
ca ele.

Mesmo tendo embeleza-
do a maioria das grandes es-
trelas da tela e do vídeo em
seus 40 anos de profissão —
como Glória Meneses e loná
Magalhães — Eric prefere se
inspirar na natureza. "Princi-

palmente nas flores, como a
Quaresma, de onde saiu o
tom violeta".

Entre as novidades da li-
nha, que é fabricada pela Mai-

son Éclat, estão os batons
double-face, com duas tonali-
dades, uma mais forte e outra
mais clara no mesmo bastão;
o batom Spot Light, branco
com pontinhos cintilantes e a
sombra em pó cintilante que
dá mais brilho ao esmalte.
Todos os produtos são antia-
lérgicos e hidratantes. Os pre-
ços são acessíveis: batons
por Cr$ 39 mil, blushes e
quartetos de sombras por Cr$
52 mil. Para comprar, basta
entrar em contato com a rede
de vendedoras domiciliares
(tel.: 266-1747).

Eric Rzepecki destaca sua
preferência: o batom Varsó-
via, vermelho forte — com o
nome homenageando a Polô-
nia, terra natal do maquilador. Maquilando loná e Glória

CHEGA DE FESTA DESBOTADA

Festa junina, daqui pra frente, vai ser muito mais alegre
e colorida.
E vai durar até o sol raiar.
Agora você vai enfeitar toda essa folia com bandeirinhas,
bandeirolas e venta rolas incríveis. Que você mesmo faz, com
plástico Lisolene da melhor qualidade.
As de papel não estão com nada... Só dão bandeira!
Decore o salão, sua rua, seu bairro com plástico Lisolene.
Eta resistência! Virge que beleza!

Telefone: 371-6969 - RJ

À venda nas Lojas Americanas, Brasileiras e demais lojas de plásticos especializadas de seu bairro.

Você vai dar um show nesse arraiá. Ganhar qualquer
concurso.
Porque festa desbotada é festa de mané.
Banguela e sem graça.
Né?

Lisolene
Um produto com a qualidade
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A baiana Maria José cobra 60 mil por dia e faz de tudo
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MOVEIS E DECORACOES 
|REVENDEDOR AUTORIZADO:

Tijuca: R. Haddock Lobo, 53 "A"- fones:273-3893 e 273-6940 -R. Mariz e
Barros, 290 - fone: 228-3361 - R. Mariz e Barros, 272 - fone: 254 1 994 - R.
Barão de Mesquita, 380 - loja "E" - fone: 208-0549 - Flamengo: R. Senador
Vergueiro, 80 - loja "C" fone: 265 5631 - Centro: Av. Rio Branco, 1 56 - so-
breloja - fone: 262-1424 - Niterói: R. Gavião Peixoto, 182 - loja 105 - fone: i
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Comida garantida

durante o mês

Cozinheiras de congelados

fazem tudo em apenas um dia

Precisa-se 

de uma cozi-
nheira capaz de prepa-
rar em um dia o cardá-

pio mensal de uma família de
quatro pessoas.

Até pouco tempo atrás es-
se anúncio parecia impossí-
vel, mas depois do boom da
comida congelada, centenas
de donas-de-casa cariocas re-
solveram seus problemas do-
mésticos contratando cozi-
nheiras exatamente iguais às
descritas acima. Ao invés de
pagar uma empregada do-
méstica tradicional, muitas fa-
mílias preferem agora contra-
tar cozinheiras especializadas
que trabalham por dia e, de-
pois de oito horas de trabalho,
deixam o freezer abarrotado
da comida que for escolhida.
As vantagens são muitas:
além de deixarem a cozinha
arrumada, porque levam uma
ajudante, as cozinheiras de
congelados dão uma lista do
que é preciso comprar. Como
sabem fazer os mais diversos
tipos de comida, oferecem a
garantia de uma refeição sem-
pre variada e saborosa. "Mi-

nha agenda está sempre lota-
da", diz D Maria Lopes da
Silva, 60 anos, uma banquetei-
ra baiana. Desde que chegou
ao Rio, há dois anos, é requisi-
tadíssima. "Se eu quisesse,
trabalhava até aos domingos,
porque nunca dou conta dos
pedidos." D Maria José tem
dez clientes fixas, costuma
chegar na casa delas às oito
da manhã e sair às quatro da
tarde, deixando prontos vata-

pás, bobós de camarão e mais
de dez pratos com carne, pei-

xe e galinha. Ela só não reco-
menda congelar batatas cozi-
das, "porque 

quando degelam
ficam amolecidas". No mais,
fica tudo perfeito. Uma de
suas freguesas mais fiéis, Isa-
bel Rebelo, 37 anos, um filho,
moradora em Copacabana,
acha que essa é a melhor
opção para quem tem proble-
mas com empregadas fixas.
"Como 

comida congelada há
dois anos e economizo bas-
tante, porque compro carne
nos varejões e acabei com as
sobras de geladeira." Ela con-
trata os serviços de D Maria
José a cada 15 dias e tem
sempre no freezer salgadi-
nhos e pratos mais sofistica-
dos para receber visitas. Outra
adepta da comida congelada é
Maria Lúcia Horta, 47 anos,
uma das "sete Marias". Ela
criou com as irmãs uma em-
presa de congelados há cinco
anos e, além de ensinar a
técnica, tem visto a profissão
de cozinheira de congelados
crescer a cada dia. "Hoje te-
nho um painel com o nome e
o telefone de umas 30 cozi-
nheiras desse tipo e todas
estão sempre com a agenda
cheia." Maria Lúcia acredita
que está mudando o padrão
das cozinheiras tradicionais."Conheço 

muitas mulheres
de classe média que sabiam
cozinhar bem, se desquitaram
e estão trabalhando nesse es-
quema. Algumas já compra-
ram telefone e outras vão
comprar até carro" — diz ela.
Cozinhar dessa maneira virou
um hobby sofisticado. O tele-
fone das sete Marias é 257-
0394. ©
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Seus cabelos

mais longos, mais macios,

mais resistentes

no 
prazo de 12 

'a 
15 dias

somente!

Garantido! Caso contrário, esta surpreendente

experiência NÃO LHE TERÁ CUSTADO

NADA!

Uma 
fórmula fantástica que já funcionou com

milhares de mulheres na Europa e nos Estados
Unidos.

Pode agora lhe ser muito útil.

Náo 
interessa o comprimento, a

cor ou o estado atual de seus
cabelos.
Pouco importa que eles estejam

descoloridos. quebradiços ou estra-
gados,

Esta notável doscoberta cientí-
fica age instantaneamente. Esta nova
fórmula à base de Jaborandi penetra
em cada fio de cabelo para fortificá-
Io, amaria-lo e revitalizá-lo.

Não contém nenhum produto
químico perigoso, nem álcool, nem
hormônios.

Somente algumas lavagens sáo
suficientes. Acaba por proporcionar
à você os cabelos sedosos e fáceis de
pentear com os quais você sempre
sonhou. Elimina rapidamente aspon-
tas quebradiças.

Faça um teste gratuito

Você não acredita nisto? Seus
cabelos já resistiram à todo tipo de
tratamento? Então faça esta espan-
tosa experiência por simples curioso-
dade. Se você não ficar 100% encan-
tada (o), ela não lhe terá custado na-
da.

Nem um centavo!

Eis minha proposta

Envie o cupom ao lado para rece-
ber um frasco de Jaborandi Especial.
Se daqui à 12 ou 15 dias seus cabelos
não estiverem mais longos, espessos,
macios e fáceis de pentear, devolva o
frasco começado ou até mesmo vazio,
que nos comprometemos a devolver
um cheque no valor de Cr$ 36.480 o
mais tardar uma semana após termos
recebido a sua devolução.

Desta forma: ou você fica 100%
encantada (o), ou nós a (o) reembol-
samos o preço integral do produto.
Isto, sem condições e sem que ne-
nhuma pergunta lhe seja feita.

Você pode então fazer este teste
por simples curiosidade, pois não cor-
re nenhum risco de perder dinheiro.
E. seria uma pena permanecer com
estes cabelos sem vida, quebradiços,
difíceis de pentear, se o Jaborandi
Especial pode torná-los vigorosos,
brilhantes e macios.

Se fazemos esta oferta, aonde as-
sumimos todos os riscos, é porque o

Jaborandi Especial não é um produto
qualquer. Caso contrário, não pode-
ríamos fazer uma oferta na qual assu-
mimos todos os riscos e você ne-
nhum.

Envie rapidamente o cupom a-
baixo para um teste gratuito.

Brinde

Surpresa

Se você enviar o cupom abaixo, acom-
panhado de cheque ou vale postal, rece-
berá gratuitamente um brinde surpresa

A

Of
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Importante

Em virtude da natureza especial desta o-
ferta inteiramente por nossa conta, só po-demos garantí-la por tempo limitado.

Recorte ou copie e envie hoje mesmo o
cupom abaixo.
Faça isto já. assim você não corre o risco
de esquecer.

GARANTIA

Seus cabelos devem se tornar, em 12 ou 15 dias. mais bonitos, longos, resistentes,
espessos e macios. Caso contrário, devolva o frasco começado ou mesmo vazio que nós
nos comprometemos à reembolsá-lo por um cheque no valor de CrS 36.480 que lhe
será enviado o mais tardar uma semana após termos recebido sem devolução ucompa-
nhada da la. via da nota fiscal). Isto sem condições e sem que nenhuma pergunta lhe seja
feita. Faça isto já. assim você não corre o risco de esquecer.

Envie hoje mesmo o cupom abaixo
ou faça

seu pedido
pelo

telefone:
(011) 815-7822

Centro Franco Brasileiro de Venda Direta ao Consumidor
Rua Cardeal Arcoverde. 1557 - CEP 05407 - São Paulo - SP.

CUPOM PARA 30 DIAS DE TESTE GRATUITO

(Oferta garantida por tempo limitado)

RD 475Este cupom deve ser enviado ao
Centro Franco Brasileiro de Venda Direta ao Consumidor
Rua Cardeal Arcoverde. 1557 - CEP 05407 - Tel. (011)815 7822 - Sáo Paulo - SP.

(Z1 SIM, desejo experimentar gratuitamente o Jaborandi Especial. Fica entendido que meus cabelos devem torna-se mais bonitos,
longos, resistentes, macios e espessos e fáceis de pentear, entre 12 e 15 dias. Caso contrário, devolverei, no prazo de 30 dias. o
frasco começado (ou mesmo \ azio) para ser integralmente reembolsada (o) (menos despesas postais e de reembolsoi. o mais tardar uma
semana após terem recebido minha devolução.
Sob esta garantia formal, queiram enviar-me:

Jaborandi Especial, pelo qual estou enviando:

? Cheque CD Vale postal
| no valor de CrS 36.48(1. mais CrS 4.500 . para as despesas postais, ou seja. um total de CrS 40.yx(i .

j 
(lO^r de desconto nu compra de 2 vidros)

| 
O Prefiro pagar o Jaborandi Especial ao retirá-lo no correio (reembolso postal), ao preço de CrS 45.uno. mais as despesas postais.

I NOME:
ENDEREÇO: TEL:
CIDADE: CEP: ESTADO:

j 
(preencher à máquina ou em letra de fôrma)

Prazo de entrega : de 3 a 4 semanas
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Supermarina Governo estadual", o que, realmente, parece cons-
piração contra o Rio de Janeiro.

Há, porém, uma esperança: é o reconheci-
mento, no mesmo artigo, de que 

"o Rio está salvo
porque sempre contou com poucos recursos finan-
ceiros". Bendita falta de recursos que evitam
agressões a patrimônios culturais e paisagísticos
de nossa terra.

Por oportuno, lembramo-nos que o mesmo Sr
Sérgio Bernardes conseguiu, em Brasília, macular
a pureza da obra de Niemeyer com a inclusão, na
genial Praça dos Três Poderes, de um gigantesco
espigão/supositório sob a alegação de hastear
nossa querida Bandeira. Enquanto em Brasília o
mau gosto (não da Bandeira, mas do incômodo
mastro) agrediu a obra de um artista, pretende-se,
agora, agressão contra a natureza, colocando-se
imensa bóia na perfeita linha de praias que consti-
tuem Ipanema e Leblon.

Fica o protesto, esperando que outros cario-
cas, alertados, se manifestem. Ary Ferreira de
Macedo, Rio de Janeiro, RJ.

Partido Verde

É lamentável que Sandra Cavalcanti não veja
com bons olhos a cultura dos índios devido à
prática da queimada para a agricultura de subsis-
tência... ("Briga pelo Verde", DOMINGO, n° 473)
enquanto que vastc; áreas são derrubadas e
queimadas todos os fjias na Amazônia. A queimada
dos índios, se comparada, torna-se insignificante e
há possibilidades de recomposição da flora por ser
uma área pequena. 1

Discordo de Ferrando Gabeira, Alfredo Sirkis e
Liszt Vieira em achar que é prematura a criação do

Partido Verde no Brasil. O PV já deveria ter sido
criado anteontem! Nós sofremos com uma gama
de problemas ecológicos, de Norte a Sul, no litoral
e no interior do país. Estamos esperando o quê?
Que a natureza continue nos enviando recados
através das enchentes no Sul e Nordeste? Ou que
morram centenas de pessoas asfixiadas em Cuba-
tão?

Meu apoio a Roberto D'Avila e Lucélia Santos.
Jorge Leonam, Rio de Janeiro, RJ.

Guru do Aparecido
No JORNAL DO BRASIL do dia 17 de maio, o

sociólogo Michel Maffesoli deu uma mostra da
terrível crise por que passa o pensamento. Depois
de Foucault, são raras as oportunidades que temos
de não ouvir "blá blá blá". Nem ao menos algo
digno de polêmica, diz este sociólogo. Falar que
Dallas tem alguma positividade e T.W. Adorno é
mórbido não deve ser considerado com seriedade.
O filósofo Adorno, que com Habermas, W. Benja-
min, Horkhèimer, Marcuse e Lukás, alertou de
maneira singular para o perigo da indústria cultural
que dá à arte um tratamento de sabonete na
sociedade capitalista com o objetivo de divertir
sem educar, tornando cada vez mais o homem um
ser mansinho no sentido que vai sendo privado de
seu poder crítico que fica controlado, pois de outro
modo seria perigoso. Tivemos outro exemplo disso
ao saber das medidas que o sociólogo Sérgio
Micelli, novo guru do Ministério da Cultura, preten-
de tomar dando apoio à indústria cultural como foi
publicado na revista DOMINGO (n° 466), afinal,
povo mal-educado = povo manipulado. Paulo
Roberto Carvalho Monteagudo, Rio de Janeiro,
RJ.
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Recente número
da revista DOMINGO
(21 de abril de 1985)
noticia projeto do Sr
Sérgio Bernardes pa-
ra uma gigantesca
construção a ser im-
plantada na entrada
do canal do Jardim de
Alah, com a esfarra-
pada desculpa de "se
despoluir as águas da
Lagoa". Considera-
mos "desculpa" 

por-
que o restante do arti-
go só se refere às
centenas de lojas, ao
imenso estaciona-
mento, enfim, ape-
nas ao interesse co-
mercial de "100 mi-
Ihões de dólares",
sem voltar a se preo-
cupar com a morte
dos peixes!

Lamentavelmente ainda não vimos qualquer
manifestação contrária à aberração proposta, moti-
vo pelo qual aqui estamos com o nosso protesto
de carioca. Mais assustadora é a revelação feita
pelo Sr Sérgio Bernardes, em outra fonte, de que já
obteve e nos ameaça com "a simpatia do Prefeito,
a aprovação oficial da Marinha, da Petrobrás e do

S,

Rese^v^
222-7574 / DDD - gratis: (011) 800-8122

,§ Consulte seu agente de viagens. '

Isso só não é verdade porque ela nunca veio a São
Paulo.Se tivesse vindo,certamente teria se hospedado
lá. E teria sido recebida com flores, coquetel, cesta de
frutas, chocolate e tábua de queijos e vinhos.
Este atendimento personalizado é parte do Vereda—
um andar com decoração e serviços especiais que
o Eldorado Higienópolis implantou.
Bom, Greta Garboainda não pôde vir, mas você pode.
Experimente.

* * * ?

Hotel Eldorado

Higienópolis
Rua Marquês de Itu,836-São Paulo-SP
Reservas: SP (011) 256-8833 / RJ (021)222-7574 / DDD - grátis: (011) 800-8122
Consulte seu agente de viagens.
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horóscopo Max Klim

r

aries
(21/3 a 20/4)

Jovialidade e boa disposição deverão
marcar o seu domingo. Amor e família
beneficiados por condicionamento favo-
rável, especialmente à tarde e à noite.
Saúde estável.

touro
(21/4 a 20/5)

Um quadro que realça seu senso de
realismo e põe à mostra toda a sua
sensualidade marcarão de forma intensa
o correr do domingo. Há possibilidades
de mudança em família e na saúde.

TT
gemeos

(21/5 a 20/6)

Marcado por um temperamento que re-
flete a dualidade de seu signo, você terá
a seu favor um quadro de excelente
disposição criadora e de algumas peque-
nas dificuldades pessoais.

câncer
(21/6 a 21/7)

Sensível, inspirado e dotado de fértil
imaginação, você moldará um quadro
bastante favorável em seu domingo. Fa-
vorecimento amoroso muito grande.
Bom quadro em relação à família.

leão
(22/7 a 22/8)

Sua vontade, fonte propulsora de toda a
sua disposição diante da vida, o fará
merecedor de especial atenção. Não se
abata por pequenos problemas domésti-
cos. Saúde regular.

virgem
(23/8 a 22/9)

Uma boa capacidade de observação e
sua tendência à racionalização dos mais
complicados aspectos da vida lhe rende-
rão resultados no passar do domingo.
Excelente disposição física.

m

libra
(23/9 a 22/10)

A busca da conciliação, nem sempre
favorável aos seus objetivos, será a tôni-
ca de seu comportamento em um do-
mingo de favorecimento para o libriano.
Dedicação. Saúde regular.

escorpião
(23/10 a 21/11)

Com a Lua a transitar hoje por Escorpião,
seu dia terá favorecimento em tudo o
que lhe exigir persistência e coragem no
tratamento com farmácia e química. Saú-
de bem equilibrada.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Uma procura quase compulsiva da aven-
tura poderá levá-lo a alguma complicação
pessoal neste domingo. Seja mais pru-
dente. No amor reside seu melhor mo-
mento. Saúde em dia neutro.

m

capricornio
(22/12 a 20/1)

O emprego permanente de mecanismos
de autocontrole pode levá-lo a atitudes
pouco naturais em relação aos que o
cercam. Busque descontrair-se. Alegrias
no amor. Saúde boa.

aquario
(21/1 a 19/2)

Com reações emotivamente fortes e
dotado de incomum sensibilidade para
problemas sociais, o aquariano poderá
encontrar razões de edificante compen-
sação no passar do dia. Saúde boa.

hAAAl
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peixes
(20/2 a 20/3)

Sua vida, marcada permanentemente
pelo senso poético e uma quase incon-
trolável tendência à introspecção, encon-
tra-se em momento grandemente signifi-
cativo de mudanças. Para melhor.

H

NV-1 (74 x 36 x 36)
Em nylon com reforqos em couro

IL-6 (30 ¦ 50^> 20) ^
Mala de viagem de emborrachado e nylon. I

TC-8 (40 x 30 x 18)
Mala em nylon para pequenas viagens.

Se voce nao encontrar estes ou outros
produtos DELA PRACA na loja de sua
preferencia, ligue para 285.5191,
372.5910 (Rio), ou (011)570.1416 S

§ (Sao Paulo).

SHOW-ROOM (Vendas atacado):
o RIO: Praia do Flamengo,66-B-519
* SAO PAULO: R. Mantiqueira, 132-V. Mariana

cs
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A volta dos índios

Estou 

a mastigar, não tão demora-
damente como exige a neura da
seita, o meu arroz integral, no
restaurante de um japonês amigo,

e lá vem a pergunta: 
"Cumé 

que é, cara;
tás assistindo à série do Cousteau?"

Mais adiante, no alto de uma cachoei-
ra, aonde se pode ainda desfrutar do Rio
de ontem, novamente, quase em tom
paradidático, a gatinha confere: "E essa
série do Xingu? Tou achando o maior
barato".

A porta da escola, onde eventualmente
apanho meus filhos, uma mãe, exibindo
essa terna e diáfana sedução que a mater-
nidade tão bem consolida, indaga, quase
solicita: "E 

esses dois documentários? As
crianças estão adorando"!

À entrada do congresso, onde logo
depois participaria de uma mesa-redonda,
a socióloga ataca — sim, porque aqueles
que se arrebatam pelas grandes causas,
não fazem outra coisa senão atacar pela
vida afora — e cobra: "Essas duas minis-
séries não podem ficar impunes. Estão
mais uma vez enganando a nação".

De tudo isso fica uma verdade bíblica;
o grande barato da praça são essas duas
minisséries. E as razões não são poucas.
Em tempo de Nova República — ah. Deus
meu, que saco — índios e Amazônia são
temas ponderáveis; tanto um, como o
outro, mexem com os nossos arquétipos,
resgatam, quem sabe, o início comum,
mas vejam bem, constituem quase uma
abstração.

No ancien regime, índio não vendia,
não dava Ibope. Um eminente editor,
naqueles idos e vividos, não tinha pejo em
me dizer: "índio fede. O único sujeito que
lida com eles e não tem mau cheiro é
você". E os dois temas — índio e Amazô-
nia — emergem com a Nova República. E
Jung, que não teve a graça maior de
conhecê-la, já dizia que não há coincidên-
cias.

Fala-se, denuncia-se, a curiosidade é
geral, e não menor a ignorância. Ignorân-
cia, não; e muito forte. Substituamos por
desinformação. Agride menos a rapeize. E
é da cabeça deles, da rapaziada, das
crianças, que deveríamos falar. Como está
repercutindo tudo isso?

A série do Comandante Cousteau, é
assim que ele exige ser chamado, esse
imbatível oficial da Marinha francesa, che-
ga a ser deliciosa. Mobiliza, envolve, jorna-

listicamente impecável, mostra o boto
vermelho — que novidade, meu Deus —,
a ariranha aculturada, tem lá seus rasgos
de denúncia, ora pois, pois, enfim, conven-
ce. E tudo iria no melhor dos mundos, não
fossem dois ou três reparos. E não vai
nisso nenhum desejo ressentido, quase
invejoso, estimado leitor, de introduzir
martini no licor multinacional do Coman-
dante Cousteau.

Primeiro: não se trata de ciência, con-
forme foi exaustivamente propagado. E
graças a Deus! Se nisso reside sua graça e
sabedoria, não procede assim tratá-lo. Ele
tem sim a mais esperta equipe produtora
de VTs, de que se tem notícia no mundo.
A equipe é competente, brincalhona,
comme il faut, e dispõe de um sofistica-
díssimo aparato de apoio logístico, de
fazer inveja até mesmo às almas mais pias
e elevadas.

Vale repetir; não se trata de ciência. Se
é que isso importa, num mundo atropela-
do de emoções. Essa cascata, entretanto,
ele não nos pode enfiar goela a dentro.
Cousteau está, sim, tendo o supremo
privilégio de desfrutar da velhice mais
invejada do Ocidente. Ele, seu filho he-
mingwayniano, sua esposa arredia.

Exagero, rapaziada amiga, em insinuar,
talvez com uma pitada de suave peçonha,
que na série Cousteau, a Amazônia está
em off? Talvez. Há mais: ele consegue
mostrar, com pompa, espontâneas e nati-
vas obviedades. E inova. Levar a família,
inclusive a arredia esposa, que nunca,
nunca mesmo, informa o apresentador,
deixou-se filmar, e mesmo assim aparece
no melhor estilo de uma Hitchcock meta-
amazônica — chega a exprimir um certo
sabor de Amaral Netto de lá. Inovando,
temos que reconhecer, posto que o nosso
valente e reacionário repórter de cá, nunca
dantes fora tão longe nessa linha de recur-
so televisivo. Comovente.

Já a série Xingu, que se iniciou de farol
alto, começa a revelar sinais de cansaço.
Desconfio que o Novais, pessoa sensível,
tenha se envolvido tanto com o universo
indígena, tenha se tomado de tamanha
paixão, que aí, sim, perdeu o distancia-
mento. Mas cabe-lhe, entre outras, uma
virtude: nela o índio é o sujeito. Embora,
mais uma vez, o Xingu tenha se prestado
para vitrine da situação do índio brasileiro.'O 

que não é nada verdade.

¦ ¦

I j§t, I

Edilson

Martins

O autor tem 46 anos, é jornalista e tem vários livros
publicados, entre eles Nossos índios, nossos mor-
tos, Amazônia, a Última Fronteira e Makaloba.
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Camisa Polo
Centauro
Várias Cores

29.800

Sacola Zippo

Tênis Campeão
Cores: branco,
marinho, bege e
azul royai.

24.900

1S|I

/—^—\ i

m

B/usa c/e Moleton Manga
comprida com estampas
gráficas 

^2.900

Bermuda em
algodão xadrez
Lorens Sport

37.000

Calça de
Popeiine d
elástico na
cintura
Monastéria.
Cores: azul,
branca e caqui.

57.900

*°?m\

(ImM W

#

Sapato linha
"College" Delia
Cores: branco,
preto, castanho e
azul.

34.000

Gravata em tecido
xadrez Stillman.
Várias Padronagens.

12.900

ft \

I iJ

1 h \

wf nr

C/nto Fasolo

9.900

Calça em
Popeiine
Young Club
c/elástico na
cintura Cores:
branca, caqui
e azul.

59.90

Tênis Campeão
Cores: branco,
marinho, bege e
azul royal.

24.900

Camisa 100% algodão.
Manga Curta Young
Club 

44.000

¦

\
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ui

o
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#i
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V% Shampoo ^i»

Maga Iferde.

<> Sabonete Perfumado
vâ' no f?r\>nc

Lspumacie Banho ShampooPerfume

O Boticário

Maçã lêrde.

A receita de amordÜBoticário.

O Boticário!
produtos i

contém 3x 100 g

Grátis! Na compra de qualquer produto dO Boticário,

um criativo depmdor-barbeador dobrável.

O Boticário

produtos naturais

^ 

i
»

Ipanema - Rio Sul- Praça Saens Pena, 45 - Off
doopptng
BuenosI

' - BarraShopping - Almirante Barroso -
{ires - Bonsucesso - Ilha do Governador -

Cambo Grande - Friburgo - Petrôpolis - Teresópolis
- Cabo Frio - Parati - Vassouras 

'- 
Campos -

Itaperuna - Cachoeira de Itapemirim.
"Cheirinho natural a domicílio": 294-4996



QUALIDADE

ACIMA

DE TUDO

Pronto atendimento por
especialistas. Projetos, sem

qualquer compromisso, pa-
ra modulados e decoração.

Aproveitamento integral do

espaço.

tratés&os. r acii estacionamento.
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Venha comprovar. Nos-

sa febri0cfcaò\ própria

permite: ^r%yde 
des-

conto (k^jvi^tcL Ou em 7 vezes, sem

juros. Ou em outros planos de sua

conveniência. Converse conosco. E

tome nota: nossa entrega é rápida.

E rigorosamente cumprida.

moDumoos roto

FÁBRICA: Av. Suburbana, 5027 - Fone: PBX 289-2595
LOJAS: Av. Ataulfo de Paiva, 19
Loja G - Fone: 239-0748 - Leblon.
Estrada do Galeão, 634 - Fone: 396.7991 - Ilha.
Barra da Tijuca - Casa Shopping - Fone: 325-0955.
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Faqueiro 101 peças
Mod. Floral
com estojo promocional

Cr$ 385+000*¦-. - >¦ .'.'v- j. _, $:/:'j?^;Sni

Vaso solitário em forma
de coração Cristal Hering

Jarra para água
em Cristal Hering

Linha Bolognha
Copo gambo alu
1/2 dúzia
Cristal Hérnia:

Porta-salgado
Cristal Hering

{jueijeira
Base Cristal Francês

e com tampa de acrílico
Bi>mhi>nwr Safíra

( rishll Hcrmg

• IPANEMA: Rua \'isconde de Pi• CENTRO: Rua do Rosário, 15? Rua do Ouvidor, 144 e 146

• COPACABANA: Av. N.S. Copacabana. 680-C
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Copo aperitivo em
Cristal Hering 112 dúzia

Saleiro p/parede em
porcelana Polovi c/tampa
iie madeira

Guanabara

e e preço
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COMEMORE

Neste mês de junho a HAIBIT/aT está fazendo 2 anos.
Venha comemorar conosco, o presente é seu:

de desconto na compra de qualquer produto.
Planos de pagamentos novos e especiais para
a decoração de sua casa inteirinha.

RIO: Barra:Es! > da Bana da Tijuca. 1 636 • Itanhangá Center • Tel. (021)399-3360
Leblon:Av Ataulio de Paiva _'3-Tel (021)259-0649
Rio-Sul: Térreo - Tel.: (021)541-0545
SÀO PAULO: Augusta: Rua Augusta. 2.262-Tel (011)381-3046
São José do Rio Preto: Av Bady Bassitt. 4.375 - Tel (0172)33-8806
BRASÍLIA:C LS-112 BI B - Loja 29 - Tel (061) 242-5520
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PEANUTS 
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wmcproon . ym.

SEGUNDA A SEXTA

1 e meia da tarde ® %UO 
JP«TWT»

Shazam!

Don Pixote —? *—7 ^—  
(UMAX / c.pOA' \ SE ELi CONSEGUlR MES"

Jonny Quest l toda i mo apanhar essa me ajuoe,meu
\FACILj/ V MlMHAf J SOLA, GANHAREMOS DEUS! FACADE

1030 Grandao mim um hero'i

Muzzarellas

Os Tres Mosqueteiros    

Aouros de Penelope I^aasTpensando o garoto que serA o ^ tem gente que
BEM, SERA QUE ATlROU A BO" BElSEBOL TAO NUNCA OL1VILI

Formiga Atomica mere<po mesmo la VAl f\car importante falar de
.... ... CHATEADO... ASSIM? BElSEBOL/
Esqui|o^Sem Gnlo heroi ? '

Clue Club WmESm — ' i

TEM MU1TO GAROTO QUE \\ ~~ COMO COMSE-T EU MEl
NAO JOGAi NEMNIADA, \\ GUIU PERDER/ RSZElTTOC
QUE NAO TEM/ ATE, LIM \\ UMA BOLATAOj eNITEN-
LUGAR ONDE OORMIR E... \\ _JT\ FACIL,CHARLIEV DENDO?.'

<•> rc'^

mm -£&z 

4k K i

© 1985 United Feature Syndicate.Inc. ^— '<¦*

TV CRIANÇA

SEGUNDA A SEXTA

SE EU CONSEGUIR MES"
MO APANHAR ESSA
BOLA, GANHAREMOS
NOSSO PRIMEIRO ÕOGO...

UMA
BOLA
FÁC.IL?

5ERA
TO O A
MINHA

ME AJUDE, MEU
DEUS! FACA DE
MIM UM MERO'I

SERÁ O
BEISEBOL TÃO

IMPORTANTE
ASSIM ?

MAS/ PENSANDO
BEM, SERÁ QUE
MEREÇO MESMO

SER U/V\
HERO'l ?

TEM GENTE QUE
NUNCA OUVIU

FALAR DE
BEISEBOL !

O GAROTO QUE
ATIROU A BO-
LA VAI FICAR

CM ATEADO...

TEM MUITO GAROTO QUE
NÃO JOGA/ NEM NADA,
QUE NÃO TEM / ATE, UM
LUGAR ONDE DORMIR E...

COMO CONSE-Y EU ME
GUlLl PERDER/ REZEI, TA
UMA BOLATÃOI ÉNiTEN-
FÁCIL, CHARLIEV DENDO?!

BROWN ?

© 1985 United Feature Syndicate.lnc. .
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NÃO! QUANDOMUITO. POIS!MAIS pO QUEISSO, NAO DAPRA CUIC^R
, BEM. NE? r

ELE ? SOUM? NAONASCE UMMONTE,COMO NUMNINHO DEDl NOS- _SAUROS?

QUANDO ELE OA ESTA ,\BEM FOGMADINHO. PlMfifc.'SAI PRA ESTE AAUNDINHO
 GOSTOSO! -

L El DURANTE \1 üKlS MESES, 1ELE VAI SE ?ALIMENTAR SODO LEITE DA /__ MÃE! /

DAT MINHA MACACA TEMBALA O FILHOTINHOJ IBEM GOSTOSO E O*DÊ MAMAR PRA ELE'. 1/ MAMAR?EU E OS le/TOLES ESPELANDO 1»
UMA COELHADA E VOCÊ Aí ?QUAL É,

MÔNICA?

UMA DELAS E A ^\
GENTE PERMANECER!JUNTO! AVÓS, PAIS,FILHOS. IRMÃOS... >

NOS ESTAMOS PENSANDOEM INVENTAR UMAS COISAS
PRA MELHORAR NOSSA^ VIDA! J

BEM... MUDOU ALGUMA
COISA... MAS... CONTINUOACHANDO MEIO REPETITIVO!

está ficando
CANSATIVO". REPE-
T/TIVO. SABE?
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