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Rio de Janeiro — Sexta-feira, 4 der outubro de 1985

1985

Ano XCV

Folo de Marco AnWnlo Cavalcanti

Tempo

Motoristas de ônibus
decretam greve no Rio

No Rio e em Niterói,
bom. Ocasionalmente nublado. Temperatura estável. Máx:
26.0, em Santa Cruz;
min: 14.4, no Alto da
Boa Vista. Foto do
satélite e tempo no
mundo, página 14.

Quatro apostadores
— um do Rio, um de
Minas, um de Santa
Catarina e um do Pará — acertaram a
quina (dezenas 03,
16, 52, 61 e 62) do
concurso 260 e cada
um receberá o prêmio de Cr$ 1 bilhão
542 milhões 20 mil
122. (Página 14)

Metalúrgicos
Os patrões cederam
um pouco mais e os
metalúrgicos do Rio
assinaram acordo
encerrando a greve
de três dias. (Pág. 17)

Zebra

"Estou forte como
um leão e fechado
como uma ostra para
combater os adversários", disse Augusto Lucena, cândidato pitoresco à Prefeitura de Recife, que
cresce nas pesquisas
e obriga Jarbas Vascorícelos e Sérgio
Murilo a mudar a
campanha. (Pág. 3)

Reposição
Cerca de 500 funcionários de Furnas e
do IBGE fizeram
passeata pelas ruas
do Centro para exigir a reposição salarial e a trimestralidade. (Página 9)

Transatlântico
O transatlântico Saga Fjord, um dos
mais luxuosos do
mundo, virá ao Rio
para reparos na Renave. (Página 20)

Mais satélites
A nave espacial recuperável Atlantis
subiu para colocar em órbita dois
satélites de comunicações militares.
(Página 12)

Abi-Ackel
A Polícia Federal
tem elementos para
indiciar o exMinistro Ibrahim
Abi-Ackel por crime
de peculato. (Pág. 5)

Reforma
O Presidente Sarney
prometeu a 35 deputados que foram pedir urgência na reforma agrária que
vai assinar o decreto
na próxima semana.
(Página 7)

Bienal
Sarney inaugura em
Sáo Paulo a 18a Bienal Internacional de
Arte: 2 mil 400 obras
de 700 artistas de 46
países, entre eles
Cuba. (Caderno B)
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Os piquetes funcionaram na Central obrigando a
paralisação dos ônibus

Vetado em "tape"
Brizola promete
voltar ao vivo
Programa gravado pelo Governador
Leonel Brizola para transmissão às 13h de
ontem, no horário gratuito da televisão, foi
proibido pelo fiscal do TRE, Juiz Eduardo
Mayr, porque "não tinha conteúdo partidario e fazia inúmeras referências à Rede
Globo". Em recurso ao Tribunal o PDT
considerou "injusta" a proibição e o governador anunciou a disposição de agora falar
ao vivo, "junto com os candidatos nanicos".
O vice-presidente do Tribunal, Desembargador Fonseca Passos, defendeu a decisão do juiz: "Não podemos usar um
processo discriminatório, com privilégios
para quem quer que seja". O desembar"um
liberal,
gador garante que Mayr é
conhecido por sua postura de altivez, independência e cultura e merecedor de
toda a confiança do Tribunal". (Página 4)
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Josonir Barbosa mergulhou

Presidente veta
acordo que tira
verba da União
O Presidente Sarney não aceita o acordo
sobre a reforma tributária, porque "tem sérias
repercussões sobre o déficit do Tesouro",
revelou o secretário de Imprensa do Planalto.
Firmado quarta-feira entre as lideranças do
Governo no Congresso e a Frente Municipalista, o acordo transfere Cr$ 7 bilhões 700
milhões aos Estados e Municípios.
Assessores do Presidente contaram que
ele ficou irritado por tomar conhecimento
do acerto através dos jornais. No entanto,
o líder do Governo na Câmara, Deputado
Pimenta da Veiga, assegura que o Presidente
foi informado pela liderança: "Ele entendeu
que tínhamos chegado ao que era possível e
ficou de anunciar sua decisão." (Página 16)

mas que tomará todas as
providências
para manter a ordem pública. A Polícia
Militar está de prontidão desde ontem à
tarde e o seu chefe de relações
públicas,
Coronel Astério Andrade, disse
que a
ordem é reprimir os piquetes. No I
Exército nada se informou a respeito.
Brandão Monteiro liberou os táxis
para fazerem lotação e disse que
o Metrô
funcionará
normalmente.
Haverá mais trens suburbanos nas horas
de rush — começam a circular às
3h30min — e caminhões do Estado e
da Prefeitura serão usados no transporte
de passageiros. O Detran fará alterações nas principais avenidas para evitar
congestionamentos nos
períodos de
maior movimento. A Rua Jardim Botanico, por exemplo, terá três
pistas para tráfego da Gávea para o Túnel Rebouças na parte da manhã, invertendose o sentido no fim da tarde.
(Página 8)
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Guilherme Rodrigues dos Santos

criança

Operário salva
menino que mãe
jogou da ponte

Garoto mexicano
soterrado há 15
dias está vivo

Jogado da Ponte Rio-Niterói pela própria mãe, um menino de três anos, Guilherme Rodrigues dos Santos, foi salvo do mar
pelo operário Josonir Barbosa, 27, que
mergulhou da Ilha da Conceição, em Niterói, e nadou 50 metros para alcançá-lo. A
mulher, Zenilda da Conceição Rodrigues,
24, foi presa por um vigilante rodoviário.
Alegou na 76a Delegacia que colocara o
menino na amurada e ele caiu, mas reclamou de ter que levá-lo a toda parte, pois é
separada do marido e mora com os pais. Sua
mãe se recusa a tomar conta do neto enquanto ela procura emprego. Outro vigilante afirmou que viu Zenilda tentar atirar
a criança por duas vezes e afinal jogá-la
de uma altura de 11,5 metros. O menino
está internado, em observação. (Página 9)

Equipes de busca e salvamento no México
lutam para resgatar dos escombros o menino
Luís Ramón Mazerati, 9 anos, talvez o último
sobrevivente do terremoto que devastou a
capital a 19 de setembro. As equipes sabem
que ele está vivo mas não têm certeza sobre o
local exato em que se encontra. Soterrado há
15 dias, Luís estava com o avô em casa na hora
do terremoto.
Os mexicanos fazem fila no hospital
de campanha que os 40 homens da Força
Aérea Brasileira montaram no campo de futebol de Cuauhtemoc. Psicólogos atendem
muitos traumatizados com a catástrofe e a
média de cirurgias é de três por dia. O atendimento está agradando tanto que os mexicanos levam aos médicos brasileiros pequenos presentes e pratos típicos. (Página 12)

Foto de Almir Veiga

Segurança
O Banco do Brasil
mantém há 15 anos
um corpo clandestino de segurança formado por policiais,
sem vínculo empregatício. (Página 15)

Cotações
Dólar ontem: Cr$
7.870 (compra) e Cr$
7.910 (venda); hoje:
Cr$ 7.900 e Cr$ 7.940;
no paralelo: Cr$
10.000 e Cr$ 10.300.
ORTN de outubro:
CrS 58.300,20. UPC:
Cr$ 58.300,20. MVR:
Cr$ 167.106,70. UNIF
e UFERJ:
Cr$
136.190 (para efeito
de cálculo do IPTU,
o valor da UNIF
mantém-se em Cr$
107.220 até dezembro). Salário minimo: Cr$ 333.120.
(Página 18)

CASA
DO VINHO
AGRISUL — Des
conto 20% até 19/10.
Promoção 1o Ano. Vinho SAINT HONORÉ
e Licores da BOL'S
DO BRASIL Sacadura Cabral, 228.
253-5343/6543
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Loto

Os 25 mil rodoviários do Rio estão
em greve por tempo indeterminado desde as 19h30min de ontem. A paralisação
foi decidida por unanimidade, em assembléia na sede do sindicato, porque
os empresários não cumpriram o acordo
de aumento trimestral homologado no
dissídio de julho. Por volta das 21h,
poucos ônibus circulavam na cidade.
Manifestantes deslocaram-se para a
Central do Brasil e o início da Rio—
Petrópolis, parando ônibus para comunicar a paralisação e explicar o movimento
aos passageiros. Não houve tumultos. O
sindicato decidiu formar piquetes de 15
pessoas em todas as garagens a partir de
zero hora de hoje. O pessoal da CTC de
Niterói, filiado a outro sindicato, deve
aderir à greve em solidariedade aos colegas da empresa na capital.
O Governador Leonel Brizola afirmou que não reprimirá o movimento,

Gorbachev quer
negociar só com
Paris e Londres
Mikhail Gorbachev propôs à França e à
Grã-Bretanha conversações separadas sobre
mísseis de médio alcance para buscar equilíbrio entre as forças nucleares destes países e
do Pacto de Varsóvia. No segundo dia de
sua visita a Paris, afirmou que esse acordo
pode ser alcançado independente de um
acordo com os EUA para mísseis estratégicos e armas espaciais.
Gorbachev confirmou a proposta
de desarmamento apresentada aos EUA
para um corte de 50% nos arsenais estratégicos e a proibição de militarizar o espaço. Enquanto ele falava a parlamentares, sua mulher Raisa estava na maison
Pierre Cardin, onde assistiu a desfile e ofereceu ajuda ao empresário para que leve sua
griffe para a União Soviética. (Página 13)

CASA
DO VINHO
AGRISUL Vinhos da
MAISON FORESTIER
inclusive SYLVANER E
PETITE SYRAH. Dese
20% até 19/10 Promoção 1o Ano. Sacadura Cabral 228
253-5343/6543

Maracanã terá
Exportações de
jogos de manhã à setembro voltam
noite no domingo a bater recorde

Zenilda da Conceição, a mãe

CASA DO
VINHO BARCO 33 PES — passoio ou ANTIGAS MOEDAS —
novo
Mágrale diesel.
AGRISUL — Vinhos pesca
Cédulas,
Medalhas,
urnas, behches. etc 45 mida ALMADEM Linha Ihòes Troco/carro 234 0539
Condecorações.
ComRua
OURO-CORDILHEIRA 234 3193 D. Alfredo
do
Rosário 113
pro.
s/801. Tel. 221-2206.
- PALOMAS. Dese. COMPRO TV — A cores
e
20% até 19/10 Pro- comum, ap. de som, ge- MOTOS REVISADAS C/GA- CB 450 E'B4
moção 1o Ano. Saca- ladeira, móveis e etc. RANTIA
Pago e resolvo na hora CB/83-82-81. RX.82. ML/82.
dura Cahral 228
CG'82, Turuna 82 Tro finan
cubro oferta, tel: 25">flo.il G'3n<leza 312 266 2760
253-5343/6543
0777.
LA MOTO.

A Taça Guanabara, vítima da disputa
paralela entre dirigentes, está ameaçada
de ter uma final sem precedentes. A
Federação do Rio de Janeiro decidiu que
os seis grandes clubes jogarão domingo. A
maratona começaria às 9h, com Bangu e
Botafogo; prosseguiria às llh com o decisivo América e Fluminense; e terminaria
às 18h, com Vasco e Flamengo.
O Fluminense, que pode ser campeão
apenas com um empate, reagiu anunciando que não aceita jogar domingo pela manhã. Seus dirigentes exigem o horário nobre à tarde de sábado ou de domingo. Outra ameaça à inusitada rodada:
se a greve dos ônibus persistir até domingo, os jogos serão adiados. (Página 24)

VEJA
NESTE DO- TELEFONES — Com- CHEVETTE SL 81 — AlMINGO — Os novos pro — Vendo Financio cool, ar cond, vidros
rayban, todo novo. Tel.
preservativos anticon- 342-9797
252-0844.
cepcionais, TV E, Ca- CADEIRA
DE RODAS TETRA
nal 2 a partir das 20:30 — Higiênica, banho, transpor- ESCORT OKM — E
lazer Toda estofada, mote
e
horas.
usados p. entrega, fin.
derna, direto no vaso e bidê
Camas FAWLLFR Fahr.ca fi s/burocracia. Barão de
MAQUINA DE LAVAR BRÁS
nancia s< |uro« Garantia 1 ano
TEMP — Compro mesmo c
Mesquita, 205. 284Ana Ner 61? F 261 8022
defeito ate t50 mil 222 0t4tí
281-7540 Amandio
0944 JOCELYN.

O comércio exterior brasileiro bateu em
setembro três recordes este ano: o maior
superávit (1 bilhão 293 milhões de dólares),
o maior valor exportado (2 bilhões 395
milhões de dólares) e o maior valor importado (1 bilhão 92 milhões de dólares). O
superávit de setembro só perde para os de
junho e agosto de 1984: 1 bilhão 321 milhões
e 1 bilhão 390 milhões de dólares.
O diretor da Cacex, Roberto Fendt,
disse que a meta da balança comercial para
1985 está assegurada. O valor previsto para
este ano é de 12 bilhões de dólares de
superávit. O diretor-geral do IBGE estimou
para este ano o crescimento do Produto Interno Bruto entre 6,8% e 7%, baseando-se
no aumento da produção industrial dos oito
primeiros meses de 1985. (Págs. 16 e 17)
COMPRO (COUNTRY, IATE
RJ) — Cad Maracanã Tribuna
A'B. Caiçaras — Av Rio Bco
156 S/1814 - (262-00871 —
JUANITA
VENDO COMPUTADOR COBRA — 305 64 kb C módulo
adtcmnal face simples, estado
de novo c garantia contrato
manutenção fabricante Preço
oe ocasião lei (02421 432630

Promoção

especial

por tempo limitado
GOLDEN CROSS —
Tel.: 240-2414
HONDA 125 GL 83 —Vermelha, Nova Ac. troca/
fin. Humaitá, 149. T
286-4944 ITALCAR
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Política

sexta-feira, 4/10/85

Coluna do Castello
Foi má para
Sarney a semana
Presidente José Sarney. conversando na
O manhã de ontem com um dos seus
interlocutores mais categorizados, disse-lhe
que estava concluindo uma das semanas
mais difíceis pelas quais já passou desde que
assumiu o Governo. O interlocutor observou: "Mas vem aí semana mais difícil".
"Qual?" Perguntou o Presidente. "Todas",
respondeu.
Na verdade o Presidente esteve às voltas
com problemas agravados, desde a resistência à negociação do acordo ou pacto social
(com a viagem do Ministro Funaro, o Ministro do Trabalho teria se definido por uma
atitude mais complacente com as reivindicações), até a rendição aos municipalistas, que
se apresentaram em Brasília como um grupo
de pressão que se qualificou ao Congresso,
num ano pré-eleitoral, como irresistível. Foi
uma batalha travada dia a dia, com uma
transigência final e a apresentação da conta,
no futuro, ao contribuinte. A concessão
importa em maior aumento de impostos.
O andamento da emenda constitucional
de convocação da Constituinte, que o presidente do PMDB avocou a si para negociá-la
com seu próprio partido, em especial com o
relator, e com os representantes das chamadas entidades civis que aspiram a colaborar
na feitura da Constituição prescindindo do
voto popular, atraiu uma multiplicidade de
reivindicações que não se inseririam naturalmente no seu âmbito. O trabalho da comissão mista deu lugar a que reivindicações
intempestivas interferissem no processo, a
ponto de se pretender, a pretexto da convocação da Constituinte, resolver desde já
problemas que caberiam aos constituintes
resolver.
Não há por que, segundo a avaliação
dos membros do Governo, introduzir-se na
emenda constitucional de convocação da
Constituinte uma subemenda estendendo
benefícios da anistia a militares ou outra
revogando desde já o estado de emergência.
Esses seriam temas para emendas específicas
ou para solução definitiva no futuro Congresso Constituinte. O Presidente da República, que transigiu no caso dos municipalistas, está na expectativa de que seus negociadores lhe proponham, em cada caso, novas
transigências. Entende-se que negociar importa em ceder em alguns pontos, por isso
mesmo não há conversa com temas limitados
ou com vetos a aspectos do problema naturais ou artificiais. O Sr Ulysses Guimarães,
que negocia com o Sr Bierrenbach, pediu
adiamento do prazo de apresentação do
parecer para poder chegar a uma solução de
compromisso.
O Presidente José Sarney não sabe ainda em que ponto será convidado a ceder,
mas confia em que pelo menos o Congresso
não abra mão da convocação nos termos
definidos pela Aliança Democrática, de eleição de um Congresso com amplos podêres
constituintes, mas que, no fundo, resguarde
o espírito de transição que está no cerne do
compromisso que elevou ao Governo a chama Tancredo Neves-José Sarney. É possível
que a idéia que venha a vingar seja a da
realização em datas diferentes da eleição dos
constituintes e dos governadores, o que em
pouca coisa alteraria a situação. A diferença
seria de meses, mas como os candidatos à
Constituinte e aos governos estaduais emergirão dos partidos nada bloqueia intercessão
de uma campanha na outra campanha.
Observadores do âmbito oficial alertam
para o problema de um Presidente da República que, pelas circunstâncias, é hóspede de
um partido que, como os demais, põe a
cabeça a prêmio na eleição de novembro.
Um partido lapidado por divisões irreversíveis e ameaçado de perder eleições para
lideranças que restauram um velho quadro
político, já muito conhecido do país. Perdendó o PMDB, estaríamos novamente com a
cena ocupada pelos Srs Leonel Brizola e
Jânio Quadros, o que seria um convite para
reexaminar a história a partir de 1964.
O longo processo revolucionário, eliminando lideranças, não permitiu que outras se
afirmassem. Há Estados, como Minas Gerais, que com a morte de Tancredo Neves e a
enfermidade de Magalhães Pinto, não renovaram seus comandos políticos. O Governador completa um mandato sem que tivesse
de ser previamente votado para exercê-lo. O
Senador Alfredo Campos, suplente, teve
menos de 100 mil votos e o Senador Murilo
Badaró é biônico. Hoje, em Minas, só quem
dispõe de mandato oriundo de votação majoritária é o Senador Itamar Franco.
O Presidente José Sarney, que herdou a
Presidência de modo dramático, é de um
Estado que não tem superfície política em
que se possa basear e seus companheiros de
dissidência do PDS se aglutinaram num
partido no qual sequer lhe foi dado entrar
pois a contingência lhe impunha a legenda
do PMDB. Em São Paulo o pleito municipal
pode frustrar as expectativas de liderança
nacional do Governador Franco Montoro e
abalar a liderança do Deputado Ulysses
Guimarães. Se as coisas acontecerem e,
observa-se nas mesmas fontes, se em novembro tivermos "Brizola e Jânio no comando"
iremos assistir a um filme que já vimos.
Os pressupostos da ação do Presidente
— pacto social, combate à inflação, aquecimento da economia, complementação da
institucionalização democrática, está tudo
envolvido num processo de crise assinalado
pela ausência de comandos na vida política
do país.

Pazzianotto acha

que está em
situação difícil
Brasília — O Ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto,
admitiu em conversa reservada que sua situação dentro do
Governo "está difícil". Por isso, um grupo de deputados do
PMDB está se mobilizando para dar sustentação política a ele e,
assim, reforçar sua posição interna. Na próxima semana, Pazzianotto já deverá ter uma reunião com esse grupo.
Durante a solenidade de retorno do Deputado Freitas Nobre
ao PMDB, Pazzianotto, sentou-se ao lado do Deputado Egydio
Ferreira Lima (PE), que num programa de televisão, esta
semana, havia defendido posições semelhantes às suas em relação
às greves.
O Ministro elogiou Ferreira Lima e este, então, o informou
de que deputados pemedebistas estáo se articulando para lhe dar
apoio.
O deputado pcrnanbucano disse que a permanência de
Pazzianotto no Ministério do Trabalho é considerada "fundamental para a abertura, útil ao processo político e indispensável ao
Governo". Ele informou, também, que já iniciara contatos com
os deputados que têm identidade com as posições do Ministro,
para marcar o encontro com ele, já na próxima semana.
Ao tentar se aproximar dos políticos agora, ele repete uma
tática dos Ministros do Planejamento, João Sayad, e da Previdência, Waldyr Pires, que mantêm encontros sistemáticos com
parlamentares. Isso foi tentado, sem sucesso, pelo ex-Ministro da
Fazenda, Francisco Dornelles.
Pazzianotto não quis comentar a notícia publicada ontem
pelo JB de que concluíra ser inviável o entendimento entre
Governo, empresários e trabalhadores sem a concessão de
reajustes trimestrais. Embora náo tenha sido publicado que
Pazzianotto defende a trimestralidade, dois assessores dele, Plínio
Sarti, secretário dc Relações de Trabalho, e Arcelina Publio,
coordenadora de Comunicação Social, apressaram-se em repetir
que o Ministro é a favor de antecipações salariais decorrentes de
acordos entre empresários e trabalhadores, náo de reajustes
trimestrais, que seriam "fator gerador de inflação."

PCB se oferece para
remover resistências
Brasília — O PCB apoia o pacto social proposto pelo
Governo e se dispõe a remover as resistências que possam surgir
na área sindical sob sua influência. Quem garantiu isso foi o exDeputado Hércules Corrêa, presidente do diretório fluminense e
encarregado pelo Comitê Central de coordenar a atividade
partidária no movimento sindical. Corrêa esteve ontem no
Palácio do Planalto, a convite do assessor especial da Presidência
da República, Célio Borja, e levou uma sugestão:
O Presidente Sarney deve ocupar uma cadeia nacional de
rádio e TV para dizer claramente ao povo brasileiro — em
linguagem menos política e mais coloquial — quais são os
verdadeiros problemas que afligem a economia.
Segundo Célio Borja, Hércules Corrêa demonstrou grande
preocupação pelas conseqüências que poderão advir de uma
hiperinflação, ou de uma recessão prolongada. "Mesmo fazendo
questão de deixar claro que não têm compromissos com a
administração de uma economia capitalista , os comunistas,
enquanto cidadãos brasileiros, mostram-se dispostos a impedir
que a crise econômica crie condições para o surgimento de um
Hitler, como ocorreu na Alemanha", afirmou o assessor presidencial.
Borja explicou que o dirigente do PCB — de quem é amigo
há muitos anos — mostrou-se muito interessado em colaborar
para a superação das divergências manifestadas pelas duas
centrais sindicais — a Conclat, ligada ao PCB, e a CUT, ao PT —
em relação ao pacto. E o próprio Hércules Corrêa admitiu isso:
Sempre que se vai iniciar uma negociação, é normal
que
uma, ou várias partes, apresentem pontos inegociáveis.
"apoiar
Para o dirigente comunista, no entanto,
o pacto não
significa acreditar que ele é a grande solução para o Brasil: Ele é
apenas o começo do caminho para se chegar às várias soluções".
Ouanto à reivindicação da trimestralidade salarial, Hércules
Corrêa assegura que, embora importante enquanto conquista dos
trabalhadores, ela não é condição fundamental
para o diálogo:
"Para os comunistas,
fundamental é uma política salarial que
reponha as perdas que a inflação impõe sobre o salário real dos
trabalhadores. E isso independe de fixação de datas: deve ser
aplicada sempre que os salários deixem de corresponder às altas
inflacionárias".
Para que o pacto seja entendido por toda sociedade, o PCB
acha indispensável que o Presidente Sarney faça uma exposiçáo
dos problemas em torno dos quais a nação deve se unir:
pública
"Só é
preciso", disse Hércules Corrêa, "que o Presidente
abandone a sua linguagem acadêmica c fale o idioma
o povo
entende. Se ele conseguir isso, certamente conseguirá que
mobilizar o
País em torno do pacto".

Aprovado projeto que
proíbe intervenções
Brasília — O Governo não poderá mais intervir em entidades sindicais, conforme prevê projeto aprovado ontem
pela
Câmara, com votos favoráveis de todos os líderes
De
autoria do Deputado Djalma Bom (PT-SP). o partidários.torna
projeto
novamente elegíveis todos os sindicalistas punidos anteriormente,
e que, pela legislação atual, não podem concorrer a cargos de
direção sindical.
Para se transformar em lei, o projeto será agora submetido a
aprovação do Senado. Com apenas quatro artigos, estabelece
a destituição de qualquer trabalhador de cargo administrativo que
ou
de representação sindical só poderá ser determinada
pelos
integrantes do próprio sindicato, na forma
seus estatutos
determinem, ou através de sentença judicial. que
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ANDALUZIA E MARROCOS (13 dias)
Madri» Sevilha•Terremolinos
Ceuta • Fez • Casablanca «Tanger
Marrakesh • Granada
ANDALUZIA (6dias)
Málaga • Terremolinos • Sevilha
Córdoba «Granada
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Vá e volte de avião.
e Gov. Valadares
,—Ipatinga
do Rio iSanios Dumont) as 2as, .as e 63S
Saídas

—Porto Seguro* e Itabuna
Saídas do Rio (Santos Dumonii as 2^. 4<is e 6as.e
de Vitoria tESi asi^. 5^. sábadosedomingos.

Consulte seu agente ae viagens nu a

* Aproveite as nossas tarifas
promocional 5ü% dedesconto para mulneres de qual-

Carlos Castello Branco
Sâo Paulo -1011) 241-8397. Vitória-ES (027) 225-6812.
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Brasília — Foto de Wilson Pedrosa

Ulysses quer
viabilizar a
Constituinte
Brasília — "Se nós não desenvolvermos este trabalho de conversa com as
principais bancadas, corremos até o risco
de não termos a convocação da Constituinte, por causa do problema do
rum. Isso não pode acontecer." A quoafirmação é do presidente do PMDB e da
Câmara, Deputado Ulysses Guimarães,
que está comandando uma série de entendimentos com outros partidos.
— Tem
que haver negociação porque ninguém tem dois terços (320 deputados e 46 senadores) para garantir a
aprovação da Constituinte congressual,
como quer o Executivo, nem a Constituinte exclusiva, como defende a sociedade civil — reforçou o Deputado Flávio
Bierrembach (PMDB-SP), relator da Comissão Mista que analisa no Congresso as
emendas ao projeto do Governo.
O líder do PMDB na Câmara, Pimenta da Veiga, anunciou que a Aliança
Democrática não abre mão de
que a
convocação da Constituinte seja uma
prerrogativa do Presidente José Sarney.
Frisou, contudo, que essa "é a única
questão fechada" e a disposição de negociar será manifestada objetivamente numa reunião de todas as lideranças partidarias do Congresso, já na segunda-feira,
em Brasília.
Ulysses e Pimenta deverão sentar
juntos hoje para traçar a estratégia do
PMDB nessa reunião, que certamente
será seguida de outras.

Militar punido
admite anistia
para Riocentro
Brasília — A emenda de ampliação
da anistia, acoplada à que o Presidente
José Sarney enviou ao Congresso convocando a Assembléia Nacional Constituinte, "poderá beneficiar os implicados no
Riocentro", admitiu o líder do movimento pela aprovação da proposta, o exTenente cassado Paulo Henrique Ferro
Costa.
— Quem
quer a anistia para o Riocentro? É um aspecto a ser visto porque,
realmente, se o caso for caracterizado
como crime político poderá ter essa conotação — disse o Deputado Pimenta da
Veiga, líder do PMDB na Câmara, quando colocado diante da questão.
O presidente da Câmaia e do
PMDB, Deputado Ulysses Guimarães,
acha que a ampliação da anistia é a
questão mais polêmica dentre as discutidas no Congresso, mas que poderá ser
apresentada posteriormente, sem vínculo
com a emenda Sarney. Pimenta da Veiga
"grandes dificuldades
previu
para negociá-la", embora informe que está sendo
procurada uma forma conciliatória. Ele
descartou a possibilidade de que o Executivo envie projeto de ampliação da
anistia.
Em Porto Alegre, o Ministro da
Justiça, Fernando Lyra, disse que a
emenda que amplia a anistia aos militares
é "inoportuna e inadequada". Inoportuna porque está "causando frisson na área
militar" e inadequada porque náo pode
se adequar à emenda Sarney. "Em outra
oportunidade, ela poderia ser uma emenda que tivesse uma conotação política
importante", reconheceu.

SNI cria rede
de comunicação
para o"PlanoPlanalto

Brasília —
Camaleão". Este é
o nome do sistema de emergência elaborado pelo Serviço Nacional de Informações (SNI) para assegurar, através do uso
de suas linhas privadas, a comunicação
do Presidente José Sarney com seus ministros e com os governadores de Estado,
mesmo durante uma eventual greve dos
funcionários do setor de telecomunicações. O plano, desenvolvido a partir de
um alerta do Ministro-Chefe do SNI,
General Ivan Mendes, para o recrudescimento dos movimentos de paralisação no
país. foi divulgado pelo jornal Correio
Braziliense em sua edição de ontem.
"Rede vermelha"
é o nome dado
pelo SNI para a lista telefônica de emergência em que constam os nomes das 48
autoridades que receberam cópias do
"Plano Camaleão",
cujas cóprojeto. O
pias foram reproduzidas pelo jornal com
as assinaturas do Ministro Ivan Mendes e
do chefe do departamento de comunicações do SNI, Coronel Enio Gomes Fontenelli, é um documento de 13 páginas
que prevê o uso das linhas telefônicas
privadas (e independentes) da rede normal de que o SNI dispõe. Sua divulgação
deixou o Ministro Ivan Mendes muito
contrariado.

Itamarati
cria embaixada
na Albânia
Brasília — O Brasil instalou ontem
uma embaixada na República Popular
Socialista da Albânia, substituindo a legaçào que mantinha em Tirana, capital
do país, desde 1961. Por enquanto, até
que se decida pela instalação de uma sede
diplomática na Albânia, a representação
será acumulada pelo embaixador brasileiro na Itália.
Um dos mais isolados e menos desenvolvidos países da Europa Oriental, a
Albânia é uma nação com cerca de três
milhões de habitantes (dados de 81) com
pouco mais de 28 mil quilômetros quadrados (pouco maior que o Território de
Fernando de Noronha) e fica entre a
Iugoslávia, a Grécia e o Mar Adriático.
Apesar de socialista, a Albânia é rompida
com a China e a União Soviética. No
Brasil, seu sistema de governo serve de
modelo para o PC do B.

Cardoso com Nobre: reforço na campanha
paulista

Nobre volta ao PMDB
pelas mãos de Ulysses
Brasília — Oito ministros e quase
todos os representantes da bancada do
partido espremiam-se ontem na sala da
Comissão de Relações Exteriores da Cãmara para assistir à solenidade de retorno
do Deputado Freitas Nobre ao PMDB.
"Foi uma
solenidade das mais expressivas. por seu simbolismo e pela força que
traz em si — ensinou o presidente da
Câmara e do PMDB, Ulysses Guimaráes."
Nobre, depois de um largo abraço
trocado com o Senador Fernando Henrique Cardoso, fez um longo discurso no
qual lembrou a atuação histórica do
PMDB. Admitiu que pensou ser cândidato à Prefeitura paulista porque o eleitorado de São Paulo lhe deu oito mandatos —

quatro municipais e quatro federais. Reconheceu, porém, que o sonho desfeito
era agora um simples detalhe.
Ao romper com o PMDB, quando
sentiu que seria preterido na escolha do
candidato. Nobre aceitou convite do Governador Leonel Brizola e instalou-se no
PDT. Sua candidatura pelo partido brizolista durou pouco, contudo. O organizador do PDT paulista. Adhemar de Barros
Filho, reivindicou a vaga c Nobre largou
o novo partido e esqueceu o sonho.
Ontem, entre as emoções da volta ao
PMDB — pedida por Ulysses e apoiada
em manifesto por 132 parlamentares e
líderes de expressão. Nobre foi taxativo:
"Esse retorno
significa nossa integração
na campanha de Fernando Henrique Cardoso."

DPF comprova que PDS
usou gráfica oficia!

Cuiabá — O delegado da Polícia
Federal Adair de Ângelo Teresone entregou ao juiz da Ia Zona Eleitoral, Aparecido Chagas, o material de propaganda
do candidato da coligação PDS-PDT à
Prefeitura de Cuiabá, Gabriel Novis Neves, apreendido na gráfica da Imprensa
Oficial do Estado de Mato Grosso (lomat) ontem de madrugada, após denúncia do candidato do PMDB, Deputado
Dante de Oliveira.
Os autos de apreensão do material —
pacotes de panfletos, fotolitos e chapas
de alumínio para impressão — serão
encaminhados hoje de manhã à Procuradoria Regional Eleitoral, que poderá dar
inicio a processo com base no Artigo 337
do Código Eleitoral (uso de patrimônio
público por candidatos).
O delegado Adair Teresone descobriu o material porque desconfiou de
marcas na parede e no teto de uma
dependência da gráfica da Iomat. Ele
determinou que um agente de sua equipe

subisse no sótão, onde estavam escondidos pacotes de impressos.
Apesar das evidências de que a propaganda de Gabriel Novis e de seu candidato a vice-prefeito, Silva Freire (PDT),
foi impressa pela Iomat, o diretor Augusto César Ferraz, irmão do Deputado
estadual Benedito Alves Ferraz (PDS),
que pediu demissão ontem, reafirmou
que o material foi apenas estocado na
gráfica, para ser distribuído entre os
funcionários.
Gabriel Novis disse que nâo tem
conhecimento da utilização da gráfica
oficial do Estado para imprimir propaganda, alegando que sua campanha está
entregue à MCA Propaganda, agência do
ex-Secretário de Comunicação Social,
Mauro Cid Nunes da Cunha.
"Nada desse
material passou por
mim. Isso só pode ter sido coisa de algum
imbecil ou de alguém que esteja trabalhando para o outro lado", defendeu-se
Mauro Cid.

Aureliano acusa

Comício-monstro

O Ministro das Minas e Energia,
Aureliano Chaves, apareceu ontem pela
primeira vez no horário gratuito de TV
em Belo Horizonte, no programa do
candidato Maurício Campos, do PFL.
Aureliano acusou o Governo do Eslado e
a Prefeitura de "terem relegado a segundo plano as lideranças comunitárias que,
nas últimas administrações municipais,
têm enorme dificuldade para se relacionar com os que estáo no poder". O
Ministro rebateu acusações de que o PFL
é continuação do PDS, afirmando que o
apoio de Maurício Campos foi muito
importante para a eleição de Tancredo
Neves.

w5
Zé Bonitinho
O candidato a Vice-Prefeito de Campo Grande (MS) pelo PMDB, Francisco
Maia, 27 anos, está agradando ao eleitorado feminino. Nos comícios ele distribui
beijos, autógrafos e sempre é recebido
aos gritos de "lindo, lindo", chegando até
a provocar desmaios. Mas o candidato
está pensando em ser mais contido no
papel de galã, desde que foi beijado na
boca por um travesti, de bigode e tudo,
durante um comício no conjunto habitacional Estrela do Sul.

Couto adverte

O Ministro do Interior. Ronaldo
Costa Couto, advertiu que náo vai permitir que o dinheiro destinado a ajudar as
vítimas das enchentes no Nordeste seja
utilizado por governadores e prefeitos
"Isto, no
mínimo,
para fins eleitoreiros.
seria ilegal, carece de respaldo moral, e
estaria contra a filosofia do Presidente
José Sarney". afirmou o Ministro. Costa
Couto disse que à medida que se restaura
um hospital, se constrói um açude ou
uma escola, quem está ganhando é a
própria Aliança Democrática. "Se os
programas são mal executados por causa
de interesses políticos, quem sai perdendo é o Governo. Não vou admitir que tal
aconteça, e se comprovado o desvirtuamento da verba, havei.i punições, doa a
quem doer", avisou.

O PMDB de Porto Velho está preparando um grande comício para o cândidato à Prefeitura. Jerònimo Santana, hoje,
às 20h, na praça das Caixas D'Água.
Eslão sendo esperados dez senadores,
entre eles José Fragelli. presidente do
Senado, e vários deputados, para prestigiar Jerònimo. O equipamento de som
providenciado pela comissão de mobilização é tão potente (70 mil watts) que será
possível ouvir o comício numa distância
de três quilômetros do local.

Ser ou não ser
A bancada do PDS na Câmara Federai transformou a reuniáo de ontem com
o líder Prisco Viana num protesto contra
o que considera uma atitude extremamente passiva do partido e exigiu maior
agressividade contra o Governo. Os pedessistas estão preocupados com as eleiçôes municipais de novembro e acham
que o líder deve orientar melhor a bancada para transformá-la em autêntica oposiçáo ao Governo Sarney.

Roque eleitoreiro
A candidata do
PT à Prefeitura de
Fortaleza, Deputada
Maria Luiza, vai recorrer aos préstimos
do ator que encarna
a mais famosa personagem do momento,
José Wilker. que vive o Roque Santeiro
na novela do mesmo
nome. gravará um
programa de apoio à candidata que. dividido em vários trechos, será exibido no
Ceará duas vezes por dia durante o
horário gratuito de propaganda eleitoral.

íris e a sucessão
íris Rezende é o primeiro governador
a definir sua sucessão. Ontem, na cidade
de Minaçu, ele lançou o nome do Sena-dor Henrique Santillo (PMDB) para concorrer ao Governo do Estado em 1W6.
"Ele será meu candidato
e tenho certeza
dc que scra o da grande unanimidade do
povo do Eslado de Goiás", disse íris,
causando suqire«.a principalmente porque sua orientação até agora era de que
não se falasse em sucessão.
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Montoro diz hoje a Sarney
que Cardoso ganha eleição

São Paulo — 0 Governador Franco Montoro pretende aproveitar as 4 horas e 40
minutos que o Presidente José Sarney passará,
hoje, na Capital paulista, para lhe apresentar
um balanço da campanha do candidato do
PMDB à sucessão do Prefeito Mário Covas,
Senador Fernando Henrique Cardoso. O balanço prometido pelo Governador vai-se basear nas últimas pesquisas de opinião.
— Essas pesquisas sáo as melhores respostas que temos. Elas mostram um avanço
cada vez maior da candidatura de Fernando
Henrique — salientou o Governador, depois
de considerar normal a discussão, na campanha paulista, de uma frente anti-Jânio. Essa
frente seria formada a partir da retirada das
candidaturas de Eduardo Matarazzo Supiicy
(PT) e Adhemar de Barros Filho ( PDT ), que
passariam a apoiar Fernando Henrique Cardoso.

Montoro não deu maior importância a um
documento divulgado pela Associação de Dclegados com críticas ao seu Governo e à
política de direitos humanos seguida nas áreas
policial e "faccioso,
judiciária. Considerou o documento
apócrifo,
de apoio a uma candidatura e que dá caráter político, partidário e
eleitoral a essa manifestação.
O documento motivou, a propósito, uma
reunião do Conselho de Polícia, que decidiu
apurar a sua autoria. O Governador destacou
que o episódio só interessa a Jânio, seu
principal adversário na política de Sáo Paulo.
Como líder do Governo no Congresso,
Fernando Henrique Cardoso integra hoje a
comitiva de Sarney, ao lado de quem desembarcará no Aeroporto de Congonhas, às
15h30min.

Antijanistas discutem frente
São Paulo — A formação de uma frente
anti-Jânio que o PMDB de São Paulo vem
tentando organizar já chegou ao impasse. O
candidato do PDT. Adhemar de Barros Filho,
náo esconde que está aberto ao diálogo — e,
segundo seus assessores, admite sair da disputa —, mas faz uma exigência: quer
que o
candidato pemedebista Fernando Henrique
Cardoso lidere as negociações.
Cardoso acha que se procurar, no entanto,
o candidato do PDT para conversar sobre a
frente, estará dando uma demonstração de
que tem medo de ser derrotado, o que poderia
prejudicá-lo neste final de campanha. O PT,
admitiram articuladores da frente, não aceita a'
idéia da renúncia de seu candidato. Acreditam, por isso, que se o Deputado Eduardo
Matarazzo Supiicy, isoladamente, aceitar a
idéia da retirada da sua candidatura, enfrentará solida oposição e resistência no
partido, e
não renunciará.
Assessores do ex-Deputado Adhemar de
Barros Filho enviaram na última segunda-feira
um emissário ao Senador Fernando Henrique
Cardoso, pedindo-lhe que procurasse Adhemarzinho para conversar. Até a noite de
ontem, náo haviam no entanto recebido
qualquer resposta do candidato do PMDB.
As articulações vêm sendo conduzidas,
entre outros, pelo Deputado Samir Achoa
(PMDB-SP), que tem conversado com parlamentares do PT; e pelo Deputado José Genoino Neto (PT-SP), que manteve entendimentos
com setores do PMDB, e inclusive reuniu-se,
no último fim de semana, com o Deputado'
Alberto Goldman, do PCB, partido
que apoia
Fernando Henrique Cardoso.
— O PDT está analisando o
geral
das< campanhas eleitorais e nada quadro
impede que
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Dirigentes de nove dos 15 partidos
que disputam a Prefeitura de São
Paulo, entre eles os do PMDB, PTB,
PT e PDT, assumiram compromisso
com o superintendente da Polícia Federal, delegado Romeu Tuma (D) de
colar propaganda apenas nos locais
permitidos pela Justiça Eleitoral. Tuma advertiu que a polícia continuará

dessa análise resulte um redirecionamento da
posição de nosso candidato — afirmou o
secretário-geral do PDT paulista, Mário Beni
Filho.
Outro assessor admitiu que Adhemarzinho
aguarda apenas a publicação das próximas
pesquisas e se elas indicarem que ele continua
caindo retirará a candidatura e apoiará Fernando Henrique Cardoso "por uma
questão
de coerência na luta contra o conservadorismo
de direita, representado por Jânio". Esse
mesmo auxiliar foi mais longe e antecipou
Adhemarzinho está "maduro" para retirarquea
candidatura, aguardando apenas um
pedido
pessoal de Cardoso, do Governador Franco
Montoro ou do Deputado Ulysses Guimarães.
— Quem
precisa de votos e está subindo
nas pesquisas é que tem que nos
procurar,
porque ainda temos 5% dos eleitores — 2,4%
segundo a pesquisa Ibope/JB — e
ajudar Fernando Henrique a ganhar.podemos
O que
náo tem sentido é nós, que estamos afundando, e que não temos mais nada a perder, irmos
procurar o PMDB — completou o assessor de
Adhemarzinho.
Um dos dirigentes do PT adiantou, ontem
que no que depender de seu partido, "essa
frente já nasceu morta". O secretário-geral do
PT, ex-dirigente estudantil José Dirceu, afirmou que para os petistas"Jânio e Fernando
Henrique são iguais. Se o ex-Presidente representa a direita, Cardoso representa a direita
empresarial e não é à toa
que seu candidato a
Vice é o Deputado Caio Pompeu
de Toledo"
Para Dirceu, a derrota de Fernando Henrique
"um
representa
julgamento dos Governos de
Franco Montoro e do prefeito da Capital
Mano Covas" e náo necessariamente uma'
vttóna do ex-Presidente Jânio Quadros.
São Paulo — Foto de Isaías Feitosa
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prendendo pichadores e coladores de
cartazes. E cumpriu a promessa: ontem foram presas cinco pessoas que
colavam propaganda do PMDB e do
PTB na região da Avenida Paulista e
no bairro Bela Vista. Os detidos disseram que ganhavam Cr$ 25 mil pelo
trabalho

sexta-feira. 4/10/85
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Recife — Foto de Natanael Guedes
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Jânio se
julga chave
da mudança

São Paulo — O candidato da
coligação PTB/PFL, exPresidente Jânio Quadros, afirmou que só a sua eleição para
prefeito de Sáo Paulo e o respaldo político que pretende dar
ao Presidente José Sarney, possibilitarão uma ampla reforma
do atual ministério e a efetiva
implantação da Nova República.
Jânio falou a cerca de 200
lojistas do ramo de tecidos, a
maioria de origem árabe, na
Rua 25 de Março, tradicional
ponto do comércio atacadista
da Capital. Num palanque improvisado, feito de caixotes, o
ex-Presidente lançou mais um
desafio ao político que elegeu
como seu principal adversário
nessa campanha — o Governador Franco Montoro.
— Sei que o povo não aceita
Montoro. Desafio-o a aparecer
em público. Dessa vez náo vão
derrubar-lhe as grades do Palacio, vão deixá-lo nu. ArranLucena, com o inseparável chapéu de
feltro, em campanha: ape lo ao eleitorado pobre
cam-lhe a roupa — assinalou
Jânio, numa alusão aos incidentes de 4 de abril de 1983,
quando desempregados em
manifestação derrubaram as
grades dos jardins e tentaram
invadir o Palácio dos Bandeirantes.
Em entrevista, Jânio contestou acusações do candidato a
que vai às feiras livres chupar laranjas, é capaz
Terezinha Nunes
de exibir, como no começo da campanha, a
prefeito pelo PT, Deputado
Recife — O candidato à PreEduardo Matarazzo Supiicy,
boca banguela aos eleitores e anda com roupas
feitura da capital pelo PSB,
Recife — "Estou forte como um leão e
rasgadas e um cinturão surrado.
que apontou como uma das
Jarbas Vasconcelos, decidiu
fechado como uma ostra para combater meus
principais provas de que os ma— Recife náo
mudar sua campanha depois de
precisa discutir o FMI. a
iufistas o apoiam, o fato de o
adversários. Não abro nem prum trem" —
dívida externa ou o desemprego. A cidade
ter passado para o segundo
ex-Presidente ter levado o exafirma, em tom irônico e coloquial, estilo
necessita de um gerente para tapar buracos,
que
lugar na preferência do eleitoPrefeito — nomeado por Maluf
lhe valeu, o apelido de "direitista hilariante",
limpar as ruas, iluminar e dar segurança ao
rado, segundo indicam as últi—, Reynaldo de Barros,
comunistas,
para
o
candidato
da aliança
posto pelos
mas pesquisas. Os jarbistas espovo. E isso o povo sabe que eu sei fazer —
participar de sua propaganda
PDC-PDS à Prefeitura de Recife, Augusto
resume Lucena.
tão preocupados com o crescieleitoral no horário gratuito.
Lucena, 64 anos. De uma campanha que
mento da candidatura dc AuA exibição das obras de Lucena é também
— O Reynaldo está no PFL
começou tímica, Lucena alcançou 18,4 pontos
Lucena (PDS). A partir
gusto
um
truque
usado
e é janista. Todos os que me
na última rodada da pesquisa JB/Ibope e vem
pela agencia Propcg para
da
segunda-feira, Jarpróxima
resolver a inadequação da imagem de Lucena
cercam são acusados de direibas não brigará mais pela leperturbando o sono dos demais concorrentes.
à televisão. Careca, rosto enrugado, óculos de
tistas ou reacionários. No enApoiado pelo PDS malufista, pelos congenda do PMDB como vinha
armação preta e prolixo — nunca leva menos
tanto, a Frente Liberal era desendo feito, e os dissidentes
servadores
do
PFL,
usineiros
e expor
de três minutos para responder uma
sejável até que me apoiou e
pergunta
pemedebistas seráo substituíparlamentares ligados aos órgãos de seguran— ele não aparece no vídeo. Os out-doors
passou a sofrer toda sorte de
dos, na campanha de vídeo,
como
o
Vereador
Wanderkolk
ça,
Wanderley,
injúrias.
exibem apenas o chapéu de feltro, peça obripor representantes da sociedacoordenador de sua campanha. Lucena diz
de, sem identificação partidagatória da indumentária do candidato que
que vem crescendo no vácuo da briga entre
virou símbolo de campanha.
ria, que lhe dáo apoio. O coJarbas Vasconcelos (PSB) e Sérgio Murilo
mando da campanha será inte(PMDB), que dividem o eleitorado pemedeSem batom
grado por empresários, profisbista da capital. B promete surpreender. Se há
sionais liberais c intelectuais.
Mas tem saídas hábeis quando seu físico é
um mês não conseguia reunir mais de 1()0
questionado. Num debate de rádio, um ouvinpessoas hoje já faz comícios para até 2 mil.
Juiz proíbe
te mencionou seus 64 anos, mas os risos foram
Fora da TV
a resposta: "Não sou candidato a repropara
notável na TF
Sâo Paulo — O Deputado
dutor, e sim a prefeito." Quando disseram
— O segredo de Lucena é ser conhecido.
que
Recife — Os notáveis do
Paulo Maluf afirmou, ontem,
teria de maquiar-se para aparecer num debate
PFL,
Não
como o Governador Rovender
o
seu
apoio
o
candidato.
ao
cxprecisamos
"Posso
É só falar
que
da TV. teve outra tirada:
aceitar até pó
berto Magalhães e o Ministro
Presidente Jânio Ouadros, can- o seu nome e 90% dos eleitores sabem de
dc
arroz, mas se falarem em batom, retiro a
da Educaçáo. Marco Maciel,
didato à Prefeitura de São Pauquem se trata — afirma o gerente da agencia
candidatura".
náo poderão mais dar apoio ao
lo pela coligação PTB-PFL,
de publicidade CBBA-PROPEG, José Jordecandidato do PMDB à PrefeiLucena recusa a qualificação de candidato
não faz parte de nenhum açorlino da Costa Júnior, a
vem
sendo
quem
tura de Recife, Deputado Sérdo político, embora represente
da direita. "A batalha ideológica não existe.
atribuída, cm grande parte, a ascensão do
"pelo menos 7%
gio Murilo, através do horário
Meus amigos são de muitos anos". Um de seus
dos votos da candidato da aliança PDC-PDS, nas
pesquisas.
de propaganda gratuita do rácapital". Esse percentual, que
amigos mais ilustres é o sociólogo Gilberto
Na verdade, Lucena é o único dos seis
dio e da televisão. Já o candiele considerou decisivo para a
Freyrc,
tem
dos
que
participado
programas de
candidatos com passagem pela Prefeitura —
dato do PSB, Deputado Jarbas
vitória do seu aliado, correspropaganda gratuita na televisão. O PDS quefoi
do
Vasconcelos, está proibido de
Recife
de
1964
prefeito
votação
foi
à
(quando
ponde
ria
trazer
que recebeu
de
São
Paulo
o
Deputado
Paulo
cassado o Prefeito Pelópidas Silveira) a 1968 e
usar em seus programas o
"Náo
(cerca de 300 mil votos na cidaMaluf,
para ajudá-lo nos comícios.
prevoltou ao cargo, nomeado, em 1971, ficando
Deputado Miguel Ârraes e o
de de Sâo Paulo) em 1982 para
ciso de estrelas de fora. Basta a minha",
Ministro da Justiça. Fernando
até 1974.
a Câmara Federal.
recusou.
Lyra, ambos filiados ao
— Fiz tudo e os outros nada fizeram —
Com essa argumentação,
PMDB.
O juiz eleitoral de RcO
único
a
assessoproblema que preocupa
Maluf —que patrocinou ontem diz, com exagero, o candidato, que tem bascacife, Itamar Pereira, enviou onria do candidato da coligação PDC-PDS é o
o ingresso de quatro radialistas do sua campanha no depoimento de eleitores
tem aos partidos cópias de um
fato de seus eleitores se situarem na faixa
no PDS paulista, entre eles na televisão c em filmes que mostram avenidas
despacho
"Mas
do Tribunal Superior
acima
dos
45
anos.
vamos descobrir
Barros de Alencar, apresenta- e prédios que construiu.
Tribunal em resposta a cônsulcomo chegar aos jovens", confia José Jardclidor de um programa na TV
ta do PMDB do Paraná, proiOs dois principais candidatos. Jarbas Vasno. Ele acaba, entretanto, confessando outra
Record — evitou responder dibindo que políticos de partidos
concelos
e
Sérgio
Murilo,
resolveram
falar
retamente as declarações de Jâpreocupação: Lucena tem sua base de apoio
que não tenham candidato ou
restrita às classes dc baixa renda, até hoje
nio recusando vagas aos "malu- menos na briga do PMDB e começaram a
não estejam oficialmente colifistas" cm seu Governo. "O discutir os problemas de Recife. Deram mosgratas pelas escadarias que mandou construir
com outros participem
gados
tras
de
terem sentido a ascensão de Lucena,
Senhor não se sente magoado
nos morros de Recife quando foi prefeito.
do horário gratuito.
com essa rejeição pública do
malufismo pelo candidato que
apoia?", insistiu uma repórter.
(Maluf não respondeu, contudo, mudando de assunto.)

Lucena cresce e tira sono
de Jarbas e Sérgio Murilo

Jarbistas
reformulam
campanha

Maluf acha
que tem 7%
dos votos

n ^ DrPoNTiNE No NorteShopping.
0 Detalhe Que Dá Charme ão Comjunto.

Porque

cintos e calçados, em modelos requintados, porém com preços
acessíveis. Estes lançamentos serão constantes, para que o público
conheça sempre o que há de novo em acessórios para moda.
E importante dizer que essa renovação constante somente será
possível pelo fato da loja DiPontine estar no NorteShopping.
Em outro focai a rotação de mercadoria não seria tão rápida,
impedindo um ritmo dinâmico de lançamentos.
No NorteShopping isso será possível. Sabemos desde já
que o sucesso nos espera no NorteShopping.

Como
Veja o que a inflação
fez com o seu
dinheiro - em
setembro.

Agora veja
a rentabilidade do
Fundo de Renda Real
no mesmo período.

INFLAÇÃO ACUMULADA
JAN/SET-135,96%

RENTABILIDADE ACUMULADA
JAN/SET-169,91%

FUNDO DE RENDA REAL
O fundo de renda fixa que, com a experiência do Banco Real,
passou a inflação para trás. Rentabilidade, liquidez, segurança,
flexibilidade e isenção total de IR para pessoas físicas.

^~
0 lançamento do NorteShopping foi um grande estímulo
para nós, no sentido de partirmos para ampliar nosso negócio.
A grande demanda existente na região e a realidade de um
moderno Shopping Center fizeram com que tomássemos a
decisão de ir para a Zona Norte. Seu
poder de compra, seu estilo de vida
já estavam merecendo mesmo uma
estrutura comercial mais arrojada.
E o NorteShopping é a resposta mais
perfeita para tudo isso.
Na nossa loja o consumidor
da região vai encontrar os mais
modernos lançamentos em bolsas,
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Benedita Valéria do Vai, da DIPontine, levando
para o NorteShopping os detalhes da moda e a
certeza do sucesso.
¦SSV

PLANEJAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO

BANCO REAL
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O Bancoque faz mais por seus clientes.
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0 'eXtdisSÓ7o?condr|0ôFmUnd° 8 aS d!ma? info"™ções
determinadas pela regulamentação em vigor estão a
aisposiçao dos condôminos na sede e dependências
do administrador Banco Rea! de Investimento.
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TRE censura Brizola e não admitirá pri vil egios
"O

Juiz Eduardo Mayr é um liberal e
assumo tudo o que ele faz" — disse ontem o
vice-presidente do TRE, Desembargador Fonseca Passos, ao explicar a decisão do juiz de
retirar do ar o programa gravado pelo Governador Leonel Brizola para o horário vespertino da propaganda gratuita na televisão. O
PDT considerou "indevida" a proibição e
requereu ao Tribunal permissão para transmitir o programa.
Náo há qualquer constrangimento cm
proibirmos um programa com a fala do governador — afirmou Fonseca Passos — porque
não podemos usar processo discriminatório,
com privilégios para quem quer que seja. O
Juiz Mayr é conhecido por sua postura de
altivez, independência e cultura e merecedor
de toda a confiança do Tribunal. Eu o escolhi
para fiscal por sua capacidade.
Às I5h de hoje o vice-presidente ouvirá a
gravação do programa, que será então taquigrafado. No despacho que deu no recurso do
PDT, subscrito pelo advogado José Leventhal,
o desembargador determinou se oficiasse à TV
Globo para que lhe remeta as gravações dos
PMDB e do PL, que
programas do PDT, do"para
melhor reflexão e
foram retirados do ar,
madura decisão".
Nossa posição é muito difícil — acentuou o desembargador — pela delicadeza das
funções, com poder dc polícia, que consistem
em administrar paixões. Só o tempo vai-nos
fazer justiça.
Em seu despacho, o vice-presidente do
TRE explica que "o fato constante da inicial
está ligado a outros, anteriores, que devem ser
examinados cm conjunto, pois nenhum deles,
separado, pode oferecer a visão exata dos
acontecimentos". Por esse motivo quer receber da TV Globo as gravações dos programas

do PDT. do PMDB e do PFL retirados do ar
nos últimos dias.
O PDT, no requerimento em que pede
permissão
para transmitir o programa, afirma
"o eminente
que
juiz encarregado da fiscalização junto à estação geradora da TV Globo,
determinou a suspensão do program do Partido Democrático Trabalhista, data vènia, sem
razão justificável para tanto, eis que nenhuma
infração havia sido, ou se pretendia cometer,
às regras da estrita propaganda partidária".
Pede o PDT ao desembargador para "aquilatar da justiça do pedido e da injustiça cometida
pelo douto juiz encarregado da referida fiscalização".
O advogado da TV Globo Luís Zvciter,
esteve, no princípio da noite, no TRE. tomou
conhecimento do despacho do Descmbargador Fonseca Passos e foi encarregado de
transmitir à direção da emissora os seus termos, para que sejam providenciadas as gravações dos programas como solicitado.
"O
programa do governador não chegou a
entrar no ar porque, minutos antes, analisei o
tape e vetei sua exibiçáo, deixando a sigla do
PDT na tela. Seu discurso náo tinha conteúdo
partidário c fazia inúmeras referências à Rede
Globo . Em nenhum momento do filme ele
falou de seu candidato ou de seu partido",
disse o Juiz Eduardo Mayr. fiscal do TRE,
logo após o veto à transmissão das 13h, no
horário gratuito da campanha eleitoral
Uma hora antes do início da transmissão,
o juiz declarara que náo tinha encontrado, ate
então, motivos para retirar do ar a fala do
governador, por náo conter ofensa a cândidatos. Indagado se vetaria Leonel Brizola, caso
fosse necessário, deu resposta evasiva: "talvez...". Depois não quis revelar com maiores
detalhes o conteúdo da fala de Brizola; optou
pelo veto ao filme.

Foto de Mabel Arthou

Leite não quer PMDB
aliado a desgoverno
O Deputado Jorge Leite disse ontem, na Assembléia
Legislativa, que a bancada estadual do PMDI. deve examinar
"com milito cuidado"
a questão da coalizão com o Governo do
Eslado "porque quem ficar acoplado a esse desgoverno lerá o
passaporte da derrota nas eleições parlamentares dc 1986".
Jorge I eite mostrou fotografias de travestis e mendigas
tomando banho de biquíni no chafariz da Praça II,
para
comprovar com documentos como esla (idade eslá abandonada
socialismo
moreno,
so
pelo
que c competente para falar e atacar
os outros mas nada faz pela população do Rio".
O candidato do PMDB acha que o Deputado Cláudio
Moacir. líder da bancada c maior defensor da coalizão, náo
trocará o partido pelo PDT, como foi noticiado.
— Conheço a formação de Cláudio Moacir, um homem
que sempre defendeu o programa do PMDB, e não tenho
dúvidas de que ele estará ao nosso lado durante ioda a
campanha.
Cláudio Moacir. que eslava sentado ao lado do Deputado
Jorge I_eite. desmentiu que pretenda trocar de
partido e
ingressar no PDT. Disse que a informação "só
pode ler sido
uma brincadeira".

Para

comprovar o abandono, Leite mostrou foto
e travestis no chafariz
Foto de Luiz Morier

Os Deputados federais Jorge Leite e Fernando Carvalho
combinaram ontem jantai no início da próxima semana, para
conversa que será a continuação dc um processo de entendimentos, iniciado pelo ex-Prefeito de Niterói, Wcllington Moreira Franco, c pelo Deputado estadual Francisco Horta,
que
poderá levar o candidato do PTB a desistir da disputa e apoiar a
chapa do PMDB.
Jorge Leite, na segunda-feira dc manhã, vai ao escritório
do candidato do PMN, Sérgio Hernardes. na Barra da Tijuca. O
arquiteto, reconhecendo suas reduzidas possibilidades de vitória, ofereceu ao candidato do PMDB todos os seus estudos e
"pois
o que interessa mesmo é o bem do
projetos para a Cidade,
Rio de Janeiro".

Governador vai falar ao vivo
O Governador Leonel Brizola anunciou a
disposição de se dirigir ao vivo à população, no
horário gratuito da propaganda eleitoral, devido ao fato de o Tribunal Regional Eleitoral ter
censurado seu pronunciamento gravado de
ontem. Segundo afirmou, "acho que o bom
mesmo será comparecer às transmissões diretas junto com os candidatos nanicos, pois o

juiz eleitoral vai poder decidir diante de situações concretas".
Brizola náo quis entrar no mérito da
decisão que suspendeu seu pronunciamento.
Disse apenas esperar que "os candidatos pimpolhos da chamada Aliança Democrática não
venham dizer agora que eu combinei com o
juiz para nos tirar do ar".

Entendimentos

O discurso censurado
Povo do Rio dc Janeiro.
Muitas e muitas pessoas me nerguntam: será que esse pessoal que diz tudo
isto, que escreve, que faz esse mundo dc
imagem na televisão, querendo nos impressionar, pensam que nós acreditamos em
tudo isto? Será que eles nos consideram tão
burros que imaginam que nós não sabemos
nada da vida deles, do que eles têm feito,
do que sáo, do que fizeram, do que foram
durante toda esta noite aí de autoritarismo?
Como sabem, houve uma medida da
Justiça Eleitoral tirando do ar dois desses
candidatos. Nunca, cm momento algum,
entrei no mérito dessa decisão do magistrado. E nem poderia entrar. Certamente,
nessas gravações, náo deveria haver boa
coisa, pelos antecedentes. Mas, sobre isso
eu nem preciso argumentar muilo, porque
a população já tem o seu julgamento c sabe
quem começou tudo isto. Oucrem dizer,
mas náo querem ouvir.
Tudo isto vem a propósito dc um
noticiário da Rede Globo. Exatamente na
quarta-feira última, uma reportagem que
divulgaram no RJ TV. E como sabem, é
um noticiário dirigido à cidade, dirigido ao
nosso Estado, tanto que o próprio Banerj
participa do seu patrocínio. Foi um momento que me deixou triste. Senti um
grande desconforto em ver a Rede Globo
assumir uma posiçáo tão facciosa e inconyeniente à construção da democracia e ao
interesse público. Porque apresentou os
dois candidatos, Srs. Jorge Leite e Medina,
de uma maneira simpática, como se fossem
vítimas, que eles estavam sendo silenciados, que náo podiam exercer o direito de
defesa, justamente os agressores.
O Governador veio para defender-se e
defender o interesse público. E apresentou
a mim de uma forma com a qual eu náo
posso me conformar, pela parcialidade.
Primeiro, cortou as minhas declarações.
Em segundo lugar, realmente, não
poderia
dizer que eu estava apoiando a decisão do
magistrado. Porque, rigorosamente, eu,
em, nenhum momento, entrei no mérito da
decisão do juiz.
Pois bem. Sobre isto eu gostaria de dar

uma palavra à população: uma emissora de
televisão é detentora de um canal. Os
canais pertecem à população. Nem mesmo
ao Governo pertencem esses canais. O
Governo é um simples intermediário. Concede, como concede outros serviços
públicos. Então, esses canais, uma vez concedidos, não podem se parcializar, náo
podem
assumir uma atiiude facciosa. Isto já ocorreu nas eleições passadas. E seria
profundamente negativo que passasse a ocorrer
nessas eleições. Porque essa reportagem
pode ser um sinal da parcialidade que,
daqui por diante, vai assumir a Rede
Globo. Isso seria profundamente inconveniente à nossa reconstrução democrática.
Além dc ilegal, alem de contrariar o principio da concessão dos serviços públicos.
Porque um canal de televisão não
pode
discriminar ninguém. Um canal de tclevisáo ou de rádio náo pode deixar de
prestar
serviços ao conjunto da comunidade, sem
separar ninguém. Tem uma concessão como tem uma empresa de uma linha de
ônibus, que tem que transportar a todos e
náo discriminar ou decidir que a estes
transportam e aqueles outros não.
Eu faço essa referência porque a Rede
Globo agora, recém, vem registrando a
presença do Senador Saturnino. Mas levou
seis anos sem colocar o Senador nas suas
transmissões por uma questão pessoal,
peIas circunstâncias de que o Senador, de sua
Tribuna, de sua cadeira no Congresso,
questionou o acordo da Rede Globo com a'
Time Life, usando dc um direito seu. E só
mesmo numa ditadura é que poderia ocorrer essa exclusão injusta do representante
do povo do Rio de Janeiio. Senador da
República eleito pela nossa população, ser
excluído das transmissões da Rede Globo.
Eu registro, com o meu protesto, esse
fato. Porque a Rede Globo náo tinha o
direito dc parcializar a favor do Sr. Medina
e do Sr. Jorge Leite. Ela tem
que proceder
como uma concessionária, eqüidistante.
Faço esse meu protesto, porque sei
que
estou trabalhando pela construção de instituições democráticas nesse país. E, sobretudo, pela eliminação de todos os nódulos
e deformações que a ditadura nos legou até
hoje.

i_

,, ^.J'

'"'

'''"""'":"'... ¦ • . _t;_>.,,,«> ¦¦¦'¦¦'-'¦¦¦¦¦

Bruno, o filho do senador, desculpou a ausência do candidato
na panfletagem defronte à Petrobrás

Uma pesquisa esclarecedora
César Mai
£ ÃO poderia ter sido mais oportuna a
pesquisa realizada pelo IBOPE após
a primeira semana de apresentação dos
candidatos pela TV e rádio. Este primeiro
contato com todos os candidatos permitiu
ao eleitor mostrar suas simpatias num universo mais amplo dc opções o que gerou
alguma transferência dc votos dos cândidatos mais importantes para os de menor
expressão.
Mas não se alegrem, será um momento
transitório que com a proximidade do pieito revertera em função da utilidade do
voto. Como já havíamos comentado no
último artigo os candidatos de menor peso
náo oferecerão qualquer surpresa, o que
foi ratificado agora com a TV em cena.
No entanto este fato permite a análise
do grau dc fidelidade do eleitor aos candidalos mais expressivos. E este o fenômeno
importante a registrar. Saturnino teve a
menor perda absoluta, 1,1%, e a menor
queda relativa (para 95% do nível da
última pesquisa). Medina teve uma perda
absoluta de 1,9% caindo para 91% da
anterior c Leite de 2,5% caindo para 89%
de seu último resultado.
O índice de infidelidade maior em
Leite embora esperado pelo eícito Sandra
que comentamos em outros artigos, ainda
não o desqualificou, já que sua campanha
não tem sustentação doutrinária. Porém,
se, passado o efeito inicial da entrada da
TV e do rádio, não ocorrer uma reação
sensível, elc correrá o risco de entrar num
mergulho, quando a campanha se tornar
mais confrontante. A surpresa maior foi a
infidelidade a Medina. Isto não era esperado pela característica dc seu eleitorado. Os
próprios votos conservadores cm conjunto
sofreram uma perda, embora menor, passando dc 28% para pouco mais de 26%. O
que adiantávamos no artigo anterior agora
podemos garantir: Medina está fora do

páreo, c deve cultivar sua medalha de prata
para evitar o pior.
Os votos indefinidos continuam oscilando em torno de 20%, porém o saldo
disponível, supondo que no final os brancos e os nulos cheguem a 10%, caiu para
6%. Esta é a conclusão a que se chega
quando o IBOPE oferece a alternativa
limitada aos 3 primeiros. Esta parte da
pesquisa é extremamente importante pois
nos permite identificar a capacidade de
alavancagem de cada candidato sobre os
indefinidos e em cima da utilidade do voto.
Enquanto os 30,6% de Saturnino significam mais de 44% sobre o que tem quando
se oferece à escolha todos os candidatos,
Leite com seus 28.4% cresce 39% sobre a
outra base e Medina 32%. Outra vez se
confirma a eliminação de Medina, náo só
"alavancar" copela menor capacidade de
mo pelo nível absoluto que atingiu, inferior
a 25%, menor mesmo que a soma dos
conservadores, na outra pergunta. Soma-se
a isto o fato dc que o saldo disponível
(indefinidos —10% para brancos e nulos)
não lhe chega a ser suficiente para ultrapassar Saturnino. Outra relação importante é
a que mede o esforço para ultrapassagem.
Dividindo-se Saturnino por Medina chegase a um "gap" de 23%, intransponível a 45
dias da eleição. Medina tem todo direito de
não pagar a conta a quem o orientou para
um artificial antibrizolismo.
Finalmente na resposta à questão sobre
a participação dos candidatos na TV, podese testar o grau de atração de cada um. É
curioso o fato de que a soma de Saturnino c
Leite é praticamente igual aqui c na cônsulta sobre em quem se votaria. O mesmo
acontece com o nível de Medina. Note-se
"gap" aqui
é extremamente elevado
que o
(44% e 58%). Diria que aí, possivelmente,
esteja a tendência, hoje, de distribuição
final, sobre uma outra c maior concentração de votos, cntrc os 3 primeiros.
César Maia é Secretário Estadual de Fazenda
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Carvalho poderá até
desistir após jantar
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A partir da constatação, através das pesquisas, de que a
candidatura Fernando Carvalho não está crescendo a
ponto de
ameaçar os três mais fortes, o Deputado Francisco Horta, vice
da chapa de Carvalho, passou a procurar uma saída honrosa
para o PTB. E encontrou no ex-Prefeito de Niterói, Wcllington
Moreira Franco, um interlocutor interessado cm discutir a
possibilidade de negociação.
Depois que Fernando Carvalho perdeu praticamente o
apoio de toda a bancada do PTB. o que gerou uma crise no
partido, esses entendimentos foram aprofundados. E ontem,
após um programa de entrevistas na Tv-Bandeirantes. Jorge
Leite e Fernando Carvalho combinaram o encontro.
Fernando Carvalho não admitiu que vá desistir para apoiar
Jorge Leite. Mas aceiiou de pronto o convite do candidato do
PMDB para conversarem. Os dois marcaram um jantar para a
próxima semana porque Carvalho estará hoje em Brasília. Num
ambiente de brincadeiras, Jorge Leite convidou Carvalho para
ingressar no PMDB, ao que Carvalho respondeu: "Como?. O
PMDB tem grande densidade demográfica. Não há espaço para
mim". Mas Jorge Leite logo rebateu: "Há sim, principalmente
depois dessa campanha".
Antes do programa, Jorge Leite foi procurado por Sérgio
Bernardes. Bernardes náo faiou em desistir da candidatura nem
há entendimentos para isso. Apenas admitiu
que tem menos
possibilidades de vitória do que o candidato do PMDB:
—- Olha, Jorge, eu
quero o bem do Rio de Janeiro. E se
você tem mais chance do que eu. ofereço-lhe estudos e
projetos.
São fruto de 30 anos de trabalho. Ouero convidá-lo
para ir a
meu escritório conhecer tudo, receber todas as explicações.
Acho que você poderá aproveitar muita coisa.
Jorge Leite agradeceu e disse que gostaria realmente de
conhecer os estudos de Sérgio Bernardes, a quem classificou de
"um arquiteto
fantástico".

Filho de Saturnino
fala por ele na rua

"Tá na
cara. Tá na TV todo dia e só náo vê quem não
quer. Saturnino Braga, o senador do trabalhador e da defesa
das estatais." Estas palavras foram ouvidas ontem
pelos funcionários da Petrobrás, ao deixarem o trabalho, no final da tarde.
A voz, emitida por um megafone, era dc Bruno, filho do
candidato do PDT, que, após a distribuição de cinco mil cartas
"por
aos funcionários, desculpou-se pela ausência do
pai. que,
motivo de saúde, não pôde deixar Brasília para vir cumprimentar vocês".
O senador era esperado, na porta da Petrobrás. às 17h, em
companhia de Jó Resende. Nenhum dos dois esteve lá, mas,
mesmo assim, foi feita a panfletagem da campanha dos cândidatos e alguns funcionários ficaram para ouvir Bruno aconselhar a
todos a votarem "no melhor senador da República, homem de
mãos limpas, que se tem destacado cm defesa das estatais e dos
trabalhadores". O comunicado dc que o senador não compareceria à panfletagem provocou, imediatamente, a dispersão dos
funcionários. Um dos que permaneceram em frente à sede da
Petrobrás foi o aposentado Evandro Mendes. Ele disse què vai
votar cm Saturnino Braga "porque tenho mais confiança nele".
A funcionária Hildes, que não quis dizer o sobrenome, ainda
não tem candidato para votar cm 15 de novembro "porque está
muito difícil de se escolher". Sua colega de trabalho. Eda
Castro, disse que, "para falar a verdade, nâo dá para votar em
ninguém. Ninguém está com nada".

Rubem Medina promete
prestigiar servidores
O Deputado Rubem Medina. candidato do PFL a prefeito,
prometeu ontem resgatar o prestígio do funcionalismo do
Município, através dc uma política moderna de recursos humanos, da criação de cooperativa de abastecimento para favorecer
os orçamentos domésticos e recuperando do Eslado a parte do
Município nos institutos de previdência.
— Náo há nenhuma razão
para deixar com o Estado os
sistemas previdenciário e assistencial dos servidores municipais.
Os funcionários não estáo satisfeitos nem com o Ipcrj nem com
o lascrj. Descontam gordas falias dos seus vencimentos e pouco
ou nada recebem cm troca. A cidade é suficientemente competente para gerir a arrecadação imposta aos funcionários e
transformá-la em serviços que realmente protejam quem trabalha por ela — disse Rubem Medina.
Segundo o candidato do PFL, os novos institutos de
previdência c assistência ao servidor municipal devem ser
dirigidos por equipes nomeadas pelo prefeito c teráo em sua
diretoria pelo menos um representante dos servidores públicos.

Clemir garante que
não vai para Frente

O candidato do Partido Democrata Cristão, Clemir Ramos. repudiou as declarações do Governador Leonel Brizola
sobre a possibilidade da criação de uma frenle antibnzoljsta
para derrotar o candidato do PDT, Saturnino Braga, chamada
Frente Carioca e composta pelos candidatos Álvaro Vale
Rubem Medina. Fernando ( ... ..dlio. Heitor Furtado e
pelo
próprio Clemir
Ele disse respcii ii ,id" i ..miias d,, governador
que o
PDf é uni parii.lo pi ._i.v .-.. n;..j, ..,,, c
que veio para se
-(___.'..
fumai no K.o
,..,, |.i ,c iMg,uu/ou em i_ Estados.
dispuMi.d-i |_, K.mra mi _..u.u ..ipuais N,nla tem a vei como
PIK antciioi ,i ll.,5".
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Serviço de Ação Social
de Brasília só recebeu
10% dos objetos doados
Brasília — A chefe de gabinete da PAS (Proteção e Ação
Social), Laila de Lourdes Ramos Dourado, denunciou ao
presidente da comissão que apura o desaparecimento de mais de
3 mil produtos de procedência estrangeira doados pela Receita
Federal à Secretaria de Serviços Públicos do Distrito Federal,
Antenor Augusto de Barros, que "nem 10% dos produtos
endereçados à entidade chegaram às suas mãos".
Laila de Lourdes informou, por exemplo, que, dos 488
quilos de bijuterias estrangeiras doados à PAS pela Receita,
somente 30 quilos chegaram à entidade, então dirigida pela
mulher do ex-Governador José Ornellas, Zely. As mercadorias
que chegaram lá foram vendidas em bazares públicos, e os
¦ recursos, aplicados em obras beneficentes. "Os
produtos que
náo chegaram estão desaparecidos", informou Antenor Augusto.
O presidente da comissão ainda apura quem forneceu os
produtos sorteados entre os funcionários nas festas promovidas
na Secretaria. Entre tais produtos, estão pares de tênis norteamericanos Ali Star Converse, vendidos a CrS 700 mil em
importadoras, e calças Calvin Klein, a CrS 1 milhão 200 mil.
"Foram
quatro sorteios", afirma.
Antenor Augusto sustena que um deles teria sido em
dezembro de 1983, dois em dezembro de 1484 c um outro em
março de 1985. O agente administrativo Fernando César
Meneses dos Santos foi presenteado com um par de tênis Ali
Star cm data que náo coincide com nenhum dos quatro sorteios
apurados por ele. O tênis foi dado ao funcionário em 5 de março
de 1984, no seu aniversário.
Antenor Augusto náo sabe ao certo quais os equipamentos
eletrônicos, de videocassete a televisões a cores, estão desaparccidos. A televisão colorida Hitachi que o ex-gerente de Assistência Social, Roberto Jenkins de Lemos, cedeu à chefe da
Divisão de Administração Geral, Elsa Borges Gomes, foi
localizada na sala dos motoristas da Secretaria. Na casa de Elsa
Borges, Antenor Augusto recuperou um rádio Hitachi.
A TV a cores foi entregue à chefe da Divisão de
Administração Geral com o propósito de melhorar o ambiente
de descanso dos motoristas — reage Roberto Jenkins, funcionario do Serpro assessorando a Fundação Getúlio Vargas. A
televisão acabou por ser entregue à PAS c rifada como nova,
depois, na barraca de Brasília na tradicional Feira dos Estados,
no último mês de junho.
Roberto Jenkins requisitou os produtos estrangeiros à
Receita Federal. Ele se deslocou do Serpro para o Governo do
Distrito Federal em dezembro de 1982, para melhorar a imagem
da Secretaria de Serviços Públicos, a pior entre todas as
Secretarias. No posto, dotou os setores da Secretaria com
equipamentos eletrônicos da Receita.
Tais medidas dinamizadoras foram tomadas
para permitir que as chefias tivessem possibilidade de acompanhar o
noticiário, acelerando o processo de adotar providências que se
fizessem necessárias, em função das ocorrências que fossem
noticiadas — justifica Roberto Jenkins.

Carteiros — Cento e dezesseis carteiros e manipuladores de
correspondência iniciaram ontem nela manhã em Brasília uma
greve de fome para protestar contra a demissão de 10 colegas
pela diretoria da ECT (Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos) por participarem da operação-tartaruga. O presidente da ECT, Laumar Vasconcelos, disse desconhecer a
"greve de fome"
dos funcionários e negou fazer qualquer
acordo com os grevistas. Laumar Vasconcelos confirmou a
demissão dos 10 funcionários e garantiu que, se houver greve,
ele aplicará os "remédios amargos" previstos da legislação.
Advogados — No primeiro dia de greve dos advogados
dativos (nomeados pelo juiz e que nada ganham), cerca dc 150
audiências tiveram que ser adiadas, ontem, no Fórum Central
de Sáo Paulo. Os advogados eliminais se recusam a trabalhar de
graça por entenderem que cabe ao Estado e tarefa dc propiciar
assistência judiciária aos réus pobres. A paralisação deve se
estender ao interior a partir do dia 8. o que poderá provocar um
colapso na Justiça criminal, pois dos 400 mil processos cm
andamento no Estado, 80% são de responsabilidade de advogados dativos.
Operários — Os 4 mii 500 operários que trabalham na
edificação da hidrelétrica de Itaparica — nos sertões de
Pernambuco e da Bahia — entram hoje no décimo segundo dia
de greve, enquanto o Tribuna Regional do Trabalho conseguir
conciliar 10 das 37 exigências apresentadas pelos trabalhadores.
O dissídio coletivo foi inslaurado a pedido da construtora
Mendes Júnior S/A — principal responsável pelas obras da
barragem — que solicitou ao TRT que declare a ilegalidade do
movimento, uma vez que os grevistas não seguiram os rituais
estabelecidos pela chamada Lei de Greve.
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Cubatão (SP) — Foto de Ariovaldo dos Santos
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Abi-Ackel está envolvido
agora em crime de peculato
Brasília — A Polícia Federal já lem elcmcntos suficientes para indiciar o ex-Ministro
Ibrahim Abi-Ackel por crime de peculato, revelou o delegado Francisco de Assis Alves, que
preside dois inquéritos: um pela venda dc vistos
irregulares para estrangeiros; outro pela usurpação de função pública. Abi-Ackel prestará depoimento e será identificado datiloscopicamente
mais uma vez.
O crime de peculato — descrito no Código
Penal como "apropriar-se de valores sob sua
guarda em função do cargo, ou desviá-los a
favor de alguém" — é mais grave do que
corrupção, segundo as leis brasileiras. AbiAckel já foi indiciado por prevaricação no
inquérito presidido pelo delegado Paulo Lieht,
que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal no
início da semana
O delegado Assis Alves ouviu ontem depoimento de Sandoval Severino dos Santos, asses-

sor financeiro do Ministério da Justiça, que lhe
entregou quatro bilhetes manuscritos de AbiAckel autorizando-o a comprar passagens aércas para seu filho, Paulo Abi-Ackel. Sandoval
exercia o cargo de ordenador dc despesas do
Ministério durante a gestão do ex-Ministro.
— Este foi o depoimento mais consistente
que ouvi até agora — afirmou Assis Alves,
embora sem confirmar que Paulo Abi-Ackel
tenha viajado à China as expensas do Ministério. O depoimento de Sandoval comprovou,
segundo o delegado, vários fatos relacionados a'
irregularidades ocorridas na gestão de AbiAckel.
Sandoval, após o depoimento, esquivou-se
da imprensa saindo da Polícia Federal pela
garagem num carro do próprio DPF. Sandoval
implantou três pontes de safena há pouco tempo
e está licenciado no Minislério da Justiça.

Extradição tem projeto aprovado
Brasília — Projeto
ao Supremo

permitindo
Tribunal Federal conceder liberdade ao estrangeiro preso em conseqüência de pedido de
extradição formulado por qualquer país foi
aprovado pela Câmara dos Deputados, alterando a legislação, que náo permite a interferência
do Judiciário para decidir sobre a conveniência
ou náo da prisão.
Atualmente, ao receber um pedido de extra*^"'-

<jAt'
,.-¦¦'¦

dição, o Governo brasileiro manda prender o
extraditando, que fica obrigatoriamente preso
até que o Supremo Tribunal decida se a solicitação será atendida ou não. Muitas vezes o
julgamento do processo demora meses, terminando com a negativa da extradição, não podendo o acusado esperar em liberdade. O projeto é
de autoria do Deputado Cardoso Alves (PMDBSP).
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Patrícia, a mãe e mais três irmãos receberam Cr$ 158 milliões

No dia 2 de outubro,
em Fortaleza, um
cidadão brasileiro, 25
anos, profissão
desesperança, saltou

Indenização por Vila Soco
é paga em meio a tristeza

Cubatão (SP) — Mesmo diante de cheques
que somavam Cr$ 1 bilhão 859 milhões —
entregues ontem pelo Promotor José Luiz
Dias Campos, como indenização da Petrobrás
às vítimas do incêndio dc Vila Soco, em 24 de
fevereiro de 1984, causado pelo vazamento de
um duto de gasolina enferrujado — o ambiente era de silêncio e tristeza entre o grupo de 10
pessoas indenizadas por perderem filhos, pais,
barracos ou que ficaram inutilizados para o
trabalho em função das queimaduras.
Não se viu um único sorriso entre os
contemplados com cheques que variavam de
CrS 60 milhões a CrS 245 milhões. Oficialmente, foram declaradas mortas 93 pessoas. Para
calcular as indenizações a parentes de adultos
mortos no incêndio, o Ministério Público calculou a soma de 2/3 de todos os salários que
perceberiam até os 60 anos de vida provável.
Para a.s crianças desaparecidas de Vila Soco, o
mesmo cálculo, estimando-se um período entre 12 até 65 anos. A Petrobrás— responsabilizada pela perícia — concordou em pagar
80% desses valores.
Sebastião Soares dc Araújo, de 59 anos,
viajou 48 horas desde Santana do Ipanema,
em Alagoas, para retirar CrS 245 milhões para
Márcia e Neigila, suas duas netas que perderam os pais no fogo. Sebastião contou que elas
só se salvaram porque naquele dia, foram
visitá-lo na casa dos avós, longe da favela.
O filho de Sebastião, Manoel Mário, de 19
anos, cm contrapartida, foi também naquele
mesmo dia visitar a irmã em Vila Soco.
Morreu queimado, junto com Neide e o
cunhado José Gonçalves da Silva. "Desgostei
tanto que peguei as netas e fui para Alagoas.
Só voltei agora porque o juiz me mandou
avisar", contou o alagoano.
Para o Promotor José Luiz Dias Campos,
coordenador da área de acidentes do trabalho
de São Paulo e o maior responsável pelo
acordo com a Petrobrás, as indenizações só

foram possíveis com a atuação da nova diretoria da empresa. O diretor do escritório da
empresa em São Paulo, José Antônio Munhoz, que acompanhou a entrega dos cheques,
"não com
satisfação, mas com alívio", garantia que hoje a meta prioritária da Petrobrás é a
segurança, "a proteção do homem e do meio
ambiente".
Patrícia Bacelar tem seis anos, vai enfrentar ainda oito operações plásticas nas costas e
nas pernas e foi indenizada junto com a mãe
Célia Regina e mais três irmãos também
queimados, com CrS 158 milhões e o pagamento de todas as cirurgias futuras. Patrícia
manca da perna, sorri apenas quando brinca
com o cachorro Negração, mas o resto do
tempo fica com uma sombra de tristeza.
— Não posso falar de Vila Soco
perto
perto da menina. Ela ainda acorda gritando
toda noite, mas já consegue andar depois que
os médicos operaram sua perna. Só lembro
que vi tudo vermelho pelo telhado do barraco,
peguei três crianças e joguei para fora. Patrícia
saiu correndo e entrou na casa de uma vizinha,
que explodiu. Por isto, sofreu mais, afirmou
Célia Regina, abandonada pelo marido antes
do incêndio.
Segundo o Promotor José Dias Campas,
muitas vítimas se precipitaram e fizeram açordos com a Petrobrás, em maio de 1984,
recebendo indenizações que quase sempre não
passavam de Cr$ 4 milhões, com a antiga
diretoria da empresa. Agora, ele tem definidos
12 processos, mas dois dos indenizados não
apareceram ontem. Um deles foi para Pernambuco e ainda não conseguiram localizá-lo.
Antônio Balbino de Jesus — outro que
não recebeu ontem — tem direito a maior das
indenizações: CrS 275 milhões. Sua mulher e
suas duas filhas morreram no incêndio. No
entanto, ele não pode ir até o fórum porque
está internado num hospital de São Paulo,
depois de uma cirurgia no coração.

para a morte de uma
altura de 100 metros.
As últimas palavras
que o suicida ouviu
vieram da multidão lá
embaixo, que gritava:
"Pula!
Pula!" E de um
estudante, que lhe
exigia pressa, porque
não queria entrar
atrasado na aula.
Assim caminha a
hijmanidade?
0 que anda
aprendendo aquele
estudante nas salas
de aula?
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Uma agência que
se preocupa alem da
propaganda.
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oncurso Como Ganhai
VENCEDOR DO MÊS DE AGOSTO
YEDA OCTAVIANO
Rua Viúva Lacerda, 196 — Botafogo — Rio de Janeiro — RJ

ROTEÍRO DA EMOÇÃO
Oh! Que maravilha! Sonhar com uma
viagem e realizá-la. Desejar ver outras terras, outros povos para obter novos conhecimentos e conseguir viajar pelo mundo afora!
Já andei por vários países e ainda não fiquei
satisfeita. Quanto mais se ampliam novos
horizontes mais se tem vontade de estendelos. A Espanha já fui três vezes. Já a vi por
todos os ângulos e cada ângulo por um
prisma diferente. Por isso a admiro. Seria o
pais onde passaria a viver se por acaso
deixasse o Brasil. Por vários motivos escolheria a Espanha: primeiramente pelo seu
povo. É fácil conviver com ele, tem a índole
do brasileiro. Segundo, um país de alta
civilização, organizado e bem estruturado.
No ano passado pisei o seu solo pela 3a
vez. Fui fazer um curso em Palma de
Majorca. de Extensão Cultural, abrangendo
as anes, a escultura, a arquitetura e os
grandes mestres da pintura espanhola: Velasques. Goya, El Greco, Murillo, Miro e
Picasso. Também a sua História e a sua
origem através dos séculos.
Palma de Majorca. a Ilha do Paraiso, a
mais importante das ilhas Baleares se fez
por si. Superou a própria dificuldade de
desenvoiver-se e é auto-suficiente. É uma
ilha cheia de encantos, salpicada de moinhos e repleta de hotéis em toda a orla da
praia. Recebe bem os que chegam. Tem
uma superfície de 30.600 km1 e no ano de
1294, o rei Jaime II e em seguida Jaime III a
transferiram dos árabes para a Dinastia

Aragon. Sobre a antiga Mesquita construiram uma imensa Catedral de estilo gótico
com uma só nave para iluminar seu interior.
Posteriormente foi modificado o projeto e
colocaram mais duas traves laterais. Do
estilo gótico foi alterada para o renascentista
até que, no século XIX, a sua fachada foi
refeita como uma réplica à Catedral de
Reims, cidade da França. No seu interior
podemos apreciar a nave principal com a
abóboda de 70 metros de altura sustentada
por três pilares. A Catedral foi construída
com pedras retiradas da própria ilha. Com
o passar dos séculos, foi sendo modificada
e aumentada sofrendo as características
para o neo-gótico. As colunas de 72 metros
de altura dáo um ar de imponência à arquitetura formando, no seu conjunto, perfeita
harmonia na variedade de seus estilos.
Ainda na ilha, um dos centros principais
do turismo espanhol, podemos visitar as
Cuevas de Drach: uma gruta imensa, preparada para o turista entrar nos seus labirintos,
encantar-se com os lagos do seu interior, as
estalactites e estalagmites e, no final da
visita, uma surpresa: um concerto de violino
que chega deslizando sobre uma pequena
canoa iluminada contrastando com a escuridáo da caverna. O turista sai empolgado
com o que viu e com o espetáculo inesperado. A ilha náo só sabe receber o estrangeiro
como está preparada, com as suas 600 mil
palmeiras, e seus milhões de pés de amendoeiras a reverenciá-los . É um eterno
paraiso terrestre. Venham conhecê-la.
Quem |á conhece a Espanha sabe que
nâo estou fantasiando. E um pais já comple-
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to na sua formação. Conheci Segovia, antiga cidade Romana do Século I DC, onde
se destaca aos olhos do visitante um enorme aqueduto idealizado pelo imperador Trajano. Suas ruas estreitas, que dão a impressâo de se estar vivendo ha Idade Média,
pois tudo conspira para isso: tudo transpira
o ar de não sei quantos anos atrás. E não
sei há quantos anos atrás ela foi destruída
durante a guerra entre Toledo e Segovia
para, posteriormente, ser reconstruída. Cerca de duzentos anos perduraram os trabaIhos na Catedral de Segovia em estilo gótico, sendo o seu interior em estilo neobarroco e neo-clássico, contendo capelas
dos restos mortais das famílias importantes
da cidade.
Em Segovia está o Castelo de Alcazar,
onde outrora viviam os reis cristáos nesta
fortaleza em luta contra os árabes. A história
poderia ser contada em fatos acontecidos
entre estas muralhas. Foi em Segovia que a
rainha Isabel de Castela foi coroada na
igreja de S. Miguel, casando-se com Fernando de Aragon de Granada, unificando o
pais. Cem anos depois Felipe II se casa
neste mesmo castelo com Ana dAustria. O
Alcazar é hoje o símbolo da história espanhola e quem o conhece percebe o quanto
suas paredes têm para contar. (Ah! Se elas
falassem ...) Por duas vezes o fogo tentou
destrui-lo, mas a força dos ancestrais não
deixou apagar-se o marco de sua história,
pois foi nele que Carlos V reuniu todo o
império espanhol.
Podemos dizer sem
sombra de dúvida que o Alcazar de Segovia
é o coração da Espanha. Nele está o seu

relicário mais precioso: o seu passado.
De Segovia para Ávila segue uma estrada sobre um terreno agreste, com pedras
e pequenos arbustos de folha miúda, com
pequenos elevados e o horizonte a perder
de vista. Ávila, a cidade mais amuralhada do
mundo, foi construída por Cassandro em
defesa contra o inimigo árabe. Em 1515
nasceu a Santa Teresa de Ávila, entre estas
muralhas românicas, toda circundada pelo
rio Adaja. Com ela toda a cidade renasceu e
reviveu.
Saindo de Madrid para viajar até Segovia, passa-se pela Serra de Guadarrama
onde está o "Vale de Los Caydos", construido ao tempo do Generalissimo Franco em
memória aos mortos que tombaram durante
a guerra civil.
Tomando-se a estrada de Nava Cerrada
onde se aprecia a plantação de pinheiros
em todo o percurso até a subida da montanha de 1.700 metros, onde a neve cobre
como em flocos a terra úmida de seus
pinheirais em floresta. Apenas um pequeno
riacho, o Eresma, acompanha a escalada
que. ao descer a serra, pouco a pouco se
avoluma tomando-se um Senhor rio. Em
tempos idos passou por aqui um rei que
gostava de caçar, de nome Felipe V, a se
encantou tanto do lugar que mandou construir o seu palácio todo em pedra e denominou-o de "Palácio de La Granja". Todo em
estilo francês é como se fosse uma jóia
encrustada nesta* longínqua província. O
turista, ao visitá-lo, revive no mobiliáno. nos
lustres de cristal, nos mármores de Granada, nas porcelanas de Bom Retiro, nas
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pinturas de Lucas Giordano. na estátua de
La Fe e nos seus enormes espelhos, toda a
época da realeza antiga no seu máximo
esplendor. A Espanha tem o que contar de
seu passado e mais do que nunca esta ele
gravado na coleção de tapetes que Carlos V
transportou para o Palácio de La Granja
numa extensão de 14 quilômetros! Sâo
salas e mais salas cobertas de tapetes
flamengos! Uma loucura maravilhosa!
Esta é uma das partes da Espanha. O
cerne principal, onde pulsa a origem de
todas as cousas. Mas não vou estender-me
porque o que tenho a contar levaria muitos
dias e muitas noites. Apenas irei relembrar
Madrid, o centro, a Capital. Quem não
gostaria de rever a Placa de Cibeles, a
Fonte de Netuno tendo o museu do Prado
em frente? A Placa dei Embaixadores, o
Monumento a Colombo, o Palácio Real e o
Passeo das Agacias? E ainda: os viadutos e
elevados, as flores nas sacadas e o rio
Mansanares a correr por entie as ruas no
seu percurso silencioso ... Esta é a Espanha
que eu vi. Por onde passei como qualquer
turista. Mas os poucos momentos ali vividos
serão guardados como carinhosa lembrança por toda a minha vida.

&

6

?

Io caderno

a

Nacional

sexta-feira, 4/10/85

Informe JB
Apartpornô
A comissão que o Governo Sarney criou para refjgar uma política
do cinema nacional tirou da geladeira cultural uma antiga idéia do
ex-Ministro da Justiça Petrônio
Portella — vai sugerir ao Concine
que confine os filmes pornográficos
a salas de exibição especiais, a serem credenciadas exclusivamente
em cidades grandes. Nas pequenas,
acredita-se que boa parte da população fugiu das platéias, temendo
ver o que não deve no escurinho do
cinema.
As pornossalas que o Concine
escolherá só poderão, além disso,
ocupar um máximo de dez por cento dos lugares disponíveis em cada
praça. E os filmes destinados a
essas vagas sairão das distribuidoras
cobertos por uma espécie de certidão do Governo, atestando que o
produto é pornográfico mesmo.
¦
Por trás da restrição há estatísticas da Embrafilme, mostrando
que
a produção de cinema pornô no
país
está cada vez mais assanhada.
Em julho, por exemplo, na lista
dos oito filmes de maior bilheteria
no Brasil constam nada menos
que
sete pérolas da pornoteca nacional
— como 24 Horas de Sexo Explítico,
Noite das Penetrações, Agite antes
de Usar e outros títulos ainda mais
chulos.
A única exceção é Os Trapalhões no Reino da Fantasia,
que
como se sabe é chanchada
para
crianças.
O duelo final
Pelas contas do alto comando do
PDT o duelo final da eleição carioca
será travado entre o candidato do partido, Saturnino Braga, e o Deputado
Jorge Leite, do PMDB.
Tanto é assim que o Governador
Leonel Brizola tem dirigido suas baterias contra o candidato do PMDB,
poupando de certa forma Rubem Medina,
do PFL.
Leite
Vem aí também o aumento do chamado leite "C", com 3,2% de gordura.
O aumento poderá ser de 35%, a
vigorar a partir do dia 16.

Recolher os cacos
No jantar com o Presidente José
Sarney realizado na noite de terça-feira,
o Governador Leonel Brizola advogou
a mudança da legislação eleitoral na
parte que proíbe mudanças de partido a
partir do 15 de novembro próximo, para
quem deseja concorrer às eleições do
próximo ano.
Brizola quer reduzir este prazo de
domicílio eleitoral para que ele
possa
dispor de tempo para recolher os órfãos
políticos que surgirão nas eleições das
capitais.

Juiz
Nâo custa lembrar:
O juiz Jorge Octávio de Castro
Miguez Figueiredo, da 12a Vara Federai, que decidiu a favor do empresário
Ronald Levinsohn, da Delfin, é o mesmo que ficou do lado dos estaleiros no
caso da Sunamarn, numa sentença que
favoreceu o advogado de uma das partes com honorários que podem chegar a
128 bilhões de cruzeiros.

Estoque de carne
Os supermercados do Rio de Janeiro devem começar a receber a partir de
segunda-feira carne congelada armazenada pelo Governo.
. Serão 1.200 toneladas semanais para
manter os preços que vigoram desde 11

de setembro, até novembro, quando
acaba a entressafra e o preço da carne
tende a cair.

Gente
Com um pot-pourri dos seus maiores sucessos, Linda Batista retorna hoje
à televisão, apresentando-sc na TV
Bandeirantes a partir das 21h30min, no
Programa Hebe Camargo.
Linda esteve recentemente à beira
da morte. Foi encontrada em companhia de duas irmãs cm um apartamento
de Copacabana, depois de passar vários
dias sem comer.

Constituição
O PCB resolveu fazer um anteprojeto de Constituição para o País.
O documento fica pronto na próxima semana e será entregue pela direção
do Partidão às comissões que estudam a
questão, fora e dentro do Congresso.

Alfonsin e os ingleses
Durante a viagem à Espanha que
inicia hoje, o Presidente da Argentina,
Raul Alfonsín, se encontrará com o
líder do Partido Liberal, David Steel.
É o segundo encontro importante de
Alfonsín com um líder da oposição
britânica. Em Paris, dias atrás, ele se
avistou com o líder dos trabalhistas,
Neil Kinnock.
As eleições na Inglaterra se aproximam e o Governo argentino, convencido de que não há a menor possibilidade
de negociar com o Governo de Margaret Thatcher, investe na oposição.

Chumbo grosso
O INAMPS decretou ontem intervenção no Serviço de Medicina Social
de Duque de Caxias, onde há suspeita
de prática de irregularidades e fraudes.
Dois inquéritos — um a cargo da
Polícia Federal e outro administrativo
— serão instaurados, ao mesmo tempo
em que se fará uma auditoria de controle médico.
O diretor-chefe, Antônio Monteiro,
foi afastado. Para seu lugar foi nomeado Walter Marimbondo de Almeida.

D Avelar explica ajuda
da Europa a entidades
religiosas nordestinas
Salvador — O Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil,
Cardeal Avelar Brandáo Vilela, que retornou esta semana da
visita ao Papa Joáo Paulo II, afirmou
que quase todas as
entidades religiosas do Nordeste têm recebido
contribuições
financeiras da Alemanha e de outros
países da Europa. Ele não
ve motivos para as criticas feitas a várias
pessoas da hierarquia
do clero, inclusive na Bahia, por receberem essas ajudas.
— A não ser
que o dinheiro destinado a
de assistência social esteja sendo aplicado emprogramar
pastorais "para
algumas
dioceses
financiar algum partido político —
o
ponderou
Cardeal, prometendo averiguar no caso baiano.
D Avelar informou que várias instituições criadas
pelos
bispos da Alemanha, sobretudo a Adveniat e
a Misereor
através de uma coleta anual realizada nas etapas de
preparação
para o Natal e para a quaresma, costumam ajudar dioceses
entidades católicas em outros países, "a nível de contribuição e
de
igreja para igreja".
Desta maneira, segundo o Primaz do Brasil, "não há nada
de irregular, por exemplo, no fato do bispo de Juazeiro
D José
Rodrigues, ter recebido cheques da Alemanha, "mesmo
que
tosse para ajudar na formação de uma consciência
política no
sentido de que as pessoas de sua diocese tenham a clara
noção
de seus direitos como cidadãos".
Ao comentar as denúncias contra vários bispos
que têm
aparecido em escaninhos de
parlamentares em Brasília, D
"este
Avelar chamou a atenção para
tipo de ataque indiscríminado ou localizado em uma pessoa, sem
provas claras". No caso
da Bahia, as denúncias têm sido dirigidas
contra o bispo de
Juazeiro, que atualmente está em Roma e
é conhecido por
que
sua ação social em favor das populações mais
pobres da região
do vale do São Francisco.
Na ausência do bispo, o advogado da diocese de Juazeiro
Expedito Nascimento, disse acreditar
que essas denúncias
contra D José Rodrigues devem estar
partindo dos mesmos
grupos de pessoas ligadas à TEP que, há dois anos, invadiram a
residência do religioso e picharam a catedral.

VOZ, FALA, INIBIÇAO
Consultas nas filiais: BRASÍLIA, GOIÂNIA
S. PAULO, SALVADOR, B. HORIZONTE, dire^
tamente com o PROF. SIMON WAJNTRAUB
marque através da matriz NO RIO DE JANEIRO (021) 236-5223 e 256-1644.
Inicialmente atendimentos individuais
para
corrigir a voz, a dicção ou um problema na fala,
após aulas de oratória em grupo
para perder a
inibição e melhorar o improviso.
Adquira os 2 conjuntos das 3 fitas K-7 com
exercícios de dicção, impostação da voz e
oratória, valor de cada conjunto Cr$ 300.000 -—
18 anos de experiência, método próprio.

Racionalização
O Secretário estadual de Saúde,
Eduardo Costa, descobriu no Hospital
Souza Aguiar um aparelho de cineangiocoronariografia — que vale 700 mil
dólares — sendo usado para fazer exames que um aparelho de 65 mil dólares
pode muito bem fazer.
O mesmo aparelho faz falta no Instituto de Cardiologia.
Descobriu também, sem uso há 16
anos, no Instituto Estadual de Hematologia, um microscópio eletrônico de 150
mil dólares.
No Hospital Pedro Ernesto, há pesquisas de pós-graduação que se ressentem da falta de um microscópio assim.
¦
Eduardo Costa, que fez convênios
para transferir os equipamentos, acha
que não é preciso investir nada para
equipar os serviços de saúde do Rio —
basta racionalizar o uso da aparelhagem
existente.

Causa e efeito
O Deputado França Teixeira, que é
candidato do PFL a Prefeito de Salvador e anda com percentuais muito baixos nas pesquisas de opinião, apresentou ontem na Câmara projeto
que proíbe a divulgação de qualquer sondagem
sobre preferencias eleitorais nos 120
dias que antecedem as eleições.
França Teixeira é daqueles
que preferem tirar o sofá da sala, em caso de
adultério.

Medalha Tancredo Neves
O Presidente José Sarney lança dia
10, no Palácio do Planalto, a Medalha
Tancredo Neves, cunhada pelo Clube
da Medalha da Casa da Moeda.

Lance-Livre• O Ministro da Previdência, Waldir
Pires, ainda náo sabe se será candidato à
Constituinte ou ao Governo estadual, em 86.
"Participar da
elaboração de uma nova constituição é uma tarefa fascinante para uma
geração de políticos que terá a chance de
transformar as raízes autoritárias da sociedade brasileira", afirma. Mas diz também que,
apesar de não querer se impor como candidato a governador, estará à disposição de seu
partido, o PMDB.
O Deputado José Colagrossi (PDT-RJ) encaminhou à Mesa da Câmara um pedido para
que o BNDES forneça a cópia do contrato em
que empresta Cr$ 138 bilhões do Banco Itaú
para projetos na área de informática. Além
de estranhar o fato de o segundo maior banco
particular do País receber um "empréstimoregalia", Colagrossi quer saber quais sâo os
juros e os critérios do BNDES para fazer a
concessão.
Para o ex-Ministro Karlos Rischbieter,
além da Constituinte política o Brasil talvez
devesse ter uma "constituinte econômica".
Isto é. vários simpósios onde empresários,
banqueiros e outros protagonistas do desenvolvimento econômico pudessem acertar aigumas regras de conduta para conter o
processo inflàcionário.
Os professores e funcionários da UERJ
ainda não conseguiram negociar com o Governo do Estado o dissídio salarial de abril.
Ontem, unia comissão passou duas horas
esperando inutilmente, no Palácio Guanabara, para ter uma reunião com o Secretário de
Governo, Cibilis Viana. O próprio reajuste
de outubro depende da fixação do índice do
dissídio.
O Vereador Mano José. do PDT de Porto
Alegre, ocupou a tribuna da Câmara para
homenagear os animais, que tem seu dia

JORNAL. DO BRASIL

internacional comemorado hoje. Enalteceu
os animais das mais várias estirpes, "desde os
bem tratados pelas elites, até os mais abandonados, incluindo-se aí os vira-latas".
O Governador do Amazonas, Gilberto
Mestrinho, encerra hoje às 12h, no Rio, o
curso da Adesg, com uma palestra no Hotel
Nacional.
O programa 1985 de hoje, na TV E,
que se
chama Modas e Modismos e tem como subtítulo E Proibido Falar de Baumgarten, reúne
o roqueiro Lobáo, a ginasta Ligia Azevedo,
o jornalista Carlos Leonam e o delegado
Ivan Vasques. Quem apresenta é o jornalista
Milton Temer.
Mais mudanças no alto comando da Souza
Cruz. O diretor Armando Figueira, que responde pela área de diversificação do grupo,
foi alçado à vice-presidência da empresa. Ele
incorpora às suas tarefas atuais a Diretoria
Financeira e de Relações com o Mercado,
que
estava entregue ao diretor Martin Broughton.
Broughton está se transferindo para a Venezuela, onde presidirá a fábrica de cigarros
Bigott, também do grupo BAT.
A Estação Primeira da Mangueira escojá
lheu o inspirador do seu enredo
para o
Carnaval-86. É Dorival Caymmi. Uma
grande festa na quadra da escola amanhã, a
partir
das 23h, oficializará a escolha. Caymmi estará lá, em pessoa. Na mesma noite também
será homenageada a diretoria do Banerj,
com um show de passistas, ritmistas, baianas,
destaques e sambistas.
Boa música feita com violáo e canto: é a
apresentação de Nilson Chaves, Vital Lima e
Celso Viáfora na Sala Sidney Müller, às
I8h30min, que termina hoje.
Pérola do pensamento de Aldir Blanc:
"Todo alcoólatra
de vulto acaba se tornando
um vulto dc alcoólatra".

Betohtorôonte - Foto de Waldemar Sabíno
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Isaias,

o dono da lotériea,
justificou a história da lo ura

Identificado homem que
recebeu quina da Loto
reclamada por militar

Belo Horizonte — O vendedor de produtos agrícolas Luís
Edmundo de Almeida Campista, louro, um pouco calvo e
aparentando 30 anos, foi quem retirou da Caixa Econômica
Federal, agência Alterosa, os CrS 3 bilhões 475 milhões 9i4 mil
948 referentes ao prêmio da quina do concurso 259 da Loto, em
cujo cartão havia as mesmas dez dezenas jogadas em todos os
sorteios, há dois anos e meio, pelo Tenente aposentado da
Marinha Antônio dc Souza e Silva, que se diz dono do jogo.
A confirmação do nome do ganhador foi dada pelo
advogado Mário José Pinto da Rocha, que, em nome do militar,
dc 66 anos, conseguiu junto à 12a Vara Cível de Belo Horizonte
seqüestrar o prêmio através de mandado judicial. O gerente
regional da Caixa em Minas. José Carlos de Matos, confirmou
que as dez dezenas contidas no cartão eram as mesmas do jogo
básico apostado por Antônio na Lotériea Oliveira, no bairro dc
Cidade Nova.
A venda
O proprietário da Lotériea, Isaias de Oliveira, afirmou ter
usado a história da loura misteriosa a pedido do ganhador. Mas
disse não conhecer Luís Edmundo Campista, emíiora tenha sido
encontrado com ele pelos repórteres, na segunda-feira,
quando
o prêmio ainda era atribuído a uma loura.
— Pode ser que um empregado meu lenha feito o
jogo e o
colocado à venda, como ocorre normalmente. Alguém viu o
cartão, gostou e comprou. Quando os sorteios passaram a ser
feitos duas vezes por semana, o Antônio me pediu
que só
apostasse uma vez. Por isso, ele não jogou neste teste —
declarou Isaias.
O dono da loja desmentiu a afirmação do aposentado de
que o havia cumprimentado pelo prêmio na noite de segundafeira. Garantiu que apenas lamentou, com o amigo,
que não
tivesse feito o jogo. Haveria então uma incrível coincidência,
porque seriam dois os ganhadores da quina, com cartões
contendo as mesmas dez dezenas, apostados numa única loja.
— É difícil alguém comprar
jogo de dez dezenas. Geralmente, estes jogos prontos são mais baratos do
que o de Cr$ 121
mil. O que vai provar é a perícia da fita do jogo. Vamos
á
Caixa que verifique os quatro jogos antecedentes e os pedir
quatros
subsequentes da máquina, para vermos se o
ganhador fez
realmente cinco dezenas. Se forem as mesmas cinco dezenas
que o Antônio habitualmente aposta, será coincidência demais
— disse o advogado Mário José Pinto da Rocha.
Antônio de Souza e Silva confirmou que foi cumprimentado pelo proprietário da loja, que até chorou, enquanto lhe
repetia "você também ganhou, meu patrão". Foi na segundafeira à noite, à tarde, Isaias já falava para a imprensa da história
da loura e até fazia uma comemoração em sua loja com
confetes, serpentinas e foguetes. Quando voltou à loja
buscar o cartão, foi informado da história da loura. 'para
O gerente-regional da Caixa, José Carlos de Matos,
confirmou a descrição do homem
que recebeu o prêmio. Disse
que ele depositou o dinheiro na agência Alterosa e não revelou
o nome. O Juiz da 12a Vara, Roney de Oliveira, lambem não
quis revelar o ganhador. Mas o advogado de Antônio confirmou
ser realmente Luís Edmundo de Almeida Campista. A casa dc
Luís, no bairro Cidade Nova, está totalmente fechada há três
dias e os vizinhos confirmam que ninguém aparece.
O impasse será resolvido na Justiça, com o exame da fita
que continha o cartão premiado. O advogado do aposentado
revelou que o homem que retirou o dinheiro, deixando em
cadernetas de poupança Cr$ 3 bilhões 400 milhões, depositou
Cr$ 35 milhões em conta corrente, também sustada iudicialmente, e ficou com outros CrS 35 milhões.
Durante a entrevista coletiva de ontem, o diretor da Caixa
informou que no cartão premiado constava o número 34 e náo o
36. Ao saber disso, o aposentado sentiu-se mal, desmaiou e foi
socorrido no Hospital de Base da Aeronáutica.
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LICITAÇÃO N° ASE-02/85
AVISO
A TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S/A - TEI FRJ
através da sua Diretoria Administrativa, avisa
que reatara Licitação rara a
contratação de serviços de Vigilância e Guarda, estimados
em 120 000
(cento e vinte mil) horas/mes. os quais poderão ser ad|udicados a mais
de
t (um) liuiiante
As propostas, contorme especificado no Edital, deverão ser
entregues as lOh do dia 18 de outubro"C",
de 1985. à Comissão de Licitação na
Rua üois de Maio n° 437,-9. Bloco
2° andar. Bairro rio Engenho Novo
O Edital completo, constituído de 1 (uml único volume,
poderá ser
adquirido de 10 às llh. ou de 12h30min às 15h30min.
de Segunda a
soxta-leira. mediante o pagamento da quantia de CrS 30 000
Itnnta mil
cruzeiros), no mesmo endereço acima
As firmas interessadas em participar desta Licilação devem
cadastradas na TELERJ ou em uma das Empresas do SISTEMA estar
fELEtíHAb.
A TELERJ se reserva o direito de somente aceitar a inscrição
de
firmas devidamente credenciadas a operar no Estado
do Rio de Janeiro
Hio de Janeiro, 01 de outubro de 1985
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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Audiência
termina
em crime
Belo Horizonte — Depois de
atirar na mulher. _ psicóloga
Celeste Aída Martins Assis Gama, 29 anos, e no irmão dela, o
advogado Jorge Luís de Assis,
ontem à tarde, no Fórum Lafaicte, nesta Capital, o administrador de empresas Luís André Chaves Gama, 37 anos,
tentou o suicídio, coni dois tiros na cabeça. Os Ires estáo
lora de perigo no Hospital do
Pronto-Socorro.
Luís André tentou matar a
mulher e o cunhado logo após
o término dc uma audiência de
conciliação, na 5a Vara de Família, presidida pelo juiz Pedro
Ouintino do Prado, que durou
apenas IO minutos. Não houve
acordo entre as partes, na ação
de separação, proposta pela
psicóloga, com relação à fixaçâo do valor da pensão alimentícia. Disparados no saguão de
entrada do prédio do Fórum,
embora dc grande movimento,
os tiros provocaram correrias e
um início de tumulto.
Luís André e Celeste Aída
são casados desde 1978. Após
uma discussão, dia 8 de agosto
último, quando ele chegou a
ameaçá-la de morte, o casal se
separou. Quatorze dias depois,
Celeste entrou com uma ação
pedindo a separação. Ontem
foi realizada a primeira audicncia.
Segundo informações do
Pronto-Socorro, a moça foi
atingida por um tiro cm cada
braço e seu irmáo em um dos
olhos, correndo o risco de ficar
cego.

Empreiteiras
vão às ruas
em
ceio
Maceió — As empreiteiras
contratadas
pela prefeitura da
capital paralisaram os serviços
de melhorias em 40 ruas e desfilaram com máquinas pesadas
e caminhões pelo centro de
Maceió, protestando contra a
decisão da Câmara de Vereadores que vetou o pedido do
prefeito José Bandeira para suplementaçáo de verba no valor
de Cr$ 185 biihões. Na porta da
Câmara foram distribuídos
panfletos culpando o PMDB e
o Partido Comunista do Brasil
— PC do B —
pela paralisação
dos trabalhos.
O pedido do prefeito foi rejeitado depois de três reuniões
tumultuadas e o vereador Guilherme Falcão (PMDB) chegou
a ser agredido pela irmã do
presidente da Câmara, Edna
Cavalcante. Terça-feira passada, o PMDB, que é maioria,
conseguiu colocar o projeto do
prefeito em votaçáo e rejeitá-lo
com o apoio do vereador Euclides Melo, ex-PDS e exmalufista. Dois vereadores do
PMDB, Mauro Guedes e Mário Melo, foram acusados pelos
dirigentes do seu partido por
ter recebido cada um CrS 500
milhões para aprovar a mensagem.
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Deputados pedem urgência a Sarney na reforma agrária

it_-.__¦__i._ — Por
_),__- .-.—*
¦•
Brasília
entender que o._/*__
Conselho
de Segurança Nacional só pode interferir na
reforma agrária apenas para enfrentar eventuais resistências armadas dos latifundiários
que se opõem ao plano, 35 deputados foram
ao Palácio do Planalto pedir ao Presidente
Sarney que assine logo o documento produzido pelo Ministro Nelson Ribeiro e pelo presidente do INCRA, José Gomes da Silva. "Faremos uma reforma agrária democrática, como todos queremos", prometeu Sarney ao
final do encontro.
O Presidente anunciou, ainda, que na
próxima semana assina, em ato público, o
Plano Nacional de Reforma Agrária, mas náo
explicou qual versão. "Esperamos que essa
assinatura seja no plano elaborado pelo Ministério da Reforma c Desenvolvimento Agrario", torcia o Deputado Fernando Santana
(PCB-BA), presidente da Comissão de Reforma Agraria da Câmara, ao sair do Palácio. O
temor de que o Ministro-Chefe do Gabinete
Militar, General Bayma Denys, interferisse na
formulação desse plano foi a principal causa
dessa visita inesperada a Safney.
Desde que a imprensa começou a divulgar
que, como secrefario-gcral do Conselho de
Segurança Nacional, o General Bayma Denys
estava coordenando um grupo de trabalho
sobre a reforma agrária, os Deputados Fernando Santana, Maurílio Ferreira Lima
(PMDB-PE). Bete Mendes (sem partido-SP),
João Gilberto (PMDB-RS), Haroldo Lima
(PC do B-BA), Egidio Ferreira Lima (PMDBPE) e Bocayuva Cunha (PDT-RJ) começaram
a se preocupar com o risco de o amplo plano
prometido por Sarney no começo do seu
governo ser abortado.
Circunspecto, o Presidente cumprimentou, um a um, os parlamentares formados cm
meia-lua, beijou gentilmente Bete Mendes e

ouviu em seguida um discurso do Deputado
Siegfried Heuser (PMDB-RS), presidente da
Comissão de Agricultura da Câmara: "O Congresso, que é o verdadeiro pulmão da democracia, tem olhado com interesse o seu desempenho", começou o parlamentar, aconselhan"a tomar o trem
do em seguida o Presidente
da
história, se perpetuando com mudanças efetivas e já".
— Vossa Excelência tem toda a nossa
solidariedade para que promulgue o quanto
antes normas definitivas para a reforma agraria deste país.
Com essa afirmação. Siegfried despertou
intensos aplausos dos parlamentares, que só
silenciaram quando o Presidente Sarney improvisou um discurso, dizendo que aquela
visita significava o apoio do Congresso a seu
plano de reforma agrária. "Meu governo tem
demonstrado decisão, coragem e firmeza nesse
assunto. Teve a coragem de criar um ministério e dar-lhe o nome de reforma agrária". Ele
lembrou que seu plano havia sido formulado e
entregue à discussão de todos os setores da
sociedade, mas que, simultaneamente a isso, o
Governo náo se inibira em fazer desapropriações e assentamentos na Bahia, Paraná e Santa
Catarina.
"O Presidente
estava um pouco desamparado de solidariedade. Havia tanta gente contra a reforma agrária que ficava difícil
para ele
enfrentar as pressões de todo lado", dizia
Fernando Santana, depois do encontro. Ele
acha que a visita a Sarney dissipou os temores
de que "em vez dc um plano de reforma
agrária, o Governo fizesse apenas uma experiéncia dc distribuição dc terras". Indagado
sobre a hipótese de essa visita ser interpretada
como pressão, respondeu:
— O
que é um sistema democrático? É
um sistema de pressões.

Agricultor lembra compromissos
Belo Horizonte — O presidente da Fetaemg-Federaçáo dos Trabalhadores na Agricultura do Estado dc Minas Gerais, André
Montalvão, enviou ontem telegrama ao Presidente José Sarney, manifestando, em nome
dos 336 sindicatos c cerca dc 2 milhões de
trabalhadores rurais que representa, "apreensão com o noticiário sobre a ingerência das
forças militares na questão da reforma agraria" e para lembrá-lo "dos compromissos assumidos pela Nova República, para a gravidade
da situação agrária no Brasil".
No telegrama, André Montalvão considera "inaceitável a postergação e desfiguração da
reforma agrária reivindicada pelos trabalhadores rurais e pela sociedade brasileira". O
presidente da Fetaemg condenou, em entrevista, a interferência do Conselho de Segurança
Nacional no processo, através da criação cie
uma comissão interministerial a ele subordinada. E o acusou de contribuir, durante os 21
anos de ditadura militar, para o "acirramento
dos ânimos c o aumento do êxodo rural".

Advertência
Depois de afirmar que houve e está havendo articulação de empresários, latifundiários
rurais e políticos, aos quais chamou de "forças
conservadoras", no sentido de esvaziar a reforma agrária, André Montalvão explicou que
os trabalhadores rurais já começam a perder a
crença que tinham na efetivação do Plano
Nacional dc Reforma Agrária, devido a série
dc atrasos. E advertiu: "Vai chegar o momento em que o estômago vai falar mais alto
que
qualquer legislação".

Associação admite
ruptura do pacto
O pacto social proposto por Tancredo
Neves corre o risco dc ser prejudicado irremediavelmente com as sucessivas modificações
no Plano Nacional de Reforma Agrária, prevê
Carlos Mine, presidente da Associação Brasiletra de Reforma Agrária (ABRA).
Ele acredita que a ABRA c a Campanha
Nacional de Reforma Agrária, que congrega a
Pastoral da Terra, o Conselho Indigenista
Missionário, a CNBB c a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, poderáo romper com o Governo, induzindo a CUT
e a Conclat ao mesmo caminho, caso o plano
— já refeito oito vezes — seja mais uma vez
devolvido. Carlos Mine acha que "a cada nova
versão, o plano ampliava as garantias aos
latifundiários, ao mesmo tempo em que restringia as áreas a serem desapropriadas".

André Montalvão admitiu que não conhece a proposta de criação de um grupo interministcrial subordinado ao Conselho dc Scgurança Nacional, com o objetivo de estudar instrumentos dc ação do Governo na zona rural,
mas disse que é contrário, pois os trabalhadores rurais sempre defenderam que a
questão
da terra não fosse tratada pelos militares. E
acredita que todas as propostas agrárias têm
dc partir do Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário.
— A inclusão de outros
projetos é uma
tentativa de esvaziar o plano da reforma
agrária — acredita Montalvão.
Ele anunciou para o próximo dia 11, às
16h30min, na Praça Sete, no Centro de Belo
Horizonte, uma concentração dc trabalhadores rurais dc todo o Estado, com o objetivo de
tornar público o descontentamento
pelo não
cumprimento dos compromissos assumidos
pelo Presidente José Sarney durante o 4" Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais,
realizado em maio, em Brasília.
Segundo André Montalvão, existem em
Minas 153 conflitos de terra registrados pelo
INCRA. E lembrou que duas áreas no Estado
tiveram ocupações dc terras, depois do lançamento do plano dc reforma agrária: Fazenda
Caraíba, em Baldim, na região metalúrgica,
onde cerca de 80 famílias, expulsas em 1967,
tentaram retomar suas terras e, como não
conseguiram, estáo acampadas na regiáo; e
Fazenda do Barreiro, em Iturama, no TriânguIo Mineiro, onde 350 pessoas também estáo
acampadas, sem poder ocupar as terras.

Lavrador no Sul
está sem médico
Porto Alegre — Ouinhentos mil trabalhadotes rurais gaúchos — de um total de 2
milhões 170 mil — estão sem assistência medico-hospitalar porque médicos e dirigentes de
hospitais se recusam a atendê-los, alegando
baixa remuneração. O Sistema Paraná foi
adotado no Estado na terça-feira, mas a categoria médica quer que a tabela dc honorários
seja reajustada correspondendo a, no mínimo,
50% do que estabelece a AMB — Associação
Médica Brasileira.
Revoltado com a posição dos médicos, o
presidente da Fctag (Federação dos Trabalhadores na Agricultura), Ezidio Pinheiro, disse
trabalhador morrer por falta de
que se algum "o
atendimento,
INAMPS e os médicos serão
responsabilizados".

——-__¦ mi¦iiii|nii«ii'imnii nn i

Brasília — O Grupo de Trabalho Interministerial. criado por sugestão do General Rubem Bayma
Dennys para influir na política de
transformação fundiária do país,
deixará, a partir dc hoje. de estar
subordinado ao Conselho de Segurança Nacional, passando a ficar
vinculado à Secretaria de Coordenação Especial dc Ação Comunitária. A mudança è um nítido
recuo no planejamento original do
GTI, motivo de críticas de políticos e assessores governamentais,
que temem influência dos militares no encaminhamento da reforma agrária.
Integrantes dos Ministérios de
Reforma e Desenvolvimento
Agrário. Interior. Agricultura,
Transporte c Justiça formarão a
equipe da terceira reunião do Grupo dc Trabalho Interministerial,
programada para às 9h dc hoje,
presidida pelo secretário-adjunto
de Coordenação Especial de Ação
Comunitária, Geraldo Alencar,
como substituto interino dc Anibal Teixeira, que viajou para o
Rio de Janeiro, acompanhando o
Presidente José Sarney.
A reunião se realizará no Conselho dc Segurança Nacional, por
uma questão de"Espaço Físico",
já que não existe essa "disponibilidade" na Secretaria de Coordenação Especial de Ação Comunitária. A informação foi prestada por
Geraldo Alencar, que se disse sure náo ter entendido a
preendido
razão "de tanto alvoroço"cm torno do Grupo de Trabalho Interministerial.
Ele observou que o General
Bayma Dennys "apenas abriu os
trabalhos" da primeira reunião.
Geraldo Alencar declarou que a
preocupação do Governo e do
Conselho de Segurança Nacional é
com o excedente populacional nas
"Daí a razão
grandes cidades.
de
coordenar a ação dc vários ministérios com esse objetivo. Como se
trata de um estudo técnico, não se
justifica mais a presença dc Bayma
Denys", disse ainda.
ü secretário-adjunto afirmou
que a reunião de hoje é um prosseguimento normal dos trabalhos. O
representante de cada ministério
fará uma exposição específica do
que foi levantado, para direcionar
a^ escolha das áreas de ação do
Grupo de Trabalho Interministerial.
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Adicional para passageiros de Porto Alegra
e Florianópolis US* 100.00
Depois do tremendo sucesso de 26 vôos
já
realizados, Orlandólogo tornou-se famoso
na Disneyworld. Só ele conhece cada canto,
cada brinquedo e cada personagem do
Mundo de Walt Disney. Quem procura o
Orlandólogo, aproveita o máximo
e se diverte muito mais.
Mas a fama do Orlandólogo não pára por a(.
Além do ser o melhor guia da Disneyworld,
ele apresenta um verdadeiro show de
excursões, com 5 consagrados
programas terrestres para todo
os Estados Unidos, México
e cruzeiro marítimo para as BAHAMAS.
Garanta já o seu ingresso.
Esta viagem vai ser espetacular.
SAÍDAS:
*13e27se_85
*06e_6de_/_5
* 11 e 25
out/85
05,15 e 25 jan/86
*08e22nov/85
04,14 e 24 fev/86

vAsr* HOTURI
Rio: Av Gal San Martin. 360 tol.: 1021) 239 8144
São Paulo: P, Xavier de Toledo. 121 6° andar
tels : 10111 34 .771 • 34 0193 Tlx: (0111 31964
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Vendava! no Piauí
provoca prejuízos

Teresina - Os municípios de Bom Jesus,
Sales, Cnstino Castro e Guadalupe, no extremo Landri
Sul do
nam. sofreram senos
prejuízos cm conseqüência dc
um vendaval seguido de uma chuva forte dc
mais dc 10
horas. Em Guadalupe, a 360
dc Teresina
quilômetros
o vento derrubou 76 casas,
provocando ferimentos
graves em seis pessoas.
A chuva afetou também o sistema rodoviário
da
região. A estrada Transpiauí,
que liga o Norte e o Sul
do Estado, passando por Teresina. foi cortada
nas
localidades de Cajazeiros e Cursinha. O
dc
prefeito
Bom Jesus. Renato Eiva, disse
que seu município está
ilhado.
praticamente
O tempo está mudando no Sul do Estado
agravando a preocupação dc agricultores
e criadores dc
gado, que temem novas pancadas de chuva com ventos
tortes, no começo do inverno.
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Cemig vai aplicar em
linhas de transmissão
US$ 186 milhões em 86
Belo Horizonte — A Cemig — Companhia Energética de
Minas Gerais aplicará no próximo ano 186 milhões dc dólares na
melhoria do seu sistema de transmissão,
para precaver-se contra
possíveis novos blecautes nas linhas interligadas do Sudeste. "Se
nao fizemos isso, poderíamos ter nossa segurança afetada dentro
de dois ou três anos", explicou o presidente da Cemig, Guy Vilela.
Os investimentos serão feitos com recursos do BID — Banco
Interamcricano de Desenvolvimento (56 milhões de dólares), da
Cemig (65 milhões) e da Eletrobrás (65 milhões). Serão aplicados
na arca das usinas dc Rio Grande c Paranaíba, em instalação de
novas linhas c subestações. Guy Vilela disse
o contrato com o
BID devera ser assinado, em Washington, atequeo final do
próximo
mes.
Com relação ao vendaval de anteontem,
que retirou de
operação 23 dos 180 alimentadores de alta tensão
da Região
Metropolitana dc Belo Horizonte, deixando sem luz cerca de"600
mil pessoas (151) mil domicílios), Guy Vilela informou
que até o
final da tarde dc ontem 120 mil ainda estavam com o fornecimento
dc energia cortado. Elc garantiu, porém, que até a noite estaria
"tudo normalizado".

Bloqueio é suspenso na
Transamazônica e prazo
para obras é de 15 dias

Belém — O bloqueio da Transamazônica, por colonos e
fazendeiros, foi suspenso na tarde de ontem, depois
que o
engenheiro residente do DNER em Altamira, Renato Gouveia,
e
o coordenador da Transamazônica, Evandro Pamplona. conseguiram dos manifestantes um prazo de 15 dias para serem iniciadas as
obras dc recuperação da rodovia.
A situação estava ficando muito tensa, segundo declarou o
Bispo do Xingu, Dom Erwin Krautler. que esteve na área e foi
informado sobre um incidente ocorrido na tarde de
quarta-feira,
quando vários caminhoneiros, irritados com o bloqueio da ponte'
sobre o rio Anapu, no km 140, entre Altamira e Marabá, saíram
disparando armas dc fogo para o alto. colocando cm
pânico
mulheres e crianças, c forçando os homens a permitirem a
dos
caminhões.
passagem
Depois desse episódio, os colonos decidiram atravessar sobre
a ponte grossas toras dc madeiras e, até a hora em que chegaram
os engenheiros para negociar a suspensão do bloqueio, havia
longas filas dc caminhões de um lado c outro da ponte.
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lECíTÍIA-SOJA
DE 1 GRAMA DA GÉRMEW
Importantíssimo para as pessoas com esgotamento físico
e
mental, mau funcionamento das glândulas de secroção interna, arteriosclerose, reumatismo. Suas mais importantes indicações sáo como suplemento dietético e medicamento. Encontrado nas casas de produtos naturais e farmácias e na:

PHARMACIA CORDEIRO
Rua da Constituição, 45 — Centro Tel: 242-3459|
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Cimento é a matéria-prima do
desenvolvimento. Ele se manifesta
nas mais diversas formas de expressão c de
i;>:; bem-estar do ser humano.
No prédio onde você mora. na
maternidade em que seu filho nas
ceu. na escola em que cie estuda.
na usina que gera energia para a
sua casa. nas estradas que ligam
este pais, no estádio em que seu
timejoga, na igreja, no hospital, no
supermercado,' no banco do jar-

¦*mm

"

-

lffiÍ___§llP_liaBHra

WÈÊEÊÈÊL
OHBYIÜ
I ***^m^B^&SÊÊÊS^Pw^Ftm' m üm asma*
»ym a m amUr
mm^^Wij^^^mlK^^^^^m'

dim. nas obras de

arte, em tudo. enO fim. o cimento

MVENÍÃD
RQDÂ
está presente.

WÈÊm

i^^^Si,

WÊSÈ

Wkê#y

%

Cimento é proteção, é arte, é
vida.

Cimento é artigo de primeira
necessidade.
Você precisa dele vinte e quatro
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horas por dia. E o Brasil também.
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A indústna nacional do cimento
é um dos setores fundamentais da
nossa economia. Gera empregos,
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Porque a industrie, nacional do
dmento acredita que o desenvolvimento deste país não pode
parar.
0 dmento transforma os sonhos
em obras concretas
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O Presidente José Sarney mandou
liberar CrS 1 bilhão para a recuperação da cidade de
Itabirinha de Mantena, no vale do rio Doce, onde violenta
tempestade de granizo causou a morte dc 20
pessoas e
danificou 1 mil 8 casas, segunda-feira
passada. O anúncio
da liberação da verba foi feito pelo Secretário Especial de
Defesa Civil do Ministério do Interior, Antônio Celso
Guimarães, em visita à cidade.
O Corpo de Bombeiros suspendeu a busca dos corpos
até que o gelo ainda acumulado nas mas derTcta. Até
agora foram encontrados 18 corpos e duas
pessoas continuam desaparecidas. Metade da safra de café
atividade econômica do município), calculada cm(principal
800 mil
sacas, está perdida. O temporal destruiu 150 mil
de
café, segundo o prefeito Clóvis de Castro (PFL). pés
Vinte casos de pneumonia e um dc meningite foram
registrados pelo Hospital São Lucas,
que socorreu mais
dc 1 mil 200 feridos. O diretor do hospital,já Milton Carlos
dc Oliveira, disse que o estoque de antibióticos, analgésicos c soro antitetànico só dá para mais dois dias; o material
para curativos deve se esgotar em 24 horas. Ele se queixou
de que a quantidade dc medicamentos enviada
pela
Secretaria de Saúde do Estado foi "ínfima".
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Sarney libera verba
para cidade mineira
arrasada por granizo
Belo Horizonte —

Grupo deixa a
área do Conselho
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mus uecuuram
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Greve de ônibus reúne 25 mil motoristas e troeadores

mü trabalhadores rodoviários
rodoviário*; do
t\n
Os 25 mil
município estão em greve desde as 19h30min
de ontem. A paralisação foi decidida em
assembléia iniciada às 18h no sindicato da
categoria, na Rua Camerino, porque os empresários não cumpriram o acordo de aumento
trimestral homologado no dissídio de julho.
Os motoristas e cobradores saíram às ruas logo
em seguida para divulgar o movimento e fazer
com que os ônibus, inclusive os da CTC,
fossem recolhidos.
A greve não tem prazo estipulado. O
sindicato ficará em assembléia permanente,
pronto a convocar a categoria para nova
decisão, caso os empresários decidam cumprir
o acordo. Os grevistas formarão piquetes de 15
pessoas nas mais de 100 garagens das 40
empresas.

Unanimidade
Mais de mil rodoviários aguardaram impacientemente, na sede do sindicato e arredores,
o final da negociação entre os empresários e o
Secretário de Transportes na Delegacia Regional do Trabalho. A decisão de entrar em
greve, porém, já havia sido tomada na assembléia de quarta-feira, caso o acordo não fosse
cumprido.
Às 18h30min, um diretor do sindicato
pediu calma aos companheiros: sua comissão
ainda tentaria por mais 20 minutos uma solução através do diálogo e, terminado esse
prazo, se retiraria da DRT para a sede do
sindicato, onde a assembléia decidiria os rumos do movimento.

OO presidente
nrpcirípntp dn
cinflinitn ILuís
...'r \a„~*:~..
do sindicato,
Martins,
chegou às 19hlümin, sendo bastante aplaudido. Fez um resumo do que se passou na DRT e
colocou em votação, rapidamente, a proposta
de paralisação imediata. A greve foi decidida
por unanimidade. Em seguida, Martins falou
da necessidade de paralisação também da
CTC, para que o Governo não adotasse nenhum esquema especial que furasse a greve.
— O pessoal da CTC é trabalhador como
a gente e também estará em greve. Havia um
plano especial de usar a CTC para furar o
movimento — disse, acrescentando que "greve é greve c a partir de zero hora ninguém
volta ao trabalho sem uma decisão do sindicato".

Terminada a assembléia, ele convocou os
rodoviários a permanecerem no sindicato para
traçar o plano de piquetes c barreiras que
impeçam a entrada de ônibus intermunicipais
na cidade. Os grevistas avisaram que se o
Governo tentar usar ônibus de outros municípios para furar a greve, haverá quebra-quebra.
A comissão de greve informou que o
pessoal da CTC de Niterói, apesar dc outros
sindicatos não terem aderido ao movimento,
também vai parar. O movimento começou
exatamente às 19h30min, quando os grevistas
deixaram a assembléia e em frente à sede do
sindicato, fizeram regressar às garagens os
ônibus que ainda circulavam. Os motoristas e
cobradores das linhas da CTC que trafegam
pela Rua Camerino foram os primeiros a
aderir ao movimento.

Piquete opera na Rio-Petrópolis
Meia hora depois da reunião que decidiu a
greve, cerca de 20 motoristas foram para a
entrada da Rio-Petrópolis barrar os ônibus
que se dirigiam a outras cidades e instruir os
colegas a não fazerem novas viagens. A movimentação do grupo às vezes assustava os
passageiros dos coletivos e as pessoas que
viajavam em carros particulares, que não entendiam o que estava acontecendo.
De uma Kombi estacionada no acostamento, um motorista anunciava o começo da
greve, mas o som do alto-falante instalado
sobre o veículo era abafado pelo baralho dos
carros em movimento. Uma senhora que ia
para Nova Iguaçu deu um grito quando o
ônibus em que viajava parou e foi cercado
pelos motoristas, alguns levando pedaços de
pau."Eu cochilava e pensei que era um assaito", disse a mulher, enquanto na porta do
veículo um motorista fazia um breve discurso
para explicar os motivos da greve.

O

O grupo procurava reter todos os ônibus
que ligam o Rio às cidades vizinhas, mas
alguns motoristas náo obedeciam e imprimiam
mais velocidade, possivelmente por náo entenderem do que se tratava. Um coletivo que nào
parou foi atingido por um pedaço de pau
lançado por um manifestante.
Eles se concentraram logo no início da
Rio-Petrópolis, poucos metros antes de uma
trecho da estrada
placa que anunciava o fim do
sob jurisdição estadual. "Atenção, rodoviarios, foi decidida a greve, todos devem
cumprir o itinerário até o ponto final e não
reiniciar nova viagem", repetia o motorista
que usava o auto-falante. Pelo menos nos
primeiros 60 minutos de atuação do piquete
náo houve qualquer incidente, embora muitos
passageiros parecessem irritados com a retenção dos veículos.

erro de Brandão

Luiz Fernando Gomes
O não cumprimento pelos empresários
do acordo coletivo da categoria, que garantia o reajuste trimestral dos salários a partir
de 1" de outubro, foi o principal argumento
dos rodoviários do Rio para a deflagração
da greve na assembléia de ontem à noite.
Pela cláusula 20 do acordo, assinado em
junho com o aval do Governo do Estado,
motoristas, cobradores e despachantes teriam direito agora a 31.6% de aumento,
com base de cálculo na variação do INPC
nos últimos três meses.
Para conceder o reajuste, os empresarios, através de seu sindicato, exigiam do
Secretário Estadual de Transportes, Brandão Monteiro, um aumento no preço das
passagens de 12% a 15%, capaz de cobrir
os custos gerados pelos novos salários, de
forma imediata, e pelo aumento de insumos básicos, como combustíveis, peças,
pneus, chassis e carrocerias, numa segunda
etapa. A negativa do repasse, pelo secretario, estabeleceu o impasse.

Acordo e protocolo
Depois de mais de um mês de negociações em meados deste ano, os presidentes
do sindicatos dos rodoviários, Luís Martins. e dos empresários, Rezzieri Pavanelli
Filho, assinaram acordo coletivo, em 28 de
junho, colocando fim à ameaça de greve. O
acordo, considerado à época o melhor
assinado pelos rodoviários em todo o país,
estabeleceu o pagamento de reajuste integral de 100% do INPC e 4.3% dc produtividade, antecipou em um mês a data-base
do dissídio e assegurou a contratação pelas
empresas de mais funcionários para a extinção do turno único de trabalho.
Na cláusula n" 20 ficou estabelecida
ainda a concessão da trimestralidade, a
partir de 1" de outubro, mediante o repasse
para os preços das tarifas a ser autorizado
pela Setrelana de Transportes, dos custos

adicionais gerados pela medida. Esta cláusula, segundo Luís Martins, foi incluída no
acordo tendo por base um protocolo assinado anteriormente pelo Secretário Brandão Monteiro e o Delegado Regional do
Trabalho, Fernando Pessoa, no qual afirmavam, formalmente, não haver oposição
à concessão do benefício.
Quando as negociações pela trimestralidade começaram, na semana passada,
Brandão Monteiro, considerando os efeitos inflacionários que a medida
poderia
gerar, se recusou a autorizar o repasse para
"um
as tarifas sem que houvesse
parecer
favorável nesse sentido dos ministros da
Fazenda, Dilson Funaro, do Trabalho, Almir Pazzianotto, e do Planejamento, João
Sayad. Uma ida a Brasília de rodoviários,
empresários e autoridades do Estado chegou a ser proposta por Monteiro, sendo
rejeitada pelo Delegado do Trabalho, Fernando Pessoa.
Como representante do Governo Federal nas negociações, Fernando Pessoa
propôs, na quarta-feira, uma fórmula alternativa que rejeitava a concessão da trimestralidade mas permitia o repasse para as
tarifas de ônibus de um adiantamento salarial em torno de 18% a ser descontado no
próximo reajuste semestral da categoria,
em fevereiro. O Secretário de Transportes
fez a consulta e o Governador Leonel
Brizola negou o aumento das passagens —
neste caso em 9% —, o que tornou inútil a
avaliação da proposta por patrões e empregados.
A negativa de Brizola foi baseada na
política estabelecida pelo Governo do Estado de só autorizar aumento de passagens
a cada seis meses, em níveis capazes de
garantir a cobertura para as empresas dos
custos de salários, de insumos e da remuneração do capital. Em junho o Secretário
Brandão Monteiro, quando assinou o
protocolo não se opondo a concessão da
trimestralidade para os rodoviários, não
levou em conta esta decisão, o
que levou
ao impasse

Brizola diz que não
reprimirá movimento
O Governador Leonel Brizola disse que não reprimirá
a greve dos motoristas por considerá-la um direito dos
trabalhadores. Ele afirmou que o Governo Federal tem uma
parcela de responsabilidade e fez críticas ao Delegado
Regional do Trabalho, Fernando Pessoa, cuja
posição
comentou em contatos telefônicos com o Presidente Sarney
e os ministros da Fazenda, Dilson Funaro, e do Trabalho,
Almir Pazzianotto.
— O delegado transmitiu a
posição contrária do
Governo Federal à concessão de reajustes
salariais trimestrais, mas, eufemisticamente, admitiu antecipações
chegam ao nível da própria trimestralidade. A situaçãoque
se
defronta com a política financeira do Governo Federal de
controle da inflação — destacou o Governador.

Segurança
Brizola disse que tomará todas as providências para
manter a ordem pública, a partir de um trabalho integrado
entre as polícias Civil e militar. Não decidiu, porém, se
decretaria ponto facultativo nas repartições públicas do
Município e do Estado.
Monteiro anunciou também a liberação dos táxis
para
fazer lotação e afirmou que a Polícia Militar está orientada
no sentido de evitar piquetes e garantir o direito de
quem
quiser trabalhar. Ele está na expectativa sobre a posição do
pessoal da CTC cm relação à greve e fez um apelo à
população para a instituição do transporte solidário.

Brandão fica zangado
com trimestralidade
— È bom que de uma vez por todas os rodoviários fiquem
sabendo que o Governo federal não permitirá o aumento
trimestral. Foi isso que o Ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto, me transmitiu por telefone hoje à tarde — disse,
zangado, o Secretário de Transportes, Brandão Monteiro, ao
sair da reunião com os empregados e empresários na Delegacia
Regional do Trabalho.
Para o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Luís
Martins, "a reunião e as negociações foram uma brincadeira", e
não houve proposta nem acordo firmado. Os 18% de abono
propostos pelos patrões durante a reunião não agradaram e Luís
saiu no meio da reunião, que durou duas horas, para telefonar
ao sindicato, onde os rodoviários estavam reunidos, e informar
"o negócio
aqui é conversa fiada, pode tacar o pau na
que
greve"

Acordo rompido
O presidente do Sindicato dos Empresários, Resieire
Pavanelli, disse que fica difícil cumprir um acordo
que foi
rompido pelo Governo federal: "A condicionante
principal, que
era a trimestralidade, não foi aceita. Podemos dizer
que o
acordo foi rompido", disse Pavanelli ao sair da reunião,
também zangado.
O Secretário Brandão Monteiro disse que se os rodoviários
tiverem bom senso aceitarão a proposta de 18% de abono
oferecida pelos patrões e, se isso acontecer, representará um
repasse para a população de 9% de aumento nas
passagens dos
ônibus.
Outro impasse da reunião foi a paralisação dos ônibus da
CTC. Para Brandão Monteiro, "a CTC náo pára", mas,
para os
rodoviários, "os motoristas da empresa são, acima de tudo,
rodoviários". O secretário disse que não queria estar desprevenido e por isso um esquema de emergência já estava armado
"tão logo
a greve fosse deflagrada".
para funcionar
— Acho que teremos ônibus da CTC rodando na cidade.
Usaremos veículos do Estado, principalmente da Comlurb,
disse o Secretário de Transportes.
Duque de Caxias (RJ) — Foto de Evandro Teixeira
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P. Vargas é bloqueada na Central
"estamos

Aos gritos dc
em greve", grupos
dc rodoviários ocuparam ontem à noite as
duas pistas da Avenida Presidente Vargas, no
sentido Centro—Zona Norte, em frente ao
Terminal Procópio Ferreira, na Central do
Brasil. Com faixas, informavam aos passageiros e motoristas dos coletivos que a categoria
estava em greve e que a partir de zero hora
não haveria mais ônibus.
— Como vou trabalhar amanhã? —
perguntaya, preocupada, a balconista Fátima de
Oliveira. Ela mora em Olaria e trabalha numa
lanchonete da Rua Senador Pompeu. Mas
achava que, com a falta de ônibus,"mais vale
ficar em casa".

Praça 15 teve movimento normal
Na Praça 15, o movimento de ônibus na
hora do rush foi normal, mas todos os motoristas já estavam avisados da greve e tinham
instrução do sindicato para recolher no horário
de sempre. As 21h, as filas de passageiros
já
eram menores e a maioria das pessoas não
sabia da greve. As últimas viagens para o
Grajaú, Cosme Velho, Penha eVavuna, via
Praça 15, foram às 21h30min. Até essa hora,
náo houve tumulto nem piquete.
A cobradora Marli, da linha 261 da CTC,
disse que os motoristas da empresa receberam
"ordens superiores"
para recolher os carros a
partir das 21h para evitar depredações. Os 25
veículos da CTC que fazem ponto final na
Praça 15 estavam sendo recolhidos. Os quatro
ônibus ditos do sereno — rodam de madrugada
— não iam circular. Marli, como vários companheiros, acabaria dormindo na garagem da
empresa, em Marechal Hermes.

Rodoviária
Às 20h, os ônibus começaram a escassear
no terminal ao lado da Rodoviária Novo Rio.

Todos os coletivos que chegavam não recebiam mais passageiros c seguiam direto para as
garagens das empresas. Não houve filas ou
tumultos.
Os primeiros a parar foram o.s ônibus da
Viação Real, linhas 126 e 127 (Rodoviária —
Copacabana), 173, 172 e 128 (para o Leblon) c
170 (para a Gávea). As linhas da CTC — 230
(Boca do Mato), 207 (Lapa), 104 (Jardim
Botânico), C-5 (Aeroporto) c 406 (Largo do
Machado) — funcionaram normalmente, mas
os despachantes anunciavam que parariam à
meia-noite.
As linhas 266 (Rodoviária — Cidade de
Deus), 606 (Rodoviária — Engenho de Dentro) e 136 (Rodoviária — Bairro Peixoto)
ainda funcionaram pelo menos até às 21h,
quando os ônibus sumiram do terminal. Aos
passageiros que os procuravam, despachantes,
motoristas e troeadores comunicavam o início
da greve. Duas radiopatralhas do 4" BPM (Sáo
Cristóvão) ficaram estacionadas no terminal.
mas os quatro soldados apenas conversaram
entre si.

CTC culpa Governo por pagar pouco
Reajuste mensal dc salários, com base na
variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), foi o que defendeu
ontem à noite o presidente da CTC, Heródoto
Campos, lembrando, porém, aos rodoviários
do Rio que a trimestralidade prevista no
dissídio de Io de julho dependia do Governo
federal, que não está aprovando nem reajustes
trimestrais.
— Eu. se fosse autoridade máxima deste
país, daria aumento mensal, não somente
trimestral, aos nossos trabalhadores, que estão
muito sacrificados. Hoje. dos banqueiros e

empresários não se pode tirar nada, mas dos
trabalhadores tira-se tudo — disse Heródoto
Campos, em tom inflamado.
Áo mesmo tempo, condenou a liderança
dos rodoviários na Assembléia de ontem: "O
presidente do Sindicato (Luís Martins) não
disse para eles que o Artigo 20 do convênio de
1" de julho assegurava a trimestralidade sim,
mas desde que aprovada pelo Governo federal".
Heródoto Campos não acredita que o
movimento paralise a classe no Rio: "Eram
30(1 na assembléia, quando são 30 mil rodoviarios na cidade."

As alternativas para hoje
Mais trens na Central do Brasil, táxis
autorizados a fazer lotação, carros particulares
funcionando como táxis e caminhões do Eslado transportando passageiros sáo algumas das
opções com que o carioca poderá contar, hoje,
para contornar a greve dos rodoviários, iniciada ontem. Apenas o Metrô vai funcionar
normalmente, sem qualquer esquema especiai, e o seu diretor de operações, Danilo Lobo
"deficiências de conforto
e segurança
prevê
com o excesso de lotação".
A greve não pegou de surpresa a Polícia
Militar, que desde a tarde entrou em regime
de prontidão. O Coronel Astério Pereira,
chefe de Relações Públicas da corporação, diz
que a ordem é reprimir os piquetes para evitar
constrangimentos aos que quiserem trabalhar.
As garagens das empresas de ônibus e os
terminais rodoviários e ferroviários estão com
o policiamento ostensivo para impedir depredações. Até o final da noite, o Comando do Io
Exército não tinha nenhum esquema especial
montado.

Opções

Na Rio-Petrópolis, grevistas convenciam
motoristas da Baixada a não entrar no Rio

Os manifestantes levavam faixas com as
inscrições: "Nós queremos trimestralidade",
"Salário digno
para uma categoria explorada"
e "Nossa greve". Cerca de 30 motoristas e
cobradores paravam os ônibus
para explicar
aos passageiros que o movimento "é a única
forma de conseguirmos alguma coisa", como
disse um deles. Ao mesmo tempo, distribuíam
panfletos.
Denunciavam que a maioria das empresas
obriga os trabalhadores a fazer turno único e
atribuíam a isso os acidentes, pois o.s motoristas trabalham cansados. Hoje de manhã, segundo os grevistas, haverá piquetes nas portas
das empresas para evitar que os ônibus saiam.

Para atender a população das zonas Norte
e Oeste, a CBTU antecipou em meia-hora o
início da operação dos trens durante o período
de greve dos rodoviários. As composições, em
todos os ramais, começarão a circular às
3h30min, a intervalos de 10 minutos, ate as
lOh. No rush vespertino, de lóh às 22h, os
mesmos intervalos serão adotados. A CBTU
colocará 20 trens a mais na parte da manhã e
30 à tarde e à noite. A empresa prevê um
aumento de até 40% da demanda de passageiros, que passaria assim a ser de 1 milhão 400
mil pessoas.
Alguns órgãos das administrações estadual
e municipal, como o Detran, a Companhia do
Metropolitano, o DER, a Comlurb e as Secretarias de Obras, colocarão seus ônibus e caminhões normalmente usados no transporte de
funcionários, para atender à população nos
períodos de maior movimento, ate o fim da

greve. A assessoria de comunicação social do
DER informou que alguns itinerários de transporte dos seus empregados serão ampliados
para beneficiar a população, principalmente
nos subúrbios.
O Major Astério Pereira, da Polícia Militar, disse que os táxis estão autorizados, desde
ontem, a fazer lotação. O sistema consiste na
viagem com todos os lugares ocupados por
passageiros que podem se destinar a pontos
diferentes, com preços estipulados previamente pelo motorista, independentemente dos
valores marcados no taxímetro. Segundo a
Secretaria de Transportes, carros particulares
que fucionarem como táxis, cobrando passagem, também nào serão reprimidos.

Trânsito
O diretor-geral do Detran, Walter Gaspar
Filho, e o diretor de engenharia do departamento, Cimar Garcia, anunciaram um esquema de emergência no trânsito, para reduzir os
congestionamentos nas principais vias da cidade enquanto perdurar a greve dos rodoviários.
Soldados da PM vão alterar o sentido de
direçáo de ruas c avenidas, principalmente nos
períodos de rush, de acordo com a demanda
de tráfego.
— A Rua Jardim Botânico,
por exemplo,
terá três pistas funcionando da Gávea
para o
Túnel Rebouças, na parte da manhã, e três no
sentido contrário durante o rush da tarde. O
mesmo processo será adotado em outros
pontos de igual movimento — explicou Walter
Gaspar Filho.
O presidente da CTC. Heródoto Campos,
vai esperar até a manhã de hoje para avaliar o
nível em que a greve dos rodoviários afetará a
empresa. Ônibus poderão circular, ainda
que
precariamente, nas linhas de maior movimento PMs viajarão a bordo para evitar depredações e viaturas policiais serão mantidas ao
longo dos percursos Náo esta afastada a
hipótese de que soldados sejam convocados
paia diiign a trota da empresa.
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íüpe rário salva menino que mãe atirou da Rio—Niterói
Niterói — Guilherme Rodrigues dos Santos, de três anos,
foi jogado ao mar. da Ponte Rio—Niterói, pela mãe, Zenilda da
Conceição Rodrigues, 24, ontem de manhã e salvo pelo
operário Josonia Barbosa, 27. Ele viu a criança se debatendo na
água, mergulhou do cais da Montreal Engenharia, na Ilha da
Conceição, nadou 50 metros e pegou o menino, que tinha caído
de 11,5 metros de altura.
Zenilda foi presa, pelo patrulheiro rodoviário Orlando
Sarno Rolin. Na 76a DP (Centro), ela disse que náo tinha
intenção de jogar o menino, que o colocou na amurada "para
descansar" e ele caiu. A passagem de pedestres é proibida na
a praça do pedágio com a
ponte, mas Zenilda diz que atravessou
"para ir até uma
fábrica de sardinha
permissão de um vigilante,
procurar emprego".

Foto de Marco Antônio Cavalcante
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Zenilda mora com os pais, o segundo-sargento PM Zemilo
Clemente Rodrigues e Zenir da Conceição Rodrigues, em
Alcântara. Zenilda é separada do marido, Juarez dos Santos,
com quem tem mais uma filha, Aline Monique, de dois anos.'
Esta criança vive com os avós paternos, em Itaboraí.
Na delegacia, onde ficou detida por tentativa de homicídio
Zenilda reclamou que sua mãe "não gosta de tomar conta do
menino e para onde eu vou tenho que levá-lo". A irmã mais
velha de Zenilda, Maria da Conceição, também culpou a mãe:
Quem tinha que estar na cadeia era ela, minha mãe. Se
Zenilda fez isso é porque estava muito louca. Minha máe leva
qualquer um à loucura. Sempre que Zenilda fica desempregada,
é colocada para fora de casa com o filho.
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Vocação de bombeiro
-^i^lP^^ ^aBWff^jüs'"¦ ^^wWwSWF''Iwfct^ >*^n(ftía, ?

¦EttBscSIntBBrvTv}» ¦¦¦««£Kwííí."tH<"'-A
KÍSwfí|S3ffl!SsèB6:
^'&S§¥W:2&.

i

>* Islislyi^tt™.;

v ^íCaí/v ¦ :&:':
ãíj/ 5K*Wí£í3S&:?" ^^SSWBfcL
^3n_BSf:-_£-;''-'
JS*vi^St^WKSíí
&3&4--.wMtfti»1
S-» .'¦¦..::$*:¦

il^^aH*!11^r^

•~*&t^M SLWSwâWL

À^.

O pintor de estruturas metálicas Josonia Barbosa, solteiro,
adventista, contou que não pensou duas vezes para se atirar ao
mar e nadar até a criança, que "boiava de barriga para cima,
chorando muito". Não gostou de ser fotografado pelos jornalistas e revelou que seu "sonho é ser bombeiro". Já fez o concurso
duas vezes, mas não passou. Vai tentar novamente assim que
houver outro exame.
Em parte, estou feliz
por ter conseguido salvar o
menino. Por outro lado, estou triste pela infelicidade da criança,
pelo que vai acontecer a sua máe e porque estou aqui perdendo
muito tempo na delegacia para depor e não sei quantas vezes
terei que voltar — disse.
O vigilante Sérgio Passos de Aragâo, que também estava
no cais da Montreal Engenharia, na Ilha da Conceição, disse na
76a DP que viu a mulher tentar, por du:>s vezes, jogar a criança
da amurada da ponte, que naquele trecho fica a 11,5 metros do
mar. "Antes de cair na água, o menino deu duas cambalhotas
no ar", contou.
Zenilda retrucou que "ele só poderia ver isso se tivesse
olho biônico para enxergar tão longe". O delegado José Juarez
Tostes, no entanto, apurou que a distância não é superior a 30
metros. Além disso, a fábrica a que Zenilda se referiu —
sardinhas "88" — está fechada. Também pela Ponte Rio—
Niterói ela não teria acesso à fábrica, que fica na Ilha da
Conceição. O delegado disse estranhar "porque os vigilantes da
praça do pedágio permitiram que a mulher caminhasse a pé pela
ponte, com o filho".
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Com faixas e cartazes, os funcionários saíram ern passeata pelas ruas do Centro

Polícia
investiga
O Delegado Elson Campelo, diretor da Divisão de
Roubos e Furtos, está tentando descobrir, através do
CCOS (Centro de Controle
de Operações de Segurança),
quais as viaturas policiis que
estavam operando na noite
do dia 26 para 27 de setembro, em Sepetiba, para descobrir os policiais — mais de
10 — que roubaram o ladrão
Agenor Teófilo Delfino, dele
levando centenas de pacotes
de cigarros no valor de Cr$ 2
milhões. A mercadoria foi
roubada por ele de uma carreta da Souza Cruz, assaltada
por seu bando.
As primeiras suspeitas são
de que os policiais que rouba;;,;.ram o iadrão pertenceriam a
,,, uma unidade policial especia.,,,,Iizada, pois uma delegacia
. , distrital não tem condições
de reunir à noite tantos homens e viaturas para uma
operação policial. Segundo
fontes da Secretaria de Policia Civil, os detetives seriam
de uma Delegacia de Vigilância (provavelmente da Baixada Fluminense), do Departamento de Investigações Especiais ou da Delegacia de
Roubos de Automóveis.
*•

O assessor de comunicada Secretaria de Polícia
ção
""-Civil,
delegado Paulo Patrício, informou que o fato era
muito grave e que "não se
pode permitir que policiais
venham a participar de atos
dessa natureza". Segundo o
uma investigação es' tápolicial,
sendo feita pelo delegado
",' Elson Campeio, da DRF.
Durante todo o dia de ontem. Campeio tentou encon. trar na Estrada de Sepetiba
- uma testemunha que pudesse
identificar as viaturas policiais através dos números de
ordens ou de suas placas.
Mas ninguém chegou a ver os
números devido à escuridão
do local. "Não conseguimos
o que queríamos, as placas,
mas os moradores confirmaram a presença de vários carros da polícia e de dois particulares — uma Caravan e um
Volkswagen — à porta da
casa do pedreiro Vágner Ly,, ra Borgeth, na madrugada do
. dia 27."
Após regressar de Sepeti¦ba, Campeio esteve no
CCOS para saber da possibilidade de o órgão ajudar na
identificação das viaturas
usadas pelos policiais na "diligência estranha". O CCOS
é o órgão da polícia que controla toda a movimentação
das viaturas policiais, cujos
deslocamentos têm de ser comunicados por rádio àquele
centro. As comunicações são
gravadas em fitas e a polícia
; somente não conseguirá
. identificar as viaturas que estiveram na Estrada de Sepetiba se os policiais que ocupavam os carros deram localizações falsas.
O pedreiro Vágner Lyra
Borgeth, em cuja casa o ladrão Agenor havia guardado
os pacotes roubados da Souza Cruz, mudou-se ontem para local ignorado. Assustado,
ele deixou a casa com a familia e disse que pode ser morto
tanto pelos policiais que ali
estiveram como pelos amigos
de Agenor. Este, que morreu
em Nova Iguaçu dois dias
depois da invasão da casa
pela polícia, terá sua morte
investigada pelo delegado
Zorly Martins, da 52a Delegacia Policial, em Nova Iguaçu, pois foi assassinado de
modo misterioso.

IBGE e Furnas saem às ruas
em apoio à trimestralidade
Cerca de 500 funcionários do IBGE e de
Furnas reuniram-se ontem no centro do Rio
em passeata a favor da trimestralidade e da
reposição salarial para os empregados das
empresas estatais, ao constatarem já na Cinelãndia que haviam marcado concentração e ato
público para a mesma hora, final da tarde,
embora suas reivindicações fossem distintas.
"Apaga a luz", slogan
dos empregados de
Furnas que ameaçam greve para o dia 9
"Um, dois, três,
próximo, e
quatro-cinco-mil,
ou pagam nosso abono ou não tem censo no
Brasil", ameaça dos funcionários do IBGE,
transformaram-se na paiavra-de-ordem. "As
estatais unidas jamais serão vencidas", ao
longo da Rua Araújo Porto Alegre, por onde
seguiu a passeata, às 19h30min, em direção à
Delegacia Regional do Trabalho.
Lá, na DRT, dirigentes da Associação dos
Empregados de Furnas (ASEF), de mais 10
sindicatos que representam os funcionários e
três federações negociaram com os representantes da empresa uma nova proposta para o
dissídio coletivo, cuja data base é Io de outubro. A proposta só deverá ser votada no dia 8,
na próxima assembléia dos empregados de
Furnas, que somente no Rio são 5 mil.

A negociação de Furnas

A Assembléia dos Empregados de Furnas
está marcada para o dia 8 às 18h, mas ainda
sem local determinado — em princípio, a sede
do Sindicato dos Urbanitários. Diretores da
ASEF que estavam na concentração na Cinelândia, Maria Lúcia Carvalho (da área de
planejamento) e Alderízio dos Santos (da área
nuclear) explicaram que os funcionários estão
preparados para paralisar as atividades da
empresa no dia 9, mas somente na área
administrativa:
— Em princípio, a intenção é de não
apagar a luz, caso a assembléia se pronuncie
pela greve — segundo disse Alderízio, "fazendo com que a empresa trabalhe em dia de
semana como se fosse um domingo, com as
atividades operacionais mantidas."
Parte dos empregados reunidos na Cinelândia e ao longo da passeata anunciavam,
"Apaga a
luz". Ao
porém, como disposição o
mesmo tempo, para reforçar esta intenção,
uma comissão de funcionários de Adrianópolis, — onde fica uma subestação de Furnas
considerada centro nervoso do sistema e capaz
de interromper todo o fornecimento de energia elétrica ao Centro-Sul do país — participou
da manifestação na Cinelandia.
A outra manifestação de pressão,
que
acabou marcando encontro com o
pessoal de
Furnas, foi a dos funcionários do IBGE, estes
12 mil em todo o Brasil e 8 mil só no Rio, mas
apenas uns 200 reunidos ontem na Cinelandia.
Eles começarão a negociar na segundafeira com a diretoria da Fundação IBGE a
incorporação a seus salários, como abono, da
antecipação de aumento de 35% que receberam nos meses de junho, julho e agosto, e
que
deveria estar sendo descontada agora em folha. O Cise (Conselho Interministerial de
Salários da Estatais) já deixou de promover o
desconto em setembro, a pedido da própria
direção da empresa, razão pela qual a expectativa é de acordo.

Camelô está de
volta às ruas
de Copacabana

Candidato terá
mais tempo no
vestibular-86

Leia editorial Acordo Vazio

TELEVISA

IBGE pelo abono

O presidente do Sindicato dos Engenheiros, Jorge Bittar, ao microfone do trio elétrico
alugado pelas entidades para a manifestação,
resumiu a proposta da empresa apresentada
como definitiva: 9,8% de reposição salarial (os
empregados queriam 10%); 2% a título de
produtividade (contra os 5% solicitados); e
triênio para todos os funcionários, sem discriminaçáo. A rolagem da dívida acumulada com
antecipações pagas em julho, agosto e setembro (e que seriam descontadas agora), para
abril, maio e junho de 1986; gratificação de
férias de três salários mínimos para todos; e
piso salarial na empresa fixado em três salários
mínimos (os empregados pediam quatro minimos) fora também conquistados pelas lideranças dos empregados na mesa de negociações
na DRT.

Após dois dias de repressão, os camelôs
voltaram ontem ao trabalho na Av. N.S. de
Copacabana e ruas transversais, por decisão
do prefeito Marcelo Alencar, tomada na véspera, em reunião com representantes dos
fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda e
uma comissão de camelôs. A partir de hoje, a
fiscalização só reprimirá o comércio dos vendedores ambulantes que ainda não foram
cadastrados.
Ontem, somente foram impedidos de trabalhar, por duas equipes de fiscais, com nove
homens cada uma, os camelôs de mercadorias
importadas, óculos, perfumes, roupas e calçados; os que armaram tabuleiros com mais de
60cm por 90cm e os que expunham objetos à
venda no único trecho proibido pela fiscalização (Av. N.S. de Copacabana, entre Figueiredo Magalhães e Siqueira Campos).
— Lá, as calçadas são muito estreitas —
explicou o chefe do 2o Distrito de Fiscalização,
Artur Magalhães, que mandou os fiscais ontem de manhã cadastrarem os camelôs de
Copacabana, com a colaboração de uma comissão de vendedores ambulantes. O grupo
cadastrou 170 camelôs, com base em fichas
confeccionadas por representantes dos próprios interessados.
A operação de cadastro iniciou-se na altura da rua Hilário de Gouveia. Lá, o fiscal José
Carlos, atendendo à determinação dos carnelôs, registrou numa ficha o nome de Edvaldo
da Silva Costa, que vendia brinquedos. À
distância, o verdadeiro dono do ponto, Edvaldo Félix, observava. "O cadastramento foi
feito no nome dele porque é ele quem cuida da
banca", explicou.
Dois fiscais que acompanhavam de longe o
trabalho de José Carlos — a essa altura
acompanhado apenas de uma integrante da
comissão de camelôs — se aproximaram. Um
deles comeu e não pagou uma espiga de milho
cozido numa carroça na Praça Serzedelo Correia. O outro provocou o companheiro: "O Zé
Carlos está maluco, vai ficar andando na
avenida para fazer uma coisa que náo vai
resolver o problema."
Houve outros bate-bocas, mas o comércio
ambulante funcionou sem repressão até mesmo no local proibido. Vendia-se desde porcelana ale um velho telefone preto.

Guilherme ficou em observação na enfermaria infantil do
pronto-socorro do Hospital Antônio Pedro. O chefe da equipe
médica, Márcio Santiago, explicou que "toda
pessoa que se
afoga pode apresentar problemas respiratórios". O serviço
social do hospital espera pronunciamento do Juizado de Menores de Niterói sobre a quem a criança deverá ser entregue, se
aos avós maternos ou aos cuidados da FEEM
(Fundação
Estadual de Educação do Menor).

Todos os dias no Caderno B.

O líder do PMDB na Assembléia Legislativa, Deputado
Cláudio Moacyr, vai encaminhar, hoje, ao
presidente do
Tribunal de Justiça, Desembargador Paulo Dourado
Gusmão,
um documento assinado pelas lideranças do PDT, PDS è
PMDB em solidariedade ao Juiz da 2«a Vara Criminal. Carlos
Alberto Sanches. que sc declarou imoedido de continuar
apurando o caso do cassino do Clube Umuarama, na Gávea.
No documento, os deputados lamentam que "a independência do Judiciário seja colocada em dúvida através cie
editoriais e reportagens que não refletem a verdade". Cópia de
um pronunciamento que Cláudio Moacyr fez da tribuna,
anteontem, em defesa do juiz, será anexada ao documento. 6
deputado pediu a inserção nos Anais da Assembléia do clcspacho em que o juiz solicita seu afastamento do
processo.

"Parcialidade"

A promotora Giselda Leitão Teixeira "está se conduzindo
com parcialidade, seu comportamento se conduz contra a figura
do juiz", disse Cláudio Moacyr, referindo-se às "entrevistas
que
ela concede". Na última, lembrou, ela levantou suspeição sobre
o juiz, "quando ele já se havia julgado incompetente
para julgar
o caso", observou o parlamentar.
"Ela confunde
a opinião pública e usa, para isso, do meio
mais poderoso, a imprensa", afirmou. Elogiando o
juiz Carlos
Alberto Sanches —"deve ter passado por mais de 20 comarcas
e
em todas sempre com muita correção, só granjeando respeito e
admiração" — o deputado disse que "não há de ser nenhum
poderoso dos meios de comunicação que vai comprar a sua
consciência, que vai se infiltrar no seu ânimo corajoso
para
determinar atitudes pequenas".
— O Judiciário não
pode ficar sob esse tipo de
não pode ficar coagido, o juiz tem que ficar imune a essepressão,
tipo dè
coisa. Mas, quanto maior for a pressão sobre um homem do
quilate moral de Carlos Alberto Sánchez, este jovem magisirado, mais ele se situará entre os grandes e os fortes — concluiu o
deputado.

Destombamento do Copa
não é votado e projeto
volta terça à Câmara
O projeto de destombamento do Copacabana Palace
Hotel, que ontem, pela segunda vez nesta semana,
provocou o
encerramento da sessão plenária da Câmara Municipal devido a
manobras para não ser votado, voltará à ordem do dia na
semana que vem, possivelmente na terça-feira, c receberá três
emendas do líder do PMDB, Gélson Ortiz Sampaio, com o
propósito de desfigurar a mensagem do Prefeito Marcelo
Alencar, para em seguida ser rejeitado.
A profecia foi feita, após a sessáo de ontem
pelos
Vereadores Maurício Azedo (PDT) e Carlos Imperial (PTN),
que asseguraram já contar com o apoio de outros 18 parlamentares de diversas bancadas para liquidar definitivamente com
o
destombamento. Imperial, que mantém como
relações
produtor
contratuais com a direção do Teatro Copacabana, é a favor do
destombamento mas contrário ao empreendimento imobiliário
que está sendo planejado para a área hoje ocupada pelo anexo
do hotel.
Maurício Azedo, que criticou seus colegas dc bancada Luiz
Henrique de Lima e Kleber Borba, respectivamente líder do
PDT e presidente da Câmara, disse "que o
partido está sem
liderança e a Casa sem comando".
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O vestibular unificado de 86 — com provas
marcadas para os dias 5, 7, 9 e 12 de janeiro —
não será mais fácil do que o deste ano, mas os
candidatos poderão fazer um exame melhor,
pois terão mais tempo para resolver as quêstões e, como as provas passarão de 240 para
280 questões de múltipla escolha, as possibilidades de acerto serão maiores.
A opinião é do diretor acadêmico do
Cesgranrio, Herman Jankowitz. Amanhã, o
Cesgranrio divulgará os dias e locais de realização dos testes de habilidade específica para
os candidatos aos cursos de Arquitetura, Artes
e Desenho Industrial. Segunda-feira começam
as inecrições para o vestibular isolado da UniRio, que oferece 417 vagas.

RIO DE JANEIRO

BELO HORlgMfe

HOTEL NACIONAL RIO
* • • • •

HOTEL DEL REY
• * • •

2 noites
café da manhã
1 refeição
saída até às 17 hs.
•PREÇO:
CrS 435.000 - NOITE EXTRA: CrS 180.000

Provas

2 noites
café da manhã
1 refeição
saída até às 17 hs.
"PREÇO:
CrS 395.000 - NOITE EXTRA: CrS 165.000

BRASÍLIA

As provas do vestibular unificado de 86,
segundo Herman Jankowitz, apresentarão
uma vantagem sobre as dos vestibulares anteriores, que é a ampliação dos dias de exame,
de três para quatro. "Assim", diz ele, "as
questões serão mais subdivididas para que o
candidato não seja sobrecarregado".
Os testes de habilidade específica dos
candidatos à Educação Física prosseguem segunda-feira, quando deverão prestar os exames aqueles cujos nomes comecem por G, H e
I. Os testes dos rapazes começam às 8h e os
das moças, às 14h. Já os candidatos que
escolheram Música farão as provas práticas
nos dias 12 e 13.
As inscrições para o vestibular da Uni-Rio
poderão ser feitas até o dia 21 deste mês, das
10 às lóh, na Avenida Pasteur, 436, devendo o
candidato comparecer com o comprovante de
pagamento da taxa de inscrição, no valor de
CrS 37 mil 895, xerox de um documento de
identidade e certificado de conclusão do 2°
grau ou declaração de que está concluindo a
terceira série.
A primeira prova será realizada no mesmo
dia e horário do exame do Cesgranrio: dia 5 de
janeiro, às 8h. As demais provas estão marcadas para os dias 12 e 19 de janeiro. A
distribuição das vagas é a seguinte: Arquivologia, 40; Artes Cênicas, 40; Biblioteconomia,
4(1; Ciências Biológicas. 45; Educação Artística, 40; Enfermagem. 50; Medicina, 50; Museologia, 40; Música, 32; e Nutrição. 40.

Líderes se solidarizam
com o juiz afastado do
caso do cassino fechado

HOTEL NACIONAL BRASÍLIA
• • • * •
2 noites
café da manhã
1 refeição
'PREÇO:

saída até às 17 hs.

CrS 319.000 - NOITE EXTRA: CrS 135.000
"Preço
por pessoa em apto. duplo

Para maiores informações
consulte nossa
Central de Reservas

pelo lelefone:

s

(011) 287-7522/Telex (011) 23494
ou ligue pelo sistema
de discagem direta gratuita:
(011)800-8011.
Consulte também
o seu Agente de Viagem.

puig
IlHlll
Hotéis Horsa
Av Paulista. 2073- Loias 140/143
Tel (011)287-7522
EMRNA1UR 01471-00
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Grandes manobras
A política internacional tinha um "grande comuni-**- cador"
que era o Presidente Reagan. O líder
soviético Mikhail Gorbachev, por métodos ligeiramente diferentes, parece disposto a enfrentar o Presidente na sua própria especialidade. Os indícios somam-se uns aos outros neste sentido; e incluem,
agora, o desembarque de Gorbachev em Paris, como
"manobras estratégicas"
que precedem o
parte das
"grandes" em Genebra.
encontro dos dois
O tema é o desarmamento; e os soviéticos estão
em plena ofensiva — voltada, sobretudo, para liquidar a Iniciativa de Defesa Estratégica ("Guerra nas
Estrelas") do Presidente Reagan. Um amável Ministro do Exterior — Eduard Shevardnadze —, bem
diferente do carrancudo Gromiko, afirmou na Assembléia Geral das Nações Unidas que a URSS quer
trocar a Guerra nas Estrelas por uma Paz nas Estrelas.
Soa como simples retórica; mas há muitos ouvidos
inclinados para esse tipo de retórica.
É especialmente de notar-se a mudança de rumo
adotada na diplomacia soviética depois de um fracasso real: o de separar os EUA e seus aliados europeus
no tema crítico dos novos mísseis médios da OTAN.
Para combater a instalação desses mísseis, a URSS fez
cara feia, usou da intimidação, falou grosso — e não
obteve resultado. Com pequenas defecções, a Europa
Ocidental recusou-se a ceder à chantagem. Mas nesse
meio tempo. Mikhail Gorbachev atingiu o primeiro
posto na hierarquia do Kremlin; e está tocando uma
música bem diferente.
A chegada a Paris do líder soviético resulta de
um cálculo tão simples quanto eficiente. Os russos
vão pedir aos franceses (às vésperas da reunião de
Genebra) que os apoiem numa anunciada intenção de
"desnuclearizar
o espaço". Para não romper desde
logo a "frente ocidental", como fará Miterrand para
resistir a Gorbachev se os próprios franceses têm

denunciado sistematicamente o projeto americano
como uma corrida armamentista no espaço?
Os Estados Unidos já podem apresentar um
resultado concreto da "Gerra nas Estrelas": o temor
da alta tecnologia norte-americana nesse terreno
parece ter rompido o gelo dos soviéticos em tudo o
que se refere a negociações; e na Assembléia Nacional em Paris, Gorbachev acaba de repetir a proposta
apresentada em Washington pelo Chanceler Shevardnadze: "redução radical" das armas nucleares de
longo alcance. A novidade dessa proposta (mais uma
sutileza da "nova diplomacia" soviética) é que ela
parece estar sendo feita pela primeira vez por si
mesmo — isto é, sem estar acoplada à exigência de
"espaque os EUA abandonem de todo o projeto
ciai".
A situação complica-se com um relatório de 300
páginas recém-divulgado em Washington, do Escritorio de Assessoria Tecnológica (não partidário) que
trabalha para o Congresso norte-americano, segundo
o qual a Iniciativa de Defesa Estratégica levaria
provavelmente a União Soviética a aumentar seus
mísseis ofensivo», e poderia desarticular "todo o
processo de contiote de armas".
O Pentágono respondeu que o programa Guerra
nas Estrelas só seria levado adiante se ficasse provado
que ele contribuiria para a estabilidade estratégica
mundial. Depois de cinco anos de um duro enfrentamento com a diplomacia soviética, entretanto (que
trabalha imune às pressões da opinião pública), o
Presidente Reagan poderia estar querendo passar à
história como um Presidente amante da paz (ainda
que esses slogans pertençam muito mais à retórica do
que à realidade).
Gorbachev sentiu que tem terreno para caminhar. E está caminhando com um passo bem mais
lesto que o de seus reumáticos antecessores. O
"grande
comunicador" de Washington encontrou um
adversário à altura.

Preço da Imprevidência
tempestade de granizo sobre uma pequena
UMA
cidade do interior de Minas deixou 19 mortos e
600 feridos. Itabirinho de Mantena veio para o
noticiário dos jornais pela mão de duas fatalidades: a
imprevidência meteorológica e o conformismo geral
com a maioria governante. A tempestade de granizo
não foi prevista — segundo um chefe de departamento do Serviço Nacional de Meteorologia — por falta
de equipamento especializado. O fenômeno apanhou
a população desprevenida, mas ainda que tivesse sido
avisada, não há organização para evitar-lhe as conseqüências.
Desde que eram esperadas chuvas fortes, a
defesa civil, se existe efetivamente organizada, teria
reduzido a proporção catastrófica. Mais uma vez se
comprova o despreparo nacional para utilizar a ciência em proveito dos cidadãos. Existe um serviço
meteorológico impotente para servir a todos e, como
sempre, a administração pública se resignou ao papel
passivo de remediar a catástrofe: socorro material às
populações atingidas. O custo de um bom serviço
representa menos para prevenir um fenômeno cientificamente previsível. E poupa vidas humanas que a
ajuda não ressarce. A fatalidade é uma cômoda
desculpa para a incúria nacional.
É deprimente o contraste, em poucos dias, com
os Estados Unidos, onde a chegada de um furacão
acionou com antecedência os órgãos de defesa civil. A
expectativa não se consumou, mas a população estava
preparada para o pior. A diferença é de mentalidade
e não de recursos. Se existisse entre nós a consciência
preventiva, é óbvio que os recursos apareceriam.

Sentido preventivo contra fenômenos naturais é espírito público.
Com um mês de antecedência, os serviços americanos de meteorologia localizaram nas costas da
África os sinais precursores de perigo. Começou —
com aviões meteorológicos e satélites artificiais — a
operação para observar o fenômeno ao longo do
Atlântico. A contagem regressiva acionou as etapas
da prevenção, até que os sinais permitissem identificar um possível furacão. A mobilização foi completa
para a hipótese, porque o furacão só se define ao se
aproximar da terra. Um dia é o prazo para a aferição
da sua força, mas dias antes as fotos do fenômeno já
eram analisadas nos centros especializados de meteorologia.
O Brasil continua a reboque das catástrofes
naturais, porque falta à administração pública — e
por extensão à sociedade que náo lhe cobra responsabilidades — a consciência de funções preventivas que
a tecnologia e a ciência viabilizam. A consciência
coletiva fixou-se no arraigado paternalismo que se
satisfaz com a prestação de ajuda às vítimas. Há um
salto social a ser feito — do assistencialismo à
exigência — para que a mentalidade dos governantes
mude. Serviços de meteorologia existem para antecipar à sociedade informações. Previsões meteorológicas não se destinam ao consumo do turismo, mas
principalmente ao cultivo da terra, à navegação aérea
e marítima e à defesa das comunidades. O custo
somado de todos os prejuízos é muito maior do que a
manutenção de bons serviços a serem prestados.

Acordo Vazio
f~\ S camelôs de Copacabana bloquearam o trânsito
^^ no bairro de maior densidade humana e de
tráfego no Rio, como protesto contra o exercício da
fiscalização que baixou sobre a atividade marginal.
Ou seja: reagem como se a prática da sonegação fosse
um direito adquirido.
A demonstração de violência e desafio, prejudicando a população e a vida do bairro, é a metástase de
um erro de tratamento dado pela Prefeitura aos
camelôs que invadiram o Centro da cidade há dois
anos. Em vez de administrar pura e simplesmente a
lei através da polícia, o Governo aceitou o falso
diagnóstico de que o mal dos camelôs era de origem
social.
Uma premissa falsa leva fatalmente à conclusão
errada: sonegação não é caso social. Antes de haver
recessão já existia o comércio marginal. Apenas os
poderes públicos não lhe reconheciam o direito de
concorrer pnvilegiadamente com o comércio que
paga impostos. O contra-argumento mostra o erro
original: por que os camelôs, em vez de se reduzirem,

aumentaram de número quando o país registra taxas,
positivas de atividade econômica? É porque a alegação de problema social não tinha a menor procedência. Em sua maioria eram marginais que mudavam de
atividade e passaram a viver ao amparo de um
legaHsmo piegas e conivente.
Pararam o trânsito em Copacabana, como antes
tumultuaram o Centro e alguns subúrbios. Mas não se
darão por satisfeitos enquanto não tiverem reconhecido o status legal de ambulantes, com o direito de
hegemonia sobre o comércio regular. Onde já se viu
venda de camarão ser especialidade de camelô?
São dois erros irreparáveis até providência em
contrário: as autoridades estaduais e municipais
curvarem-se à alegação infundada de crise social para
admitir a invasão e, segundo, caírem no conto do
acordo de cavalheiros. Para que tal fosse possível não
bastava que se fizesse o acordo: seria indispensável
que houvesse cavalheiros dos dois lados para honralo. De um lado só, é pouco. Foi o que se viu e o mais
que ainda se verá, se a polícia náo for acionada para
cortar o mal pelo tronco e retirar também as raízes.

Tópico
Sanguinolências
No Ceará, um jovem de 25 anos
jogou-se para a morte, de uma torre de
televisão, debaixo dos gritos dc "pula.
pula'' da multidão reunida embaixo.
Alguns poucos samaritanos tentaram
agir em sentido contrario — e dissuadir
0 suicida Fatos como este. que não são
tão raros, representam um golpe duro
em algumas teoiias líricas sobre a espécie humana Ha instintos homicidas no
homem que se traduzem na facilidade
com que algumas pessoas justificam o
terrorismo como pratica de ação políti-

ca. Sáo os mesmos instintos que. na
Roma dos Césares, levavam a multidão
para assistir à luta desigual entre feras e
seres humanos. A civilização limita-se a
jogar sobre eles um certo verniz Valores como os do cristianismo descem um
pouco mais fundo — e conseguiram,
mesmo, modificar o teor de humanidade de um Império romano em declínio.
Esses valores, entretanto, sofrem hoje
a concorrência de mil outras solicitações. Não custa lembrar que as ideoiogias apoiaram a sua pregação na denuncia do que chamavam de "moral burguesa" Desbastou-se violentamente a

"moral

burguesa"; mas nenhum outro
tipo de moral apareceu para substituíIa. E. com isso, os instintos violentos
atuam, de vez em quando, sem nenhuma inibição. Basta ver a freqüência com
que se repetem os atos de linchamento
— justificados, às vezes, como
protesto
ou desespero com a impotência da
Justiça. No caso do Ceará, entretanto,
o jovem suicida sequer era conhecido:
náo o acusavam de nenhum crime A
multidão ululante parece ter querido
apenas divertir-se, de modo macabro.
E o conseguiu.

— O amigo poderia apertar um bocadinho mais?

Cartas
Revanchismo
Revanche c expressão francesa e que
corresponde, em português a. precisaniente, desforra. Destarte, revanche é
reação a ação precedente e o simples
temor de que ocorra, reiteradamente manifestado pelos senhores donos do poder
e da verdade, até bem pouco, importa
confissão do cometimento de atos condenáveis. Alguém, mesmo, chegou ao disparate de afirmar publicamente que a
anistia liá que ser recíproca. Isso é,
apenas, absurdo. Falece poder ao perseguido. torturado, exilado, espoliado, para anistiar seus algozes. Como. por exempio. Baumgartens, Herzogs, Palhanos e
centenas de outros, evaporados pela
odiosa e inconcebível repressão, poderão
anistiar os seus matadores?
Oue náo se persigam, politicamente,
os inquisidores de ontem é compreensível
e ale recomendável em prol da conciliatão. mas não fará sentido a impunidade.
em nome do não revanchismo, daqueles
que se valeram do poder para a prática de
crimes comuns. Quem transfere pedras
preciosas para o exterior, burlando o
fisco, é contrabandista; quem mata, a
qualquer titulo, é homicida, independentemente de posto ou cargo, seja qual for
0 regime vigente. Se se pretende dar
tamanha extensão ao conceito de revanche. não seria lícito, à sociedade, punir
seus delinqüentes, posto que a pena configuraria uni ato de vingança.
E chegado o momento de bem conceituar revanchismo. Os desmandos, a irres"salvadores
da pátria"
ponsabilidade dos
levaram o povo brasileiro à situação em
que se encontra. Nós. povo. devemos
pagar a maior dívida externa do planeta
e, sc alguém com ela se beneficiou, não
fomos nós. eis que lutamos com a miséria, a fome e o desemprego. Não se fale
cm revanchismo. mas a nação brasileira
exige uma reparação; quer ver. na cadeia, os contrabandistas, peeulatários e
homicidas, nada diferentes daqueles que
superlotam nossos presídios. Walter de
Souza Homena — Niterói(RJ).

Anistia
O Prefeito Marcelo Alencar poderia
encerrar seu mandato com chave de ouro. concedendo anistia relativamente a
multas, mora e correção monetária do
IPTU devido em exercícios anteriores, a
exemplo do que está sendo feito agora
em Belo Horizonte. Será uma medida
que beneficiará muitos pequenos proprietários, inclusive a própria Prefeitura, que
arrecadará com evidente facilidade o imposto devido (IPTU) sem aqueles acrescimos penalizantes. May Guimarães — Rio
de Janeiro.

Terras em Brasília
Soterbo escândalo envolve militares
(Jornal do Commercio — 28 AGO — por
Genilson Gonzaga); Condomínio muilo
fechado, O caso Tabocagatc (Correio Braziliense — 15 SET — por Wilson Olivcira); Sai lista dos lotes ilegais, O caso
Tobocagate (Correio Braziliense — 18
SET — por Wilson Oliveira); Polícia vai
investigar a ocupação clandestina de terras em Brasília (JORNAL DO BRASIL
— 22 SET).
Estas são algumas das manchetes espalhafatosas dos órgáos da imprensa citados, apreciando de forma deturpada fatos
relacionados com aquisição de terra no
DF, a 27 km aproximadamente da Estação Rodoviária de Brasília, para implantaváo do Condomínio Quintas da Alvorada. tida como criminosa pelos autores das
reportagens.
Na transação "criminosa" e nos benefidos da mesma pretendem envolver o
meu nome.
A insistência dos escrivinhadores em
envolver-me no fato, visto por eles —
com olhos de agentes de demolição em
açáo evidentemente dirigida — como
condenável c passível de sanção moralizadora leva-me a declarar o seguinte:
nada tenho a ver com a transação
que resultou no Condomínio Quintas da
Alvorada, nem tirei da mesma qualquer
vantagem;
sou apenas
proprietário de um lote
no Condomínio, adquirido em 1975 pelo
preço, na época, de Cr$ 40 mil mediante
pagamento de CrS 4 mil como sinal 36
parcelas mensais dc CrS 1 mil. Compromisso que os meus vencimentos mensais,
então de cerca de CrS 13 mil permitiam
assumir sem sacrifício; — pago desde
então, mensalmente, taxa de condomínio
que c atualmente de CrS 120 mil.
aceitei o convite
para integrar o
Condomínio, depois de haver tomado
conhecimento dos nomes de outras pessoas igualmente convidadas, do propósito
sadio de reunir, no Condomínio, pessoas
responsáveis de bons costumes, bem como de convencer me da legalidade e
honestidade do propósito, através do
exame dos documentos que me foram
apresentados: atos de compra e venda da
área e escritura pública de Convenção do

Condomínio, registrados no Cartório do
3o Ofício de Notas, DF. Posteriormente o
lote de minha propriedade foi também
registrado no citado Cartório;
no lote de minha
propriedade nào
foi realizada, até agora, qualquer benfeitoria. Está apenas demarcado;
a grande maioria dos condôminos
do Quintas da Alvorada é constituída de
civis, de profissões liberais, sem qualquer
ligação com órgáos ou entidades dos
poderes públicos:
se a intenção dos escrivinhadores
"defensores da
moralidade pública" é
realmente apurar a verdade e não comprometer a honra de pessoas de bem,
como tudo indica, deveriam procurar
esclarecimento junto aos responsáveis
pela aquisição da área de terra e seu
parcelamento, ao cartório onde as transações estáo registradas, à direção do Condomínio Quinta; da Alvorada, com sede
no Ed. Casa de São Paulo, sala 408 —
SUS — Tel. 224-9778 — DF. Nunca com
os condôminos que, no máximo e se
houvesse algo de anormal no empreendimento. poderiam ser considerados como
vítimas de transação duvidosa.
Sobre a falsidade das acusações
existentes na reportagem do JORNAL
DO BRASIL de 22 de setembro último, a
Dra Maria Paula Saboya Gomes, em
carta indignada à redação do citado jornal. publicada na seção Cartas, no JORNAL DO BRASIL de 24 de setembro,
nega peremptoriamente afirmações graves que pela mesma reportagem lhe haviam sido atribuídas.
Para melhor ilustrar as minhas declarações mais algumas afirmações complementares:
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— advirto aos escrivinhadores caçadores de escândalos a serviço da desagregaçào que não encontrarão na minha
folha de 43 anos de serviço ao Exército,
prolongados por quase 10 anos como
oficial da reserva ou reformado, vindo de
sete anos de preparação no então Colégio
Militar do Ceará como aluno interno,
qualquer ato suspeito, desonesto, de favoritismo, de corrupção, de aproveitamento ilícito, tráfico de influência, de
violência, dc arbitrariedade.
Será fácil constatar isto, inclusive buscando informações nas áreas do Brasil em
que servi ou exerci comando: Amazônia
(Chefe da Seção de Operações), Rio
Grande do Sul (Cmt da 2" Divisão de
Cavalaria), Paraná, Rio de Janeiro (Cmt
da Divisão Blindada e Diretor Geral de
Remonta e Veterinária), Mato Grosso
(Cmt da 9" Região Militar), Brasília (Vice-Chefe e Chefe do Departamento de
Ensino e Pesquisa do Exército). Prova de
trabalho bem aceito nessas áreas, é que
fui distinguido com o reconhecimento das
suas populações: Tftulo de Cidadão de
Úruguaiana (RS), Comendador da Ordem de Estácio de Sá e Cidadão de Volta
Redonda (RJ), Grande Oficial da Ordem
do Mérito de Mato Grosso (MT);
jamais vivi à sombra ou sob a
proteção ou influência de alguém e nada
do que possuo é resultante de favoritismo, de facilidades ou de dádivas comprometedoras;
jamais pertenci a
grupos, facções,
esquemas, partidos, sistemas comprometidos ou nào com interesses subalternos;
jamais servi a homens, esquemas
ou sistemas. Sirvo a idéias, a princípios,
que defendo com altivez e independencia, mas sem intransigência;
jamais tive
patrão ou usufruí de
vantagens materiais ou recompensas no,
ou pelo desempenho de funções, cargos
ou encargos;
tive Chefes, Chefes Militares e fui
sempre soldado e Chefe Militar, procurando, com dedicação e lealdade, servir ao Exército, ao Brasil, à gente brasileira na profissão que escolhi e para a
qual fui preparado física, intelectual, moral, espiritual e profissionalmente desde
os onze anos de idade. Profissão da qual
tenho o maior orgulho e na qual procurei
servir com o entusiasmo, a inteligência, o
vigor, a energia que Deus me concedeu:
combati, combato e combaterei
sempre com convicção e consciência, os
inimigos do Brasil Cristão, Soberano c
Democrata, sem jamais ter cometido
uma violência ou admitido que tal se
praticasse em arca de minha responsabilidade nesse combate sistemático e eficaz.
Conheço-os muito bem. entretanto

Por isso. nào aceito conviver com
subversivos camuflados ou ostensivos,
com ativistas, com agitadores, com lerroristas, com assaltantes, com assassinos,
com seqüestradores, transformados em
democratas, em paradigmas da honradez,
em arautos dos direitos do Homem. Sentc-se, na pressão moralizadora sobre militares, a ação nauseabunda dessa gente
com o propósito evidente de denegrir a
imagem incorruptível do Exército.
A ação dessa desprezível, mas atuante, barulhenta, organizada e inescrupulosa minoria, nào terá por certo, ressonância na incomparavelmente maior parcela
da opinião publica brasileira. Esta confia
na seriedade, no devotamento e na eficácia ila ação das Forças Armadas do
Brasil, tantas vezes comprovadas, no
cumprimento do seu dever constitucional. Tasso Villar de Aquino, General-deDivisão Rcfi_rr_!»do — Rio de Janeiro.

Socialismo
Li, na pagino 14 do I" Caderno do JB
de 19/9/85. que o Vereador Sérgio Cabral
desmente haver confidenciado ao seu
colega C arlos imperial (desconheço e sou
desconhecido dc ambos) sohrc uma provávcl transferencia do Senador Saturnino
Biaga para o PSB, depois das eleições de
novembro próximo vindouro. Como militante do PSB fiquei deveras assustado
com tal ameaça, mesmo depois do veemente desmentido do Sr Sérgio Cabral.
O Sr Saturnino Braga deverá, para a
honra do socialismo democrático brasileiro, permanecer onde está. no "socialismo
moreno". Para quem. como eu. acredita
que no futuro o poder econômico deixe
de interlerir no processo político do pais.
o ingresso no PSB de elemento financiado peio Ibade nos idos de 1962 — conforme fartamente documentado cm um livrão existente na praça, e nunca desmentido pelos que ali estão citados — seria
mais doloroso que a punição de que fui
vítima cm 1964, pelo AI-1. enquanto os
saturninos da vida ficavam quietinhos,
refrescados pelas bnsas planaltinas que
lhes sopravam favoráveis.
Socialismo é coisa séria. Refrescar a
memória dos amnésios é bom para a
saúde da democracia brasileira- Oue o Sr
Saturnino Braga permaneça no "caudilhismo moreno" sáo os meus votos. Manoel da Silva — Rio dc Janeiro.

Escândalos
Os escândalos, sobretudo financeiros,
que diariamente esse jornal vem noticiando são de tal monta que sugeria que os
mesmos fossem compilados de uma maneira a um acompanhamento mais fácil.
Ou seja. sejam listados um abaixo do
outro e em colunas subsequentes, por
exemplo, a data em que apareceu, o
montante, o que se está fazendo, quem
são os envolvidos etc.
Enfim, seria uma pagina inteira somente dedicada a este assunto (talvez no
Suplemento de Domingo) sem textos longos e de cansativa leitura, de maneira que
poderia ser recortado peios leitores para
que os mesmos possam acompanhar diariamente de modo simples e objetivo.
Certamente esse jornal deve ter conhecimento de dezenas deles, contudo
apreciaria já citar alguns: Compra da
Light, Audi. Halles. Abi-Ackel. Ponte
Rio-Niteroi, Riocentro, Baumgartcn.
Coroa-Bratel, Brasilinvest. Tieppo, Lume. Decred Independência, Delfin. Sunaman. Capemi. Sul Brasileiro. Cibrazen. IBC, Embratur. IAA. Cobal. Polonetas. Relatório Saraiva. Dinheiro estrangeiro para partidos políticos. Imposto
de Renda dos militares. Legislativos e
juizes. Jetons e vantagens dos poderes
executivos, judiciários e legislativos, Táxi-álcool. INPS. Vale do Rio DoceCompra sede Botafogo. Deutch Lank,
Cooperativa Rio Grande do Sul. Cocea,
BNCC. Sambódromo. Panair. Corpo de
Bombeiros. Ações da Vale do Rio Doce
e Maxidcsvalorizaçáo do cruzeiro.
O povo brasileiro tem memória curta.
Por isto e sempre bom exercita-la. Kicardo Rizzo — Rio dc Janeiro.

Perda real
O Ministro da Fazenda. Dilson Funaro. fez um comentário, que eu classifico
de muito engraçado, bem ao estilo dos
ministros da Velha Republica, a respeito
dos 12*"r de aumento conseguidos pelos
bancários, depois da greve da categoria.
Para o Ministro, "nenhum país. nem
mesmo socialista, tem esse nível de ganho
real".
O que o nosso douto Ministro esqueceu de dizer é em que pais do mundo o
trabalhador tem uma perda real da do
nível do trabalhadoi brasileiro José Reinaldo Kclisário Marques — Rio de Janeiro
As cartas serão selecionadas para
publicação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e le-aível e endereço que permita confirmação
previa.
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Apressando as mudanças
Peter Grothe
visitante que volta à África do Sul depois de cinco
UManos de ausência se lembra da história daquele
camarada que, ouvindo o relógio soar 13 vezes, afirmou:
"Puxa! Antes, nunca foi tão tarde
assim".
Quando estive na África do Sul em 1980, fazendo
conferências em universidades, um diplomata muito respeitado me disse que o modelo mais provável para as
mudanças no país não era o vulcão do Monte Santa
Helena mas sim um caldeirão fervendo.
Segundo este ponto de vista, uma grande e repentina
erupção era algo improvável. O que o diplomata esperava
era que a limitada violência negra fosse enfrentada pela
repressão governamental, seguida por uma limitada aconiodação e, depois, um período de tranqüilidade relativa.
Uma série de ciclos de violência, repressão e limitada
acomodação aconteceria, acreditava o diplomata, durante
um período de vários anos, até que fosse realizada a
mudança fundamental.
Na época, achei plausível esta previsão. Pode ser que
ainda seja, mas minha recente viagem sugere que a
metáfora do Monte Santa Helena hoje em dia talvez seja
mais apropriada do que há cinco anos.

O visitante que volta ao país encontra nove diferenças importantes entre a África do Sul de 1980 e a de 1985.
Primeiro, ao contrário de há cinco anos, os negros
agora estão com uma verdadeira sensação de poder e uma
relutância cada vez menor em usá-lo. Muitos deles reconhecem que o exército e a polícia sul-africana são as mais
fortes do continente e que, no caso de um confronto, os
negros perderiam. Entretanto, muitos jovens negros militantes estão prontos para a violência — inclusive nas áreas
brancas. Uma coisa talvez mais importante: o
poder de
não trabalhar e de boicotar as lojas brancas dá aos
negros
uma grande força econômica — e eles agora estão
conscientes disto.
Segundo, o hiato de percepção entre os afrikaners
governantes e os negros se ampliou. Os brancos apontam
com orgulho para a abolição de alguns dos piores aspectos
do apartheid — muitos dos melhores hotéis e restaurantes,
por exemplo, foram integrados racialmente; a lei que'
proibia o casamento entre pessoas de raças diferentes foi
abolida, e muitos negros estão sendo promovidos
para
cargos de escalão médio.
Muitos afrikaners falam sobre a grande importância
dessas mudanças e dos sacrifícios que fizeram. O
de
vista dos negros é resumido por um residente de ponto
Soweto:
"Isto não
é mais do que uma reforma cosmética. Só ficarei
satisfeito quando puder votar".
Os negros e os afrikaners também têm
projetos com
tempos diferentes para as mudanças. Membros
do governo falam sobre soluções graduais a longo
A
prazo.
paciência dos negros está se esgotando. Querem o direito
ao voto, ao sufrágio universal — e querem agora.
O Reverendo Beyers Naude, secretário-geral do
Concilio Sul-Africano de Igrejas, me disse: "Meus companheiros brancos não têm idéia do profundo sentimento de
irritação nos subúrbios negros".
Terceiro, há cinco anos a economia sul-africana era
forte. Agora está em desordem. Muitos líderes dirigentes
brancos assustados pelos sinais de alarme econômico e
pelo fantasma da recusa dos bancos estrangeiros em rolar

os empréstimos a curto prazo, têm pedido que o governo
liberte Nelson Mandcla, negocie com o proscrito Congresso Nacional Africano e desmonte imediatamente o sistema
do apartheid. Há seis meses nem se ouviria falar nisto.
Quarto, os afrikaners — que já foram chamados dc
"a tribo
branca da África" — já não estão mais unidos.
Uma importante e barulhenta minoria branca deixou o
Partido Nacional, no governo, e formou sua
organização ultradireitista, o Partido Conservador.própria
Muitos observadores encaram esta facção, que está
contra qualquer tipo de concessão aos negros, como
uma
limitação às enumeradas intenções reformistas do Presidente P. W. Botha.
Quinto, tem havido uma perceptível mudança da
atitude de muitos brancos nos últimos cinco anos. Os
estudantes afrikaners que encontrei pareciam estar confusos c procurando algo. A maioria parecia ter pontos de
vista mais liberais do que os da geração de seus pais. Os
estudantes de língua inglesa, que tradicionalmente adotam
posições mais liberais do que os afrikaners, foram ainda
mais longe. Agora muitos deles parecem dispostos a
"entrar na luta",
como fizeram no mês passado,
centenas de alunos da Universidade da Cidade doquando
Cabe
foram chicoteados pela polícia e tiveram que fugir do
gás
lacrimogêneo.
Além disso, muitos brancos de origem inglesa agora
estão pensando em emigrar. Um empresário me confidenciou: "Mais da metade dos meus amigos estão pensando
em deixar o país".
Sexto, há crescentes divisões entre os negros. Os
jovens militantes negros estão ficando cada vez mais
impacientes com os pontos de vista moderados da
geração
de seus pais e com líderes moderados como o chefe
zulu
Gatsha Buthelezi e o Bispo Desmond Tutu.
Enquanto isso, o Governo continua a encarcerar e
banir os líderes negros moderados que defendem uma
mudança pacífica, fazendo com que os jovens militantes
argumentem: "Vejam! O Governo está
os
moderados. Que outra opção temos além daprendendo
violência?".
Sétimo, apesar de o Presidente Botha negar, é óbvio
que os sul-africanos brancos estão muito mais sensíveis do
que antes às pressões econômicas e políticas externas.
Conversas com muitos brancos e uma visão do
que é
publicado pela imprensa do país não deixam dúvidas
quanto a isto — e eu acho que a tranqüilizadora idéia do
Presidente Reagan, segundo a qual o Governo Botha
resolveu substancialmente seus problemas, é capaz de
levar os Estados Unidos para a estratégia errada na hora
errada.
Oitavo, os negros sul-africanos estão experimentando o que o historiador norte-americano Crane Brixton
uma vez chamou de "a revolução das expectativas crescentes". Quando a Rodésia virou Zimbabwe, a África do Sul
se tornou o último dominó branco no continente. O
Presidente Botha já disse aos brancos: "Adaptem-se ou
morram".
Estes e outros acontecimentos deram aos negros a
expectativa de que o completo desmantelamento do
sistema do apartheid está a seu alcance — não
ser
desfrutado pela geração de seus netos, mas para eles
por
próprios.
Finalmente, no outono de 1980, o Presidente Jimmy
Urter estava extremamente impopular entre os sulafricanos brancos e popular entre os negros. Agora marcando um grande contraste, o Presidente Ronald Reagan está
extremamente popular entre os brancos e é o
norte-americano mais impopular entre os negros.presidente
A que conclusões se pode chegar? Ninguém
pode
prever o futuro com exatidão, e o caldeirão poderá
continuar a ferver, mais ou menos tranqüilamente, ainda
durante algum tempo.
Contudo, a maioria das tendências
notei me
sugerem que, à medida que o tempo passa, que
uma explosão
vulcânica se torna cada vez mais provável.
No clássico de Alan Paton, Cry, The Beloved Country, um clérigo sul-africano negro fala sobre os brancos:
"Tenho
um grande medo em meu coração — de
um
dia eles se voltem para o amor e descubram que nos
que
'
.
voltamos para o ódio Agora eu fico surpreso com a triste
exatidão desta profecia.
Peter Grothe é professor de política internacional do Instituto
de Estudos
Internacionais de Monterey, na Califórnia.

Sarney e a sombra do PMDB
sem recifes políticos suficientes para arrefecer essa
sucessão de ondas de natureza ideológica, eleitoreiT^ AO faz muito tempo — o PDS era o
ra e fisiológica. Está carente da fidelidade
político-L ~ largamente majoritário no Congresso partido
— o partidária que não precisa estar expressa em lei, mas
Governo se servia da lei orgânica dos
era
imanente
ao pacto que o elegeu.
partidos para que
"fechar a
questão"
Se é verdade que a transformação do
panorama
quando da votação de
político-partidário resultará dos números de novemmatérias que considebro, também é verdade que, se a Aliança Democrárava fundamentais ou
tica não conseguir sustentar o Presidente, agora,
inegociáveis. A lei ornuma questão que põe em jogo seu
prestígio
gânica dos partidos poco, passam a ter razão os defensores da tese de políti-o
que
iíticos ainda existe.
Presidente está ficando imobilizado
pela facção do
Más o clima da Nova
PMDB que nunca o aceitou como um dos seus.
República e a legislaCaso o PDS, embora ainda estigmatizado e
ção emergência! para a Coisas da política
dividido
pelas seqüelas do malufismo, venha a
realização das eleições
municipais de novembro tornaram letra morta a socorrer o Presidente, ao lado do PFL e do PMDB
moderado, assegurando com cento e poucos depufidelidade partidária.
tados e a maioria de seus senadores a aprovação da
Hoje não causa espécie a rebeldia de
parlamen- emenda do Planalto, a rearrumação das forças
tares ao que a lei chama de "diretrizes legitimamenpolíticas estará, de certa forma, começando antes da
te estabelecidas pelos órgãos de direção
abertura das urnas de novembro. O Presidente
partidária",
mesmo porque esses órgãos evitam reunir-se,
Sarney tem merecido
já
que
—
os partidos
com exceção talvez do PFL, para falar cujo líder inconteste é o respeito daquele PMDB
o Deputado Ulysses Guimados maiores — não têm identidade, nem lideranças rães,
mas
há
recrimine
quem
(dentro do próprio
incontestáveis.
Governo) o excesso das mesuras presidenciais
à
:
Na última reunião de seu conselho
político, o esquerda do partido e ao Governador Leonel BrizoPresidente Sarney "fechou a
Ia, homem afável e bom de conversa, mas
em torno da
votação, sem alterações, da questão"
emenda de sua lavra inflexível em sua determinação de suceder político
o atual
convocando a Assembléia Nacional Constituinte.
ocupante do Alvorada no mais curto
prazo
possível.
Ou melhor, determinou, encareceu ou
A preocupação crescente de figuras expressivas
pediu (os
jornais registraram verbos como estes, de gradação da Frente
Liberal, do PDS e das Forças Armadas é
diversa) à Aliança Democrática
que se empenhasse
numa ação política pra evitar a desfiguração da de que a árvore frondosa do PMDB, em vez de
abrigar, vá encobrindo o inegável
histórica emenda, ameaçada pela ação do
prestígio de que
ainda
próprio
goza o Presidente Sarney. Para eles, a situação
relator da comissão mista, o Deputado
tende a se agravar, se o PMDB conquistar as
pemedebista
Flávio Bierrenbach. O PMDB do deputado
prefeituras das principais capitais do país, o que fará
como se sabe, não é o do Presidente Sarney, paulista'
como o do partido majoritário
um "partidão" como o PRI
PMDB de Tancredo Neves não era o de Miguel
mexicano,
do
não
se aventurarão a sair, por
qual
Arraes, da mesma forma que o PMDB do Ministro
comodidade política, nem os radicais de esquerda,
Fernando Lyra não é o do Deputado Sérgio Murilo
adversário na luta pela Prefeitura do Recife dò nem os moderados de centro. O bolo fica como está'
candidato do Ministro da Justiça, o Deputado Jarbas mas cresce muito. Uns e outros faturarão suas
vitórias como conquistas suas e da sigla mágica, sem
Vasconcelos, atualmente asilado no PSB.
o Presidente Sarney — magistrado nestas eleique
É claro que o Presidente Sarney não teria
— colha maiores frutos de uma vitória
devastacondições políticas de provocar reuniões dos direto- ções
dora do PMDB de norte a sul do
país.
nos nacionais do PMDB e do PFL
E por isso
para fechar a
não soa tão esdrúxula, dentro da
questão em torno da aprovação, ipsis litteris, de sua Frente Liberal eque
obviamente no PDS, a tese de
emenda. Os tempos são outros; o
que
próprio Presidente uma vitória de Jânio Quadros em São Paulo somaabriu mão de alguns de seus podêres
e prerrogativas- da à ruptura inevitável do PMDB no Recife,
acabaa hora é de pactos e diálogos, e não de fechamentos riappr
tornar, mais autêntica, cristalina e diversificae mtolerâncias.
da a reorganização do tumultuado
quadro políticoNo entanto, mais cedo do
se esperava — partidário, dando ao Presidente da República
que
novas
como admitem parlamentares de uma aliança difícil opções
para formar, em 1986, uma base parlamentar
dc ser preservada cm sua solidariedade original —,
o até mais confiável.
Presidente da República vai-se tornando uma ilha
cercada de eleições e pressões
Luiz Orlando Carneiro é Diretor do JORNAL DO BRASIL em Brasília.
por todos os lados
Luiz Orlando Carneiro
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Um mundo realmente intolerável: todo dia secas furacões
enchentes, pestes, fome, guerras, desastres e terremotos'
dizem que Deus já mandou abrir um rigoroso inquérito Mas

Esquerda x Direita
Juarez Bahia
"A esquerda brasileira
flutuou sempre entre dois
pólos: o marxismo-leninismo e a democracia
populista"
Octavio Ianni
ser até que o Ministro Pazzianotto tenha razão, ao
PODE
dizer que os trabalhadores não apreciam a palavra pacto e
por isso não gostariam de se sentar à mesa para examinar a tese.
O Millor, que é filósofo, também não. Prefere o pato ao pacto.
Uns 50 milhões de brasileiros, de Norte a Sul, que não
chegam a ganhar 1 salário mínimo por mês, dariam tudo para
ter à
mesa um pato e não propriamente um pacto. Mesmo que lhes
prometam que, por meio do pacto, o pato um dia virá.
Infelizmente, esta não é a dúvida. Neste momento da
transição brasileira, o que se desenha no horizonte é um
confronto de radicalismos. Será que o país suportaria mais uma
tentativa de opção drástica entre esquerda e direita?
As posições se expressam sob o signo da abstração. Para a
esquerda, falta representatividade ao Governo, a dívida externa
não deve ser paga, só a trimestralidade resolve, a reforma agrária
é tímida, a Constituinte via Congresso é uma farsa.
Para a direita, a reforma agrária é inaceitável e os fazendeiros devem estocar armas
para defender suas terras, o revanchismo
está em marcha, a prioridade
social é um suicídio programado.
A direita, porém, ainda não se restabeleceu do desastre de
vinte e um anos de autoritarismo. Espera fazê-lo, talvez, investindo nos erros históricos da esquerda e em fenômenos como a
explosão inflacionária ou a congestão nasal do regime
pela
existência de 30 partidos, quase todos inúteis.
Aparentemente moribunda, a direita confia na cíclica
incapacidade da esquerda de formular soluções, como em 1945 e
cm 1954 (deposição e suicídio de Vargas); em 1956
(cóm
Juscelino); em 1961 (renúncia de Jânio); e, em 1964 (golpe
militar).
O país vive a lua-de-mel democrática, uma experiência
desejavelmente duradoura e sistematicamente instável. Os
parceiros não são apenas a esquerda e a direita. É toda a sociedade,
no seio da qual pode ser facilmente identificada a maioria
silenciosa do centro.
Nesse contexto, o que geralmente se tem por consenso é a
busca de uma normalidade institucional em cuja raiz está o
equilíbrio entre o que é ideal e o que é real. Toda iniciativa para
romper esse "justo equilíbrio", como queria Harold Laski,
principal teórico do trabalhismo inglês, leva à radicalização e ao
abismo.
Se a esquerda deseja, por exemplo, instrumentalizar política e ideologicamente as reivindicações sindicais, provavelmente
terá escolhido o caminho errado para fortalecer a transição. E se
pensa que, atropelando a transição e a democracia, atingirá seus

propósitos socialistas, estará cometendo mais uma lesão na
história.
A esquerda, desde 1930, assumiu um papel importante no
Brasil e contribuiu de forma criadora para a revolução brasileira.
Mas, não se desvencilha de um certo complexo do
poder, que a
impele com freqüência a empurrar governos democráticos
contra
a parede, numa coreografia de natureza totalitária embalada
por
uma partitura libertária.
Um paradoxo? É isso mesmo. As anunciações da radicalização nesta primavera são paradoxais. Por aue questionar a
representatividade da administração democrática? Por
que exigir
agora uma reforma agrária revolucionária, desprezando-se
as
etapas da legislação? E por que, de outro lado, negar meios
para
enfrentar a herança de uma dívida pública de 300 trilhões de
cruzeiros?
Não seria possível esperar concessões da direita. Mas-seria
pouco inteligente provocá-la com a emulação dos ressentimentos.
Da esquerda o que se aguarda é que não volte, na transição
democrática, a cometer os erros históricos dos últimos 40 anos
deixando-se seduzir pela cultura da democracia populista c
comprometer pelos seus vícios, entre os quais a demagogia
e a
corrupção.
O temor de radicalização no processo democrático está no
fato de que sinais da esquerda e da direita contemplam
igual
intransigências e inquietações, da reforma agrária à por
explosão
inflacionária. Altos teores de paixão, preconceito e ignorância
"justo equilíbrio" entre
o ideal e o real a que a
que ameaçam o
nação tem direito.
Ora, o que os espanhóis na sua transição denominavam de
"vuelo autonómico",
para caracterizar a autonomia das províncias antes submetidas à tirania franquista, é o vôo autônomo
que
os brasileiros e latino-americanos que reconquistaram a democracia sonham estabelecer de agora por diante. Sem nostalgias
totalitárias.
Nesse sentido, o discurso de Sarney na ONU
ser um
marco no leito histórico da autonomia nacional que pode
vem desde a
Semana de Arte Moderna, em 1922, c que se projeta em 63 anos
de transformações sociais, políticas e econômicas. Por que ignorar
essa realidade precisamente quando também a maioria da América Latina retoca a sua imagem e opõe a liberdade à violência?
Que a direita omita, dè de ombros ou não queira compreender isto, ainda vá lá. A esquerda, porém, não tem por que imitaIa, a não ser que, como acontece em outros países da América
Latina, insista em negar ao povo o ímpeto renovador que conduz
a sociedade à realização de seus objetivos, sem o concurso
de
lideranças carismáticas ou a proteção de guias infalíveis.
O pacto, acordo, parceria ou negociação social que Sarney
propõe, na inspiração do ideal de distensão política de Tancredo,
talvez seja indigesto hoje, mas deverá ser indispensável amanhã.
O pacto, afinal, candidata-se a abrir ao país a oportunidade de
desenvolver a nossa sociedade sem as profundas diferenças
agravadas pelo arbítrio e pela inflação. Como combatê-lo e náo
frustrar a esperança do povo?

Politização da fé
Dom Boaventura Kloppenburg, OFM
a Teologia da Libertação acentua, em
nome da fé, a necessidade do compromisso político e
QUANDO
da mudança das injustas estruturas econômicas, políticas e
internacionais, ela repete simplesmente um postulado
fundamental no qual insistiram constantemente os últimos
Papas. Uma fé sem conseqüências e incidências sociais,
políticas e econômicas não seria evangélica. Seria incompleta a vida cristã voltada exclusivamente para a salvação e
santificação pessoal, que, por certo, é seu ponto central.
Mas não é isso que entendemos quando falamos da
politização da fé.
A politização começa no momento em que a fé é
subordinada a um critério político, quando o político, em
vez de ser conseqüência da fé, passa a assumir uma função
de princípio para a fé. Lê-se então o Evangelho a partir do
A Teologia da Libertação afirma ter realizado
'uma verdadeira
político.
revolução metodológica" ou, como dizem, uma "ruptura epistemológica". Ela proclama teologizar a partir da práxis ou de uma ação política encaminhada à transformação da sociedade, para provocar uma
mudança radical da situação presente. Esta práxis é
considerada anterior à reflexão teológica e chega a ser um
lugar teológico determinante. Nesta
prspectiva, a Teolo"ato segundo",
gia seria apenas um
precedido pelo
compromisso político como "ato primeiro". Mas esse ato
primeiro não poderia ser cego: deve ser um projeto
político de ação dotado de fisionomia concreta, fundamentado no conhecimento adequado e científico da realidade,
isto é, dos condicionamentos de que depende a opressão e
dos meios que permitem superá-la. Dizem que a Teologia
clássica, de um Santo Tomás, por exemplo, se serviu da
racionalidade representada pela filosofia aristotélica. Hoje
esta racionalidade deveria ser substituída pelas ciências
sociais. Assim leio num manifesto liberacionista: "O
ponto de partida de nossa reflexão não é algo cristão. A
base de nossa reflexão é a práxis revolucionária, a tarefa
do povo revolucionário que luta para alcançar uma
libertação socialista. Assim fazemos teologia sem partir do
cristão. Esta base parece ser incompatível com o Evangelho e com a tradição da Igreja. Porém, no fundo, é o único
caminho fiel ao Evangelho. Porque só há reflexão cristã
em torno à luta dos oprimidos por sua libertação".
Tal hermenêutica de fato, se apresenta como uma
variante da afirmação marxista de que o ser social
determina a consciência. Como
para Marx só se pode
conceber o ser social como condicionado
por sua classe
social, este tipo de reflexão teológica também se considera
ligado à classe dos oprimidos pela qual se deixa determinar.

Neste sentido, já o Documento de Puebla havia
denunciado "a tentação dos grupos que consideram uma
política determinada como a primeira urgência, como uma
condição, prévia para que a Igreja possa cumpir sua
missão. E identificar a mensagem cristã com uma ideologia e submetê-la a ela, convidando a uma releitura do
Evangelho a partir de uma opção política" (n.559).
Invertem então os Bispos reunidos em Puebla o
denunciado procedimento hermenêutico, dando esta norma: "E preciso ler o político a partir do Evangelho e não o
contrário" (n.559). O contrário seria ler o Evangelho a
partir do político. E isto é politização da fé. Mas é
exatamente isto que nos é recomendado pelos teólogos e
pastoralistas da libertação. Toda aquela "nova maneira de
fazer teologia" obedece a este critério político. A opção
política, como quer que seja, é seu ato primeiro. O
"a total
documento de Puebla denuncia precisamente
politização da existência cristã" como primeira conseqüência de uma reflexão teológica a
de uma práxis que
recorre à análise marxista (n.545).partir
Ao proclamar a necessidade de colocar-se primeiro no lugar social do oprimido
e fazer da práxis libertadora o ponto de partida do
pensar
teológico, esta teologia politiza a fé e sua própria reflexão
e sujeita ambas ao critério político.
Daí a grave denúncia da Santa Sé no documento
sobre alguns aspectos da Teologia da Libertação (IX,6):
"Já não se
trata somente de chamar a atenção
as
conseqüências e incidências políticas das verdadespara
de fé
que seriam respeitadas antes de tudo em seu valor
transcendente. Toda e qualquer afirmação de fé ou de
teologia se vê subordinada a um critério político,
por
sua vez, depende da teoria da luta de classes comoque,motor
da História'.
Ao rejeitar a politização da fé, não sinto nenhuma
inibição em afirmar que a fé cristã deve marcar não apenas
a vida pessoal do homem, mas também sua vida social,
com sua dimensão política, não como princípio determinante, mas como conseqüência obrigatória. Pois o homem
é por sua natureza um ser social. Única criatura na terra
que Deus quis por si mesma, o homem "não se pode
encontrar plenamente senão por um dom sincero de
si
mesmo", dizia-nos o último Concilio. A liberdade humana
se degrada quando, complacente com as excessivas facilidades da vida moderna, o homem se fecha numa espécie
de torre de marfim. Mas ele encontra momentos de
crescimento e robustecitnento, quando compreende as
inevitáveis necessidades da vida social, assume as exigências multiformes da solidariedade humana e se responsabiliza pelo serviço à comunidade.
Bom Boaventura Kloppenburg, OFM, Bispo Auxiliar de Salvador,
é
membro da Comissão Internacional do Teologia da Santa
Sé.
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Massera adverte que militares
podem derrotar inimigos de novo
Rosental Calmon Alves
Correspondente

Buenos Aires — Primeiro entre os
nove ex-comandantes militares processados na Argentina a usar da palavra no
tribunal, o Almirante Emílio Massera fez
ontem um enérgico discurso diante dos
juizes, advertindo que o julgamento está
sendo armado pelos "inimigos", que com
isso "denotam realmente estarem com
medo".
— Os inimigos temem
porque sabem
que as Forças Armadas de hoje são
capazes de derrotá-los, assim como eles
foram derrotados pelas Forças Armadas
de ontem — disse.
Massera considerou "uma travessura
da História" o fato de "os vencedores
estarem sendo acusados pelos vencidos".
Quando o advogado Jaime Prats Cardona terminou as alegações em defesa de
Massera. o Presidente da Câmara Federai perguntou ao Almirante se ele tinha
algo a declarar em sua defesa. O excomandante estava preparado. Ajeitou o
quepe sobre a mesa. levantou-se, ordenou suas notas e começou um discurso
em tom grave e enérgico, depois de
tomar um copo dágua:
Senhor Presidente, não vim
para
me defender. Ninguém tem de se defender por ter ganho uma guerra justa.
Estou aqui processado porque ganhei
uma guerra justa. Se tivesse perdido,
nem os senhores nem nós estaríamos
aqui. Haveria truculentos Tribunais do
Povo e uma Argentina feroz— disse.
O Almirante se disse convencido de
que a imensa propaganda inimiga "converteu os agressores em agredidos e os
verdugos cm inocentes". E acrescentou:
Essa
guerra psicológica não cessou. Continua há dez anos, com apoio de

certa imprensa Não podemos neutralizaque os excessos viraram norma nas ForIa, pois dificilmente contaríamos com os
ças Armadas.
meios disponíveis, quando a correnteza
Tinguém
pode imaginar que se
social vai em sentido contrário. Com isso,
transformaram os oficiais da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica em um bando
parece que a democracia cra o terroristno.
de assassinos, que perderam de um dia
Para o ex-comandante, que chegou a
para o outro a dignidade.
Após ratificar que não queria se
fundar um partido político, sonhando em
defender, disse que podia admitir a culpa
se tornar um líder popular, "quando o
de todos os excessos cometidos se em
inimigo se deu conta de que perdia
pelas
troca não fossem julgados os integrantes
armas, lançou mão de um espetacular
dos órgãos de segurança ou da Armada
aparato, montado em torno dos direitos
humanos". Como prova de que as organique agiram sob suas ordens.
Se o tribunal necessita,
zações de direitos humanos sáo inimigas,
eu digo
afirmou que elas nunca se preocuparam
que as ordens foram pessoais e onipresentes de minha parte. Eu e só eu tenho
com as vítimas do terrorismo e acusou os
direito ao banco dos réus. Sentar outros
políticos de participarem desse "assomaqui seria como sentar toda a Argentina
broso silêncio e falsificação".
no banco dos réus. Peço a Deus
O Promotor Júlio Strassera.
o
que no
tribunal não cometa esse erro de que o
início de sua acusação citou e condenou
pôr
país sob processo. Mas se o tribunal
energicamente os atentados e os assassinecessita acabar conosco,
nios cometidos pelo terrorismo, foi cenque o faça.
Mas não arrebate da Argentina o seu
surado por Massera. que lhe atribuiu
"desagradáveis
único triunfo neste século.
ironias sobre nossos heMassera afirmou que os juizes disróis mortos pela subversão"'.
"crônica",
enquanto ele consipõem da
— Se náo houve serenidade
dera dispor da "História". Disse, dramapara
falar de nossos mortos, quem poderia
"Meu
ticamente:
futuro é uma cela e já
esperar um processo objetivo contra os
era antes desse fantástico julgamento. Ali
vivos, em meio a essa pressão social?
passarei a vida biológica, pois a outra já
Meus acusadores são aqueles que venceentreguei a essa nação".
mos pelas armas. O que está acontecendo
Na primeira fila, estavam a mulher e
é quase uma travessura da História,
os filhos de Massera. Eles tinham ouvido
pois
os acusadores sáo os vencidos e os acusapouco antes o advogado de defesa esfordos são os vencedores — disse o exçar-se
para destruir os argumentos da
comandante da Marinha.
acusação, justificando, por exemplo,
que
"excessos"
Ele admitiu que houve
Maria Rosa Frigerio nâo fora assassinada
durante o sangrento período de repressão
pela Marinha e sim morta num combate.
Só que Maria Rosa foi seqüestrada com o
política em que comandou a Armada,
mas ponderou que "esses foram transborcorpo quase todo gessado, na convalesdamentos excepcionais, quando no terrocença de uma operação de coluna. Mesrismo os excessos eram a norma". Lamo assim, segundo a defesa, ela se viu
mentou que a Promotoria tenha tentado
num combate, acompanhando os agentes
inverter essa lógica, querendo convencer
da Marinha, e ali foi morta.

índios suicidas
San Esteban, Wyoming — Em menos de
dois meses, oito jovens índios americanos
se enforcaram na reserva de Wind River.
uma estéril planície escassamente povoada, nas montanhas centrais de Wyoming.
Os jovens falam em tédio, falta de empregos, pobreza das famílias c manifestam a mórbida convicção de que o suicídio é a maneira de escapar dessas condições. Desde o início do ano, pelo menos
48 tentaram o suicídio.

Espiões duplos
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Washington — O FBI está procurando
dois ex-agentes da CIA que, ao
que
parece, foram denunciados como espiões
a serviço da URSS pelo tránsfuga soviético Vitaly Yurchenko, importante agente
da KGB que desertou recentemente
para
o Ocidente. Um dos suspeitos, Edward
Lee Howard. de 33 anos. desapareceu de
sua residência em Santa Fé. no Novo
México, há 14 dias. O nome do segundo
suspeito não foi divulgado.

Polícia protesta
—

Massacre de camponeses

Usina do medo

Lima — O diário La República informou
que o Governo peruano recebeu a denúncia de que 63 camponeses, entre os
quais
35 crianças, foram assassinados pelo
Exército na região de Ayacucho. Este
massacre se soma à matança dc 69 camponeses do povoado de Accomarca.

Washington — Depois de seis anos parado, voltará a funcionar, por determinação da Corte Suprema, o reator nuclear
número 1 da usina atômica de Three Mile
Island, Pensylvania, fechada em março
de 1979, quando um acidente no reator
número 2 levou-o a um crítico ponto de
fusão. O acidente determinou a retirada
de 150 mil pessoas da região.

Bonn
Quinze mil dos 33 mil policiais
da Alemanha Ocidental encaminharam
abaixo-assinado às autoridades queixando-se de "condições impossíveis" de trabalho. Seu mal-estar foi agravado pelo
sexto dia consecutivo de manifestações
de protestos de grupos antifascistas. Os
policiais reclamam das escassas perspectivas profissionais, poucas promoções e
longas horas de trabalho.

MOSTREAQUI
DENTRO TUDO 0 QUE VOCÊ
H ENCONTRO fíAOONM DOS TRADERS
Traders do Brasil e exterior, empresários
mais as principais autoridades ligadas ao
Comércio Exterior estarão esperando por
você nos dias 27, 28 e 29 de novembro
para
o II ENCONTRO NACIONAL DOS TRADERS
que se realizará nos Salões Elyseé do Hotel
Méridien Copacabana.
Um encontro promovido pela ANTRADER •
Associação Nacional dos Operadores de
Comércio Exterior, com apoio da Carteira de
Comércio - CACEX, Associação dos
Exportadores Brasileiros -AEB, Associação
das Empresas Comerciais Exportadoras ABECE. Fundação Centro de Estudos do
Comércio e Rio Convention Bureau.
Com os seguintes temas: • Mercado de
trabalho e valorização profissional dos
traders • Técnicas de countertrade e suas
aplicações práticas • Trading Companiesprincípios de organização e estratégia
mercadológica • Abertura de escritórios no
exterior e operação de companhias off-shore
Lobby e outras soluções criativas
para
enfrentar barreiras não tarifárias e
protecionismo • Risco comercial, análise de
crédito e a nova politica de seguro de crédito
à exportação • A questão do frete e a nova
política de transporte internacional • Acordos
bilaterais, linhas de crédito e financiamento
as exportações • Utilização das bolsas de
mercadorias no exterior • Operações com
diversas moedas e hedge cambial • Como
vender em mercados não tradicionais case
studies (China. Sudeste Asiático)
0 negócio de importações • Política
de
Comercio Exterior na Nova Republica

• Promoção comercia!
(feiras, missões) e
muitos outros assuntos de atualidade e
interesse geral.
Por isso, se o seu negócio é Comércio
Exterior, venha conversar com a gente.
Juntos poderemos encontrar muito mais
soluções para a economia brasileira.
As fichas de inscrição poderão ser
solicitadas ou retiradas nos seguintes
endereços:
RIO - M.L. Planejamento e Promoções Rua Gomes Carneiro, 134 - C/03 - 22071 •
Ipanema-Tel.: (021)267-4688TLX (021) 30531/MLTU
SÃO PAULO - ANTRADER - Al. Joaquim
Eugênio de Lima, 680 - 17,°a. - cito 171 Tel.: (011) 285-3923/4845
TLX (011)25403/ANTD.
ou solicitada
por telefone
a ANTRADER.
Mas inscrevase logo, pois
o número de participantes é limitado.

flgP

d

^/4NTMDER

Associaçáo Nacional dos Operadores de
Comercio Exterior
Brazilian International Traders ftssociation

Sônia Maldonado,

mãe do menina vivo entre escombros, espera^a^^^^~mM

Grupos tentam resgatar
vivo sob escombros no
Cidade do México — Vários
grupos de resgate estão empenhados em
salvar o menino Luís Ramón Mazerati, de 9 anos, que ainda está vivo
sob os escombros do prédio em
que
morava e que ruiu no terremoto
que
devastou a Capitai mexicana dia 19
de setembro. Integrantes das equipes de resgate afirmaram que o menino está vivo mas ainda não há

exico

certeza quanto ao local exato em que
se encontra.

várias vezes, em resposta aos chamados dos que tentam o salvamento.
— Sei
que meu pai também está
vivo — disse Alberto, embora um
dos integrantes das equipes de resgate assegure que tudo indica
que há
apenas uma pessoa viva, e bem
próxima do local já atingido
pelo pessoai do salvamento.

Parentes do menino soterrado
informaram que, no momento em
que o prédio desabou, apenas Luís e
seu avô Luís Maldonado estavam em
casa. Alberto Maldonado, filho de
Luís Maldonado e tio do menino,
disse que os dois emitiram sinais

Hospital da FAB encanta mexicanos
Sebastião Martins
Cidade do México — Os mexicanos
fazem fila no hospital dc campanha
que
os 40 homens da FAB (Força Aérea
Brasileira) montaram no campo de futeboi do bairro de Cuauhtemoc, da Capital.
A clínica de psicologia está sendo a mais
procurada, passado o período de emergència.
O serviço oferecido pelos militares
brasileiros está sendo considerado tão
bom que os mexicanos, gratificados, estáo trazendo para os médicos
pequenos
presentes, com pratos de comidas típicas.
Mas já houve casos em que comerciantes
das redondezas do hospital se recusaram
a aceitar pagamento de pequenas compras dos militares.

Prorrogação
O atendimento medido oferecido
peIa FAB vem crescendo em
quantidade
desde que começou no dia 30, com 142
pessoas socorridas. No dia 2,
a
288 e, no dia 3, a 858 mexicanos. passou
A média
de cirurgias é de três por dia. Ontem,
havia longa fila para a triagem de
pacientes, que podiam dispor de pelo menor 10
especialidades, da neuro-cirurgia à odontologia e ginecologia.
O comandante da operação Anaultac
(nome tolteca da região em que agora
está situada a Cidade do México), Brigadeiro-médico Milton Pauletto, explicou
que o serviço médico da FAB está tendo
tão boa acolhida que, por motivos diplomáticos, pediu a Brasília a prorrogação
da estada do hospital de campanha,
que
deveria terminar hoje. Talvez o trabalho
só termine quarta-feira, dependendo de
Brasília.
A operação Anauhac envolve também a remoção de escombros
por 45
homens do Exército, trabalho
que por
sua própria natureza deverá durar
mais
tempo. Como comandante da operação,
o brigadeiro destacou como vital
para o
perfeito funcionamento da assistência
médica o apoio do oficial de ligação
mexicano, o General Ramón Motta Sanchez, da polícia local.

Segundo o Brigadeiro Pauletto, vários médicos mexicanos estiveram visilando o hospital de campanha brasileiro, c
único estrangeiro e até então um serviço
desconhecido no país. Os mexicanos ficaram impressionados com a
qualidade dc
equipamento disponível normalmente
pela FAB nas operações Aciso (Ação
Cívico-social) no Brasil. Os noticiários
das rádio e televisão passaram a dar
informações sobre o atendimento médico
brasileiro, levando um número cada vez
maior de pessoas ao hospital.
Imagens do acampamento foram divulgadas nos principais noticiários do
Canal 2, a Telcvisa, a mais importante do
México. A estação de rádio ABC divulgou entrevistas com o assessor do Brigadeiro, o Coronel Araguarino Cabrciro
dos Reis, que por ser psicólogo
passou a
ter mais trabalho do que apenas a assessoria da operação.
— Já tive um caso de uma moça
só bebia água desde o dia 19, dia que
do
terremoto — disse o Coronel Araguari—
no.
De um modo geral, passado o
primeiro momento de alegria por terem
se salvado, as pessoas estão agora aterrorizadas, com medo de voltar às suas
casas, e se sentindo culpadas
por terem
escapado.
O Coronel está contando com a colaboração voluntária da psicóloga Tais Oliveira, brasileira casada com um funcionario da OEA, que está morando há mês e
meio na Cidade do México.
— Fobia, depressão, trauma emocional. E como se a população tivesse
sido vítima de um bombardeio aéreo —
declarou a psicóloga.
Médico de graça
Escolhida ao acaso na fila de triagem,
por estar acompanhada de suas duas
filhas — Elisabete. de 9 anos, e Angélica,
de 5 — Angélica Rodrigues dc Dias, 26
anos, casada há 10 com um agente de
seguros atualmente desempregado, disse
que sua casa não sofreu danos, mas desde
o terremoto as meninas náo queriam mais
doimir sozinhas.
O atendimento médico que pretendia

EUA lançam "Atlantis"
com satélite militar
Cabo Canaveral — A NASA enviou
ontem ao espaço, cercada dc forte sigiio,
a nave espacial recuperável Atlantis,
para'
realizar missão exclusivamente militar
durante a qual colocará em órbita dois
satélites de comunicações ultra-secretos
do Pentágono. O lançamento, às
llhl5min (local), foi retardado em meia
hora devido à neblina que pairava sobre
Cabo Canaveral e só foi divulgado nove
minutos mais tarde por motivo de segurança nacional.
Com uma tripulação composta de
cinco astronautas, a Atlantis deverá
permanecer no espaço durante cinco a seis
dias, durante os quais suas comunicações
por rádio com o centro de controle da
missão em Houston, Texas, sofrerão interferéncia eletrônica para evitar sua escuta por terceiros. Durante a missão, três
cosmonautas estudarão os raios cósmicos. que costumam bombardear as nave
espaciais em órbita.
Embora a missão seja oficialmente
secreta, sabe-se por diversas fontes
que a
Atlantis colocará em órbita geoestacionária dois satélites DSCS-3. de uma tonelada cada um, construídos pela General
Electric ao custo unitário de 100 milhões
de dólares.
Os satélites servirão às Forças Armadas e estão equipados com um circuito
especial que permite a transmissão de
ordens presidenciais de urgência, em caso
de ataque nuclear, às forças estratégicas
americanas em qualquer pane do mundo.
Foram tamhém revestidos com uma blindagem especial para resistir ao impacto

para as crianças nâo cra, no entanto,
psicológico. Tratava-se de casos bem
mais simples: ouvidos de uma, e dentes
da outra.
— Custa muito caro esse tipo
de
tratamento aqui --- comentou sem constrangimento, acrescentando: — Estou
aproveitando a oportunidade deste bom
serviço e a falta de aulas, já
que as escolas
não têm água.
A voluntária mexicana Claudia Bibas, de 23 anos, psicóloga, está trabalhando como intérprete, na fila de triagem. Segundo ela, as pessoas estão encantadas com o atendimento
recebem dos médicos brasileiros, que
e até se
mostram surpresas por serem estes militares e tão zelosos, cuidando dos doentes
com "tanto carinhu, atenção e
paciência".
— Numa loja de artesanato,
fiquei
constrangido porque o comerciante se
recusou a aceitar o dinheiro
pelas
nas coisas que comprei para dar depequesente em casa — afirmou o capitão preArnaldo Ferrari Carneiro. — Urn outro
colega teve de aceitar uma caixa de
cerveja que a dona de um bar ofereceu,
simplesmente porque ele era militar brasileiro do hospital de campanha.
Francisco Calçada, um jornalista cuja
filha de 17 anos. Luz de Lurdes Calçada,
também é voluntária no atendimento da'
fila de triagem, explicou que a solidariedade mexicana tem-se revelado surpreendente, não apenas com os brasileiros
os ajudam, mas também entre os que
próprios mexicanos, sem distinção entre ricos e pobres.
— Vi alguns rapazes vizinhos ricos,
com picareta nas mãos. tentando remover escombros. Nunca pensei que fossem
capazes de fazer isso — comentou Luz de
Lurdes.
No caminho do aeroporto até o hospitai de campanha, barracas improvisadas nas largas divisórias das avenidas se
amontoavam. Escombros de alguns prédios eram removidos. O tráfego era lento, com grandes interrupções. Os
policiais se mantinham calmos. Meus nervos
é que começaram a ser pór à flor da pele.
Cabo Canaveral — Foto da AFP
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de pulsos eletromagnéticos produzidos
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após uma explosão nuclear, que paralisa
as comunicações.
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Em seu primeiro vôo, a Atlantis,
-^____m
última da série de naves espaciais recupeít$^!â353M3»EE: ¦KH^^p:
ráveis, realiza a segunda missão exclusiS^S^j^SawE: :_HHh';:
vãmente militar de uma nave espacial. A
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primeira ocorreu em janeiro, quando a
Discovery colocou em órbita o satéliteespião Sigint, destinado a interceptar as
comunicações de rádio, telefone e satélite
mlmÈÊÊÊÊÈÊÈ
I flimi
da União Soviética.
A Atlantis, que custou 1 bilhão 100
milhões de dólares, tem sua tripulação
composta pelo Coronel Karol Bobco, da
Força Aérea, comandante da missão, em
sua terceira viagem ao espaço; TenenteCoronel Ronald Grabe, da Força Aérea,
co-piloto: e Major William Pailes, da
Hp»if,,. Jate j. -»as»à»ls?ÍÍ)
Força Afea. Major David Hilmers, dos
Fuzileiros Navais, e Tenente-Coronel
Robert Stewart, do Exército, que atuarão
como especialistas da missão e se encarregarão do estudo dos raios cósmicos.
O forte segredo mantido pelo Pentágono e a NASA se destina a dificultar a
tarefa dos navios-espiões da União Soviética. que navegam em frente às costas da llllSsísí
«wiwéi
Flórida e observam regularmente todos
os lançamentos espaciais americanos. Por
esse motivo não se anunciou a duração
nem o objetivo da missão, tendo o Departamento da Defesa se limitado a dcdarar que o retorno da Atlantis só será
anunciado 24 horas antes de sua aterrissagem na Base Edwards, da Força Aérea,
na Califórnia.
Oficialmente missão é sigilosa

"

•**?!**» I 8fc/s

í:':£$Wm

WÊÈ

fp

Internacional

JORNAL DO BRASIL
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Gorbachev convida Grã-Bretanha
e França para negociar mísseis
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Arafat voltou a acusar os Estados Unidos

Acordo iminente em
Tripoli pode salvar
os reféns soviéticos
Damasco e Beirute — O Presidente da Síria. Hafez Al-Assad, e
o líder da milícia sunita extremista Tawheed, sheik Saeed
Shaaban, reunidos cm Damasco, chegaram a um acordo
provisório destinado a suspender a luta na cidade libanesa de Tripoli.
Se concretizado, o compromisso salvaria a vida dos três
diplomatas soviéticos seqüestrados segunda-feira
pela Organizaçáo de Libertação Islâmica (OLI). Um quarto seqüestrado,
Arkady Katkov, de 32 anos, foi assassinado com cinco tiros
quarta-feira e os muçulmanos fundamentalistas da OLI ameaçam matar os outros se nào cessar o ataque em Tripoli.
Os muçulmanos radicais prometeram dinamitar a Embaixada soviética sc os 45 diplomatas soviéticos nào deixarem
Beirute até o meio-dia de hoje. A Embaixada foi transformada
numa verdadeira fortaleza, vigiada pela
polícia libanesa, milicianos drusos e milicianos comunistas libaneses, equipados até
com canhões. O Encarregado de Negócios soviético
passou o
dia em contato com o Presidente libanês Amin Gemayel
c
oficiais do Exército libanês.
Os 150 soviéticos atualmente em Beirute aguardam a
qualquer momento a ordem de Moscou para que deixem o
Líbar^. E praticamente certo que pelo menos as mulheres e
crianças serão retiradas.
Em Tripoli, as forças apoiadas pelos sírios desfecharam um
ataque em duas frentes contra os milicianos da Tawheed e seus
aliados palestinos, aparentemente numa tentativa de influenciar
as conversações de paz em Damasco.
Os atacantes, milicianos esquerdistas, tentam isolar o
porto e cortar o acesso de seus defensores aos depósitos de
munição que mantém numa série de ilhotas,
próximas à costa.
Tropas sinas, com tanques e artilharia, formam
um anel em
torno da cidade mas seus comandantes afirmam
que nâo
intervém na luta.
A agência noticiosa síria SANA disse
todos os partidos
e facções envolvidos na luta em Tripoli que
estão discutindo o
esboço do acordo promovido pelo Presidente Hafez Al-Assad
com o apoio do Governo do Irã. Até agora a Tawheed vinha'
resistindo à idéia de que os comedores fossem
privados de seu
armamento pesado e que uma força de
paz sírio-libanesa
ocupasse a cidade.
A Cruz Vermelha, aproveitando a trégua de
removeu 37 corpos e 125 feridos da zona de batalha, quarta-feira
antes de ser
surpreendida pelo reinicio do fogo. Cerca de 450
morreram e 1 mil 150 foram feridas em Tripoli desde opessoas
início
dos combates, dia 15 de setembro.
Um informante da Brigada Khaled Islambuli, da OLI —
mesmo grupo que se responsabilizou pela execução do conselheiro soviético Arkady Katkov, de 32 anos — disse
que seu
grupamento também é responsável pelo assassinato a tiros,
quarta-feira à noite, de Selim Yamout, alto dirigente do Partido
Comunista libanês.
Yamout. membro do Politburo da PCL, foi morto
por
vários homens que invadiram o Clube da Amizade BúlgaroLibanesa, que ele dirigia. Os assassinos fugiram.

Embaixada admite em
Túnis que 6a Frota
detectou israelenses
VVashlngtOD — e Túnis — Enquanto o Secretário de
Estado norte-americano George Schultz criticava a
e
israelenses por atos de violência no Oriente Médio,palestinos
um portavoz da Embaixada dos EUA na Tunísia admitia
a 6a Frota,
estacionada no Mediterrâneo, havia detectado osqueaviões israelenses responsáveis, na terça-feira, pelo devastador ataque
contra o QG da OLP.
Num ambiente tenso causado por ameaças de bombas e
atentados contra a Embaixada norte-americana em Túnis, o
mesmo porta-voz fez questão de garantir
que seu país não
prestou qualquer ajuda aos atacantes israelenses. Em Washington. o Secretário de Estado distribuía críticas a israelenses e aos
"ataques
terroristas".
palestinos por seus
Veículos blindados e tropas da
polícia de choque estão
protegendo a Embaixada norte-americana em Túnis. O pessoal
diplomático foi aconselhado a permanecer em casa devido
às
manifestações de rua contra o apoio manifestado inicialmente
pela Casa Branca ao ataque aéreo realizado pelos israelenses.
As relações entre a Tunísia — um adversário regional da
Líbia — e os Estados Unidos, bastante estremecidas
pelo
ataque israelense, pioraram ontem depois
que cinco partidos de
oposição pediram ao Governo tunisino
que corte os contatos
diplomáticos com Washington. Eles convocaram um Dia Nacional do Luto pelas vítimas do bombardeio.
De Israel, dos portos de Haifa e Tel Aviv,
partem hoje
cedo os integrante de uma flotilha escoltada
navios dc
por
guerra, em direção a Larnaca, Chipre, onde participarão de
uma cerimonia em memória dos trés israelenses mortos
quintafeira da semana passada. Em represália a esse atentado
efetuado por três palestinos. Isarel bombardeou o QG da OLP
em Túnis. Os iates formarão sábado de manha uma
guarda de
honra, através da qual o iate First, dirigido
filho do casal
pelo
morto pelos palestinos regressará a Israel liderando a flotilha
No Cairo <*_ ir-, • „, „p,)Sjçào cgípdos
pediram o
imediato rompimento de relação com Israel,
causa do
por
ataque a 1uni> tm Nova Iorque o representante da Líbia
sugenu que a sede dd ONU seja mudada de território americano para outro pais. alegando que a atual localização é
um
entrave.

S<S
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Paris
O Al-'. »., soviético
Mikhail•_ Gorbachev
propôs
em Paris negociações separadas com a França e a Grã-Breianha
fixar
números
de
mísseis
de
médio
alcance.
para
Um acordo que
levassem em conta a força nuclear dos dois
países e os mísseis
SS-20 russos poderia ser firmado independente das negociações
com os Estados Unidos para mísseis estratégicos "e armas
espaciais.
Num discurso durante recepção oferecida a ele na casa do
Presidente do Parlamento francês no segundo dia da visita a
Paris, Gorbachev tornou pública a oferta feita
pelo Ministro do
Exterior russo, Eduard Shevardnadza. ao Presidente
americano
Ronald Reagan semana passada: um corte de 50% nos arsenais
estratégicos, definindo como armamento estratégido aquele
capaz de alcançar o território do outro. Este critério deixa de
fora os mísseis SS-20 mas inclui os americanos Pershing-2 e
Tomahawk Cruise que estão sendo instalados na Europa
Ocidental.
v
A proposta inclui uma proibição da militarização do
espaço. Nos Estados Unidos, o porta-voz da Casa Branca, Larry
Speakes, disse que a proposta americana nada tem de novo mas
será examinada nas negociações de Genebra. O Secretário da
Defesa americano, Caspar Weinberger, disse numa entrevista
em Washington que armas laser soviéticas instaladas em terra
já
podem interferir no funcionamento de satélites militares americanos.
Ele afirmou que no final dos anos 80. o Kremlin deverá ter
em operação um canhão laser capaz de destruir alvos americanos. Weinberger anunciou que os Estados Unidos realizaram
com êxito mês passado duas provas de disparo de raios laser
contra um foguete em vôo.
Em Paris. Gorbachev chamou de "ilusão
perigosa" a busca
de segurança para a Europa através de um
programa Guerra nas
Estrelas, acresceniando que a segurança européia depende da
coexistência pacifica, da defénte. do desarmamento e do aumento da confiança através da cooperação internacional.
Gorbachev afirmou que o número de mísseis SS-20 apontados para a Europa Ocidental é de 243. o mesmo total de
de 1984, acrescentando que os mísseis instalados desde junho
então
foram retirados de suas posições e as instalações
os
que
abrigavam serão demolidas em dois meses. A Organização do
Tratado do Atlântico Norte (OTAN) afirma
que existem 441
SS-20 instalados, embora não faça distinção entre
os
estão
apontados para a Europa Ocidental, China e Japão. que'
O dirigente soviético afirmou que continuam em vigor as
contramedidas em relação ao território dos Estados Unidos
adotadas depois do início da instalação dos mísseis americanos
Tomahawk e Pershing 2 na Europa. Essas medidas sào submarinos equipados com armas nucleares estacionados
perto do
litoral dos Estados Unidos.
Ele afirmou que toda a geração de mísseis mais antigos, os
SS-5, foi desativada e a mesma coisa está acontecendo com os
SS-4, todos de médio alcance e ogiva única, substituídos
pelos
SS-20 que tem trés ogivas cada. Com isso. observou, o número
de mísseis na zona européia da União Soviética é bem menor do
que há 10 ou 15 anos.
Gorbachev afirmou que o Kremlin deseja incentivar contatos entre o Pacto de Varsóvia e a OTAN, e está disposto a
negociar com a comunidade européia como uma unidade
política. O dirigente soviético falou no salão de música do Hotel
de Lassay, residência oficial do Presidente da Assembléia
Francesa, Louis Mermaz, diante de líderes dos vários
partidos
que se confessaram impressionados com o estilo forte e moderno do novo líder do Kremlin.

Paris — Foto da France Presse

Gorbachev (E) esteve com o Premier Fabius

___.. Foto
f
Paris —
da AP
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A revolução na África do Sul começou
há muito
tempo. E tão certo que os negros tomarão o
poder como o
Sol se levantará amanhã.
Quem disse isto, em Roma, onde esteve nesta semana
para receber um prêmio literário, é a romancista sul-africana
Nadme Gordimer. Branca, simpatizante da causa antiapartheid, aos 62 anos; filha de pai
judeu emigrado de
baltico e mãe inglesa, ela é hoje a mais importante país
dos
escritores da África do Sul. Dois de seus livros
foram
já
traduzidos no Brasil. O Amante da Natureza e A Filha de
Burger. Mas um de seus romances de maior impacto é
July's
"no
People, de ,1981, ficção política em
que imagina os negros
poder na África do Sul, num futuro náo muito distante.
Na Cidade do Cabo, uma deputada
Partido
Federal Progressista. Hdene Susman. também pelo
branca c de
oposição, discorda diametralmente de Nadine Gordimer
Lembra que a violência recente na África do Sul ainda náo
atingiu os grandes centros, apesar de ser uma violência
considerável, devida em grande
parte à inabilidade da
policia de lidar com os protestos negros.
Mesmo assim — afirma Helcne —
a revolução náo
esta atrás da esquina. Engana-se
acredita
o
quem
sistema de poder criado pelos brancos está em crise.queNáo
estamos nem no início do aperto final.

Cálculo errado
Os brancos náo aceitarão um sistema
os coloque
em minoria. Eles estão há 300 anos na Áfricaque
do Sul e sáo 5
milhões de pessoas que nào saberiam
para onde ir. Construíram uma sociedade avançada
que nâo pode ser comparada
ao resto da África.
Diz que até agora o Governo nào começou a usar
contra os agitadores a força que dispõe. A luta. ainda no
começo, será, segundo ela, "mais dura do
que as pessoas
pensam . Ainda se passará muito tempo até a troca de
concessões recíprocas. Adverte
que a extrema-direita náo
pode ser subestimada: existe e se fortifica graças a um estado
objetivo de tensão. E náo acredita em ameaça
de
do
Exército porque os militares de carreira sáo apenas golpe
31) mil e
os 300 mil reservistas provavelmente nào apoiariam um
putsch militar.
Nadine Gordimer discorda. Para ela. a violenta repressáo do Governo enfraquece os líderes moderados como
Mandela (preso ha 23 anos) ou Allan Boesak dajgreja
Reformada Holandesa, lidei da Frente Democrática Unida.

1° caderno o
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Trabalhista promete
estatizar empresas
Thatcher vendeu
queBournemouth.

Inglaterra - O Partido Trabalhista britamco pediu a renacionalização das empresas estatais vendidas
3
investidores particulares pelo Governo conservador da
Primeira-Mm.stra Margaret Thatcher. Em sua convenção
anual
Bournemouth os trabalhistas aprovaram moções condenandoem
a
das
empresas e reafirmando o compromisso sóciaprivatização
lista com a propriedade estalai. O Partido
propôs que as
empresas sejam recompradas a
preço de custo.
Investidores obtiveram lucros substanciais com açóes
de
empresas privatizadas, como o
gigantesco complexo de telecomunicacões britânico Telecom. Os trabalhistas acusaram Thatcher de "roubo de dinheiro
público" e afirmaram
Ooverno se apropriou dos bens dos trabalhadores. De que o
com as resoluções aprovadas, a renacionalização será acordo
uma das
primeiras medidas tomadas "após a eleiçáo do próximo Governo trabalhista",
O debate ocorreu em meio à divulgação de mais um
recorde de desemprego na Grã-Bretanha: 3 milhões 340
mil sem
trabalho. Os delegados do Partido oposicionista acusaram
Thatcher de criar uma Grã-Bretanha dividida entre
ricos e
pobres c de insistir em políticas monetaristas que fracassaram
totalmente.
Roy Hatterslcy. vice-lider do Partido e
Ministro
das Finanças se os trabalhistas itanharem a provável
próxima eleição
(prevista para 1988). adverfiu banquaros e financistas bntánicos de que serão feitas mudanças radicais se a Oposto
assumir
O Poder. Os trabalhistas imporâo novamente controles
cam-"
biais, como parte de uma estratégia
para repatriar 311 bilhões de
hbras (42 bilhões de dólares) investidos
no exterior desde 1979
Este dinheiro seria destinado a um banco de investimento
nacional controlado pelo Governo, com o objetivo de
reconstruir a base industrial do pais.
— Controles cambiais trarão nosso
dinheiro de volta e
garantirão investimentos nas áreas mais carentes — prometeu
Hatterslcy. — A City (setor financeiro) de Londres tem
de
começar a trabalhar para o interesse nacional em vez de
pensar
apenas cm tirar proveito da situação.
&À
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Raisa visitou museus e Pierre Cardin

Alta costura de Paris
encanta e atrai Raisa

Paris — Raisa Gorbacheva. mulher do líder visitante
Mikhail Gorbachev, alterou seu programa oficial em Paris
ir oferecer ao estilista e empresário Pierre Cardin ainda para
para
entrar no mercado soviético. Ela deveria visitar Yves SaintLaurent mas decidiu, à última hora, assistir a seu
primeiro
desfile de alta costura na mansão Pierre Cardin.
Fiquei surpreso e deliciado, nós discutimos
as relações
que cu poderia estabelecer com o país dela — afirmou o estilista
de 63 anos.
Usando um sóbrio vestido cinza com lapela de veludo
preto, Raisa assistiu a um desfile de 50 vestidos para noite e
para o dia antes de um encontro tt-te a tête com Cardin
traçar uma estratégia que leve sua griffe à União Soviética.para
"O
Ela me
perguntou:
que posso fazer por você?
Gostaria muito de ajudá-lo: por favor
o que precisa e
recomendarei ao nosso adido comercial peça-meajudá-lo"
— disse
paia
Cardin que pretende lançar ano que vem um novo
perfume
que
será fabricado na União Soviética.
Cardin disse que lambem pretende abrir em Moscou um
restaurante Maxim's e funcionários de sua maison informaram
que ele vai estudar a possibilidade de construir em Moscou um
complexo que incluirá butiques e restaurantes. Eles não citaram
números da.s negociações que já eslão cm andamento com a
União Soviética mas afirmou que as empresas Cardin
já
fecharam um contrato pura receber vodea e caviar ru-,so<
para
seus restaurantes.
As empresas ocidentais sempre tiveram dificuldades em se
estabelecer em Moscou porque a lei soviética não
permite
operações comerciais diretas de empresas estrangeiras e associacom
firma;,
russas. Cardin. que já foi sete vezes à União
çao
Soviética, acha que o pais está pronto
para receber sua moda
porque a mulhei soviética cada vez mais se parece com a mulher
de Nova Iorque e Paris. Ele disse
que os soviéticos estão
interessados em sua assistência industrial
para desenvolver suas
próprias linhas de cosméticos, roupas, perfumes, roupas de luxo
e restaurantes finos.
Raisa Gorbacheva também esteve no museu impressionista Jeu de Paume em companhia de Danielle Mitterrand, mulher
do Presidente francês. François Miterrand. Enquanto isso.
Mikhail Gorbachev realizava um
incluiu
programa oficial
uma ida ao Arco do Triunfo para colocar uma coroaquede flores
em homenagem ao soldado desconhecido.
A comitiva subiu a Avenida dos Champs Elysées, enfeitada com bandeiras vermelhas em homenagem ao visitante e toda
tomada por um forte esquema de segurança,
que afastou um
judeu com uma estrela de Davi pendurada no pescoço e
prendeu um homem que gritou "assassino" quando a limusinc
blindada de Gorbachev passou.
Leia

editorial Grandes Manobras

A vez dos negros na África do Sul
Léo Schlafman

a

organização que reúne 600 organizações religiosas, sindicais,
estudantis, comunitárias e culturais, e, cm contrapartida
reforça a açáo extremista das novas
Sem saber, diz
Nadine. o Governo está eliminandogerações.
todas as possibilidades
de solução pacífica do problema.

O grau zero
O resultado, na prática, é o
acontece no seu
romance July's People. Da noite que o dia, brancos
e
para
negros, por uma revolução sangrenta, trocam de lugar O
arquiteto branco Bam Smales. sua mulher c dois"filhos
entram apressadamente num carro e se embrenham no mato
para se refugiar numa aldeia, na casa do negro July (julho),
anteriormente seu empregado doméstico.'Os Smales sáo
boas pessoas, liberais, que sempre lutaram contra o racismo
e sofreram o desconforto psicolóuico de viver num
país cm
que uma minoria branca de 4,5 milhões de pessoas domina a
maioria negra de 23 milhões de
pessoas.
Jogados na clandestinidade, os Smales começam o
aprendizado da miséria e do medo, uma espécie de retorno
ao grau zero da existência, experiência de desestabilização
individual. Na prática, o
eles, brancos,
que acontece é
não conseguem entrar no mundo negro,quedegradando-se.
como família, pouco a pouco. Do outrolado. o lado de July!
acontece uma coisa semelhante. O negro, apeeado mentalmente à ordem amiga, náo consegue sc livrar do
papel de
criado, sua segunda natureza. Compaixão, humildade?
Não:
desconfiança. Ele duvida ao mesmo tempo de si mesmo e
dos acontecimentos. Como acreditar na derrota dos eternos
vencedores? Por isto a primeira frase do livro, dita
por July.
soa como uma extrema ironia:
— You like io have some cup of tea?
(Aceita uma
xícara de chá?)
Nadine Gordimer afirmou que no seu livro tentou
exatamente fazer compreender que a tra cedia dos brancos
na África do Sul é náo saber o
que fazer num futuro
previsível. Um outro escritor sul-africano, André Brink.
afirmou que o apartheid carrega consigo o
castieo.
Descrente de uma solução pacífica, do tipo próprio
preconizado pela
deputada Heléne Susman. afirma
o novo sistema
constitucional sul-africano náo é uma que
maneira de se afastar
do apartheid. mas urn reforço diabólico e complexo do
ha de pior em matéria ideológica, para fechar mais aindaqueo
cerco do apartht.d Apesar das aparências, a situação da
África do Sul. segundo Brink é hoje mais desesperada do
que na época de Sharpeville, em 19M), ou dc Soweto. em
1976 A família do arquiteto Smale aprendeu isto na
própria
pele (branca).

Kinnock se afirma como
líder forte e moderado
llarvey Morris
Reuters
Bournemouth, Inglaterra - O líder da Oposição trabalhista, Neil Kinnock, utilizou a convenção anual do Partido como
um fórum para tentar convencer os eleitores britânicos de
que
ele tem tudo para substituir Margaret Thatcher como PrimeiroMinistro. Sua (relativa) juventude — ele tem 43 anos — e sua
falta de experiência ministerial tinham levado adversários
políticos a subestimá-lo como um "peso leve" que não conseguiria sequer controlar a esquerda militante do Partido.
Mas, em dois duros discursos na terça-feira. Kinnock
procurou provar a milhões de eleitores em potencial (que
acompanhavam o debate pela televisão)
tem torça suficiente para deter a esquerda. Seu discurso que
emocional, apontando
como principal objetivo do Labour vencer a
próxima eleição
deliciou trabalhistas moderados tanto
irritou a esquerda
quanto
radical. Mas. mesmo entre seus fãs. surgiu uma certa apreensão
sobre o "estilo presidencial" de Kinnock num
partido que se
orgulha de delegar a supremacia ideológica a suas
bases.
Dirigindo-se aos delegados do Partido, Kinnock insistiu na
necessidade de abandonar reivindicações
que um futuro Governo trabalhista seria incapaz de atender. Tentando domar a
esquerda, acabou conseguindo o apoio de
grande pane dos
sindicatos, a anilharia pesada do movimento trabalhista
britânico. Mas o líder do Sindicato dos Transportes, Ron Todd.
alertou que nenhuma política partidária
pode ser abandonada
em troca de vantagens eleitorais. Um dos
pontos citados por
lodd foi o compromisso com o desarmamento
nuclear unilateral.
Kinnock rechaçou a acusação de que estaria obcecado
pelo
poder político e lembrou a seus críticos o desastre eleitoral dos
trabalhistas em 1983. Seu discurso foi claramente dirigido à
classe média, que pode estar pensando em votar na ALiança
centrista Liberal-Social-Democrata por achar
que os conservadores e os trabalhistas ocupam pólos extremos
do espectro
político. Para Kinnock. é preciso convencer o eleitorado.
(Os britânicos)
querem estar certos de que nosso
idealismo não é sinônimo de lunatismo. nosso realismo
não
significa timidez, nossa determinação não é extremismo, nossa
cautela náo é nervosismo — afirmou Kinnock.
O parlamentar esquerdista Tony Benn acusou Kinnock d«
buscar uma vitória presidencial, náo uma vitória
para o Partido
A esquerda teme. na hip<Stesc de o Partido Trabalhista
concentrar sua campanha entre os eleitores centristas,
um íuturo
Governo trabalhista não consiga mexer fundo quena estrutura
sócio-económica do pais e abandone sua orientação socialista.
O próprio Kinnock. filho de mineiros euleses é um
produto da esquerda do Partido e se defendeu recorrendo a uma
citação do supremo herói do movimento trabalhista o exMinistro da Saúde Aneurin Bevan.
A vitória do socialismo náo tem de
ser completa nem
convincente. Não tenho paciência com aqueles
que parecem
ameaçar toda a propriedade privada mas
que na prática não
ameaçam nada nem ninguém.
Funcionários do Partido afirmam que o apelo de Kinnock
ao pragmatismo e à moderação já atraiu uma nova onda de
filiações ao Labour. Uma •'maioria silenciosa" de moderados
teria ido ao quartel-general do Partido para oferecer seu apoio e
parabenizar Kinnock. Os trabalhistas terão apenas de esperar
alguns dias para saber se a euforia será confirmada
pelas
pesquisas de opinião.

Ataques iraquianos

.-•yi

Bagdá — O Governo iraquiano comunicou ontem que
¦y,
-^s .
seus aviões atacaram o tenninal petrolífero da ilha de .^.Kharg, destruindo o que ain- ~""t
da restava das instalações
após 18 incursões aéreas desde 15 de agosto, e disse que
35 minutos antes a Marinha
•' ¦-,„,..
atacara o campo petrolífero
de Nowruz. no Norte do Golfo Pérsico. Em outro comunicado.
o Iraque informou que suas tropas mataram 250 soldados
iranianos na ofensiva de ontem na frente de guerra. Helicópteros iraquianos metralharam os iranianos em fuga e destruíram
seu equipamento. Não foi divulgado o local exato do ataque. A
Primeira-Ministra Margaret Thatcher dormia quando o incéndio começou.

S

Mulheres reféns
Kampala — Soldados do Governo ugandense estão mantendo
como reféns mais dc 200 mulheres num acampamento do
Exército ao Norte de Kampala, informou o
jornal ugandense
Star. Há adolescentes e meninas entre as reféns e. segundo o
jornal, normalmente confiável, elas estão sendo estupradas por
grupos de soldados no acampamento de Nakasongola, a 95
quilômetros da Capital. Muitas das mulheres foram seqüestradas de aldeias vizinhas por tropas
que há duas semanas
buscavam rebeldes na regiáo. Os soldados também executaram
vários civis e os corpos estão jogados nas
proximidades do
acampamento, segundo testemunhas citadas
pelo Star. A Rádio
Uganda informou que o Conselho Militar abriu inquérito
para
apurar a denúncia.

Incêndio na Chancelaria
Londres — Um incêndio, que segundo a policia pode ter sido
criminoso, destruiu grande parte do quarto andar do Foreign
Office na madmgadTae ontem, mas após lula de mais de uma
hora cerca de 100 bombeiros conseguiram debelai o fogo, que
ameaçava a residência oficial dos Primeiros Ministros britânicos, no número 10 dc Downing Street, a poucos metros de
distância. Curiosamente, estava anunciado para ontem um
exercício de evacuação do prédio em caso de incêndio como se
costuma fazer regularmente.

Internacional

JORNAL DO BRASIL
Túnis — Foto da Reuters
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Gorbachev convida Grã-Bretanha
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Arafat voltou a acusar os Estados Unidos

Suspensão da luta
em Trípoli pode
salvar os soviéticos
Damasco e Beirute — O Presidente da Síria, Hafez AlAssad, firmou um acordo com as duas partes que combatiam em
Trípoli, no Líbano — o líder da milícia sunita extremista
Tawheed, sheik Saeed Shaaban, e os dois partidos libaneses
"progressistas"
(pró-sírios) — para a suspensão dos combates, a
partir da meia-noite local. Ressurgiram assim as esperanças de
que os três diplomatas soviéticos seqüestrados em Beirute,
segunda-feira, pela Organização dc Libertação Islâmica, sejam
libertados com vida. Um quarto seqüestrado, Arkady Katkov,
foi assassinado na quarta-feira, c os muçulmanos fundamentalistas ameaçavam matar os outros se não cessassem os combates
em Trípoli.
Os muçulmanos radicais prometeram dinamitar a Embaixada soviética se os 45 diplomatas soviéticos não deixarem
Beirute até o meio-dia de hoje. A Embaixada foi transformada
numa verdadeira fortaleza, vigiada pela polícia libanesa, milicianos drusos e milicianos comunistas libaneses, equipados até
com canhões. O Encarregado de Negócios soviético
passou o
dia em contato com o Presidente libanês Amin Gemayel
e
oficiais do Exército libanês.
Os 150 soviéticos atualmente em Beirute aguardam a
qualquer momento a ordem de Moscou para que deixem o
Líbano. E praticamente certo que pelo menos as mulheres e
crianças serão retiradas.
Em Trípoli, as forças apoiadas
pelos sírios desfecharam um
ataque em duas frentes contra os milicianos
da Tawheed e seus
aliados palestinos, aparentemente numa tentativa de influenciar
as conversações de paz em Damasco.
O acordo de nove cláusulas firmado em Damasco cria um
comitê de coordenação presidido pelo Primeiro-Ministro libanes, Rachid Karame, para normalizar a situação e restabelecer a
segurança em Trípoli. Intervirão a polícia c o Exército libaneses, e as forças sírias. O acordo prevê o recolhimento de armas
pesadas (que serão entregues ao Exército sírio) e individuais,
garantias de proteção para certos dirigentes de Trípoli e dè
liberdade de ação política para os partidos signatários. Assegura
também que ninguém será processado
judicialmente pela participação nos combates.
Não havia no fim da noite confirmação de abediência ao
novo cessar-fogo. Desde 15 de setembro, ele foi desrespeitado
mais de 10 vezes.
A Cruz Vermelha, aproveitando a trégua dc
removeu 37 corpos e 125 feridos da zona de batalha, quarta-feira,
antes de ser
surpreendida pelo reinicio do fogo. Cerca de 450
morreram e 1 mil 150 foram feridas em Trípoli desde opessoas
início
dos combates, dia 15 de setembro.
Um informante da Brigada Khaled Islambuli, da OLI —
mesmo grupo que se responsabilizou pela execução do conselheiro soviético Arkady Katkov, de 32 anos — disse
que seu
grupamento também é responsável pelo assassinato a tiros,
quarta-feira à noite, de Selim Yamout, alto dirigente do Partido
Comunista libanês.

Embaixada admite em
Túnis que 6a Frota
detectou israelenses
Washington e Túnis — Enquanto o Secretário de Estado
norte-americano George Schultz criticava a palestinos e israelenses por atos de violência no Oriente Médio, um porta-voz da
Embaixada dos EUA na Tunísia admitia que a 6a Frota,
estacionada no Mediterrâneo, havia detectado os aviões israelenses responsáveis, na terça-feira, pelo devastador ataque
contra o QG da OLP.
Num ambiente tenso causado por ameaças de bombas e
atentados contra a Embaixada norte-americana em Túnis, o
mesmo porta-voz fez questão de garantir que seu
país não
prestou qualquer ajuda aos atacantes israelenses. Em Washington, o Secretário de Estado distribuía críticas a israelenses e aos
"ataques terroristas".
palestinos por seus
Veículos blindados e tropas da polícia de choque estão
protegendo a Embaixada norte-americana em Túnis. O pessoal
diplomático foi aconselhado a permanecer em casa devido às
manifestações de rua contra o apoio manifestado inicialmente
pela Casa Branca ao ataque aéreo realizado pelos israelenses.
As relações entre a Tunísia — um adversário regional da
Líbia — e os Estados Unidos, bastante estremecidas
pelo
ataque israelense, pioraram ontem depois que cinco
de
oposição pediram ao Governo tunisino que corte ospartidos
contatos
diplomáticos com Washington. Eles convocaram um Dia Nacional do Luto pelas vítimas do bombardeio.
De Israel, dos portos de Haifa e Tel Aviv,
hoje
cedo os integrantes de uma flotilha escoltada partem
por navios de
guerra, em direção a Larnaca, Chipre, onde participarão de
uma cerimônia em memória dos três israelenses mortos
quintafeira da semana passada.

Americano morto
Beirute — O diplomata americano William Buckley, 57
anos, seqüestrado em março de 1984, teria sido morto em
represália ao ataque israelense em Túnis, segundo comunicado do grupo terrorista Jihad (Guerra Santa) Islâmica publicado pelo jornal libanês An Nahar. O texto sobre "vingança
pelo sangue dos mártires" da OLP afirma que "o espião da
CIA William Buckley" seria executado após a publicação do
comunicado. O Ikpartamento de Estado negou
qualquer
informação sobre o possível assaasínio do diplomata.
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Paris
dirigente soviético Mikhail
Gorbachev propôs
em Paris negociações separadas com a França e a Grã-Bretanha
para fixar números de mísseis de médio alcance. Um acordo que
levasse em conta a força nuclear dos dois países e os mísseis SS20 russos poderia ser firmado independente das negociações
com os Estados Unidos para mísseis estratégicos e armas
espaciais.
Num discurso durante recepção oferecida a ele na casa do
Presidente do Parlamento francês no segundo dia da visita a
Paris, Gorbachev tornou pública a oferta feita pelo Ministro do
Exterior russo, Eduard Shevardnadza, ao Presidente americano
Ronald Reagan semana passada: um corte de 50% nos arsenais
estratégicos, definindo como armamento estratégido aquele
capaz de alcançar o território do outro. Este critério deixa de
fora os mísseis SS-20 mas inclui os americanos Pershing-2 e
Tomahawk Guise que estão sendo instalados na Europa
Ocidental.
A proposta inclui uma proibição da militarização do
espaço. Nos Estados Unidos, o porta-voz da Casa Branca, Lany
Speakes, disse que a proposta americana nada tem de novo mas
será examinada nas negociações de Genebra. O Secretário da
Defesa americano, Caspar Weinberger, disse numa entrevista
em Washington que armas laser soviéticas instaladas em terra
já
podem interferir no funcionamento de satélites militares americanos.
Ele afirmou que no final dos anos 80, o Kremlin deverá ter
em operação um canhão laser capaz de destruir alvos americanos. Weinberger anunciou que os Estados Unidos realizaram
com êxito mês passado duas provas de disparo de raios laser
contra um foguete em vôo.
Em Paris, Gorbachev chamou de "ilusão perigosa" a busca
de segurança para a Europa através de um programa Guerra nas
Estrelas, acrescentando que a segurança européia depende da
coexistência pacífica, da deténte, do desarmamento e do aumento da confiança através da cooperação internacional.
Gorbachev afirmou que o número de mísseis SS-20 apontados para a Europa Ocidental é de 243, o mesmo total de
de 1984, acrescentando que os mísseis instalados desde junho
então
foram retirados de suas posições e as instalações
os
que
abrigavam serão demolidas em dois meses. A Organização do
Tratado do Atlântico Norte (OTAN) afirma que existem 441
SS-20 instalados, embora não faça distinção entre os
estão
apontados para a Europa Ocidental, China e Japão. que
O dirigente soviético afirmou que continuam em vigor as
contramedidas em relação ao território dos Estados Unidos
adotadas depois do início da instalação dos mísseis americanos
Tomahawk e Pershing 2 na Europa. Essas medidas são submarinos equipados com armas nucleares estacionados
perto do
litoral dos Estados Unidos.
Ele afirmou que toda a geração de mísseis mais antigos, os
SS-5, foi desativada e a mesma coisa está acontecendo com os
SS-4, todos de médio alcance e ogiva única, substituídos
pelos
SS-20 que têm três ogivas cada. Com isso, observou, o número
de mísseis na zona européia da União Soviética é bem menor do
que há 10 ou 15 anos.
Gorbachev afirmou que o Kremlin deseja incentivar contatos entre o Pacto de Varsóvia e a OTAN, e está disposto a
negociar com a comunidade européia como uma unidade
política. O dirigente soviético falou núialétrch; música du Hotel
de Lassay, residência oficial do Presidente da Assembléia
Francesa, Louis Mermaz, diante de líderes dos vários
partidos
que se confessaram impressionados com o estilo forte e moderno do novo líder do Kremlin.

Paris — Foto da France Presse
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Raisa visitou museus e Pierre Cardin

Alta costura de Paris
encanta e atrai Raisa

A revolução na África do Sul
começou há muito
tempo. E tão certo que os negros tomarão o
poder como o
Sol se levantará amanhã.
Oucm disse isto, cm Roma, onde esteve nesta semana
para receber um prêmio literário, é a romancista sul-africana
Nadine Gordimer. Branca, simpatizante da causa antiapartheid, aos 62 anos, filha de pai
judeu emigrado dc
baltico e mae .inglesa, ela é hoje a mais importante país
dos
escritores da África do Sul. Dois de seus livros
foram
já
traduzidos no Brasil, O Amante da Natureza e A Filha
de
Burger. Mas um de seus romances de maior impacto é
July's
People, de ,1981, ficção política em
que imagina os negros no
poder na África do Sul, num futuro não muito distante.
Na Cidade do Cabo, uma deputada
Partido
Federal Progressista, Helène Susman, também pelo
branca e de
oposição, discorda diametralmente de Nadine Gordimer
Lembra que a violência recente na África do Sul ainda
náo
atingiu os grandes centros, apesar de ser uma violência
considerável, devida em grande
parte à inabilidade da
policia de lidar com os protestos negros.
Mesmo assim — afirma Helène —
a revolução náo
esta atrás da esquina. Engana-se
acredita
o
quem
sistema de poder criado pelos brancos está em crise.queNâo
estamos nem no início do aperto final.

Cálculo errado
Os brancos não aceitarão um sistema
os coloque
em minoria. Eles estão há 300 anos na Áfricaque
do Sul e sáo 5
milhões de pessoas que não saberiam
para onde ir. Construíram uma sociedade avançada que não
pode ser comparada
ao resto da África.
Diz que até agora o Governo não começou a usar
contra os agitadores a força que dispõe. A luta, ainda no
começo, será, segundo ela, "mais dura do
que as pessoas
pensam". Ainda se passará muito tempo até a troca de
concessões recíprocas. Adverte que a extrema-direita náo
pode ser subestimada: existe e se fortifica graças a um estado
objetivo dc tensão. E não acredita em ameaça
de
do
Exercito porque os militares de carreira são apenas golpe
30 mil e
os 300 mil reservistas provavelmente não apoiariam um
putsch militar.
Nadine Gordimer discorda. Para ela. a violenta repressão do Governo enfraquece os líderes moderados como
Mandela (preso há 23 anos) ou Allan Bocsak. da Igreja
Reformada Holandesa, líder da Frente Democrática Unida,
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Trabalhista promete

estatizar empresas
que Thatcher vendeu

Bournemouth, Inglaterra — O Partido Trabalhista britânico pediu a renacionalização das empresas estatais vendidas a
investidores particulares pelo Governo conservador da Primeira-Ministra Margaret Thatcher. Em sua convenção anual em
Bournemouth, os trabalhistas aprovaram moções condenando a
privatização das empresas e reafirmando o compromisso sócialista com a propriedade estatal. O Partido
propôs que as
empresas sejam recompradas a preço de custo.
Investidores obtiveram lucros substanciais com ações de
empresas privatizadas, como o gigantesco complexo de tclecomunicaçõés britânico Telecom. Os trabalhistas acusaram Thatcher de "roubo de dinheiro público" e afirmaram
que o
Governo se apropriou dos bens dos trabalhadores. De acordo
com as resoluções aprovadas, a renacionalização será uma das
"após a eleição
do próximo Goverprimeiras medidas tomadas
no trabalhista".
O debate ocorreu em meio à divulgação dc mais um
recorde de desemprego na Grã-Bretanha: 3 milhóes 340 mil sem
trabalho. Os delegados do Partido oposicionista acusaram
Thatcher de criar uma Grã-Bretanha dividida entre ricos e
pobres e de insistir em políticas monetaristas que fracassaram
totalmente.
Roy Hattersley, vice-lider do Partido e
Ministro
das Finanças se os trabalhistas ganharem a provável eleição
próxima
1988),
advertiu banqueiros e financistas britâni(prevista para
cos de que serão feitas mudanças radicais se a Oposição assumir
o Poder. Os trabalhistas imporão novamente controles cambiais, como parte de uma estratégia
para repatriar 30 bilhões de
libras (42 bilhões dc dólares) investidos no exterior desde 1979
Este dinheiro seria destinado a um banco de investimento
nacional controlado pelo Governo, com o objetivo de reconstruir a base industrial do país.
— Controles cambiais trarão nosso
dinheiro de volta e
garantirão investimentos nas áreas mais carentes — prometeu
Hattersley. — A City (setor financeiro) de Londres tem de
começar a trabalhar para o interesse nacional em vez dc
pensar
apenas em tirar proveito da situação.

Kinnock se firma como
líder forte e moderado
Harvey Morris

Paris — Raisa Gorbachcva, mulher do líder visitante
Mikhail Gorbachev, alterou seu programa oficial cm Paris
ir oferecer ao estilista e empresário Pierre Cardin ajuda para
para
entrar no mercado soviético. Ela deveria visitar Yves SaintLaurent mas decidiu, à última hora, assistir a seu
primeiro
desfile de alta costura na mansão Pierre Cardin.
Fiquei surpreso e deliciado, nós discutimos as
relações
que eu poderia estabelecer com o país dela — afirmou o estilista
de 63 anos.
Usando um sóbrio vestido cinza com lapela de veludo
preto, Raisa assistiu a um desfile de 50 vestidos para noite e
para o dia antes de um encontro tétc a tête com Cardin para
traçar uma estratégia que leve sua griffe à União Soviética.
"O
Ela me
perguntou:
que posso fazer por você?
Gostaria muito de ajudá-lo: por favor peça-me o
e
que
recomendarei ao nosso adido comercial para ajudá-lo" precisa
— disse
Cardin que pretende lançar ano que vem um novo
perfume que
será fabricado na União Soviética.
Cardin disse que também pretende abrir cm Moscou um
restaurante Maxim's e funcionários de sua maison informaram
que ele vai estudar a possibilidade dc construir cm Moscou um
complexo que incluirá butiques c restaurantes. Eles náo citaram
números das negociações que já estão em andamento com a
União Soviética mas afirmou que as empresas Cardin
já
fecharam um contrato para receber vodea e caviar russos
para
seus restaurantes.
As empresas ocidentais sempre tiveram dificuldades em se
estabelecer em Moscou porque a lei soviética nâo
operações comerciais diretas de empresas estrangeiras e permite
associação com firmas russas. Cardin, que já foi sete vezes à União
Soviética, acha que o país está pronto para receber sua moda
porque a mulher soviética cada vez mais se parece com a mulher
de Nova Iorque e Paris. Ele disse
que os soviéticos estão
interessados em sua assistência industrial
para desenvolver suas
próprias linhas de cosméticos, roupas, perfumes, roupas de luxo
e restaurantes finos.
Raisa Gorbachcva também esteve no museu impressionista Jeu de Paume em companhia de Daniclle Mitterrand, mulher
do Presidente francês, François Miterrand. Enquanto isso,
Mikhail Gorbachev realizava um programa oficial
incluiu
uma ida ao Arco do Triunfo para colocar uma coroaquede flores
em homenagem ao soldado desconhecido.
A comitiva subiu a Avenida dos Champs Elysées, enfeitada com bandeiras vermelhas em homenagem ao visitante e toda
tomada por um forte esquema de segurança,
que afastou um
judeu com uma estrela de Davi pendurada no pescoço e
prendeu um homem que gritou "assassino" quando a limusine
blindada de Gorbachev passou.

Leia editorial Grandes Manobras

A vez dos negros na África do Sul
Léo Schlafinan
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organização que reúne 600 organizações religiosas, sindicais
estudantis, comunitárias e culturais, c, cm contrapartida
reforça a ação extremista das novas gerações. Sem saber diz
Nadine, o Governo está eliminando todas as
possibilidades
de solução pacífica do problema.

O grau zero
O resultado, na prática, é o
acontece no seu
romance July's People. Da noite que o dia, brancos e
para
negros, por uma revolução sangrenta, trocam de lugar O
arquiteto branco Bam Smales, sua mulher e dois fiíhos
entram apressadamente num carro e se embrenham no mato
para se refugiar numa aldeia, na casa do negro July (Julho),
anteriormente seu empregado doméstico. Os Smales
são
boas pessoas, liberais, que sempre lutaram contra o racismo
e sofreram o desconforto psicológico de viver num
país em
que uma minoria branca de 4,5 milhões de pessoas domina a
maioria negra de 23 milhões de pessoas.
Jogados na clandestinidade, os Smales começam o
aprendizado da miséria e do medo, uma espécie de retorno
ao grau zero da existência, experiência de desestabilizaçâo
individual. Na prática, o que acontece é
eles, brancos,
não conseguem entrar no mundo negro,quedeeradando-se,
como família, pouco a pouco. Do outro lado, o lado de July!
acontece uma coisa semelhante. O negro, apecado mentalmente à ordem antiga, náo consegue se livrar"do
papel de
enado, sua segunda natureza. Compaixão, humildade?
Não:
desconfiança. Ele duvida ao mesmo tempo de si mesmo c
dos acontecimentos. Como acreditar na derrota dos eternos
vencedores? Por isto a primeira frase do livro, dita
por July,
soa como uma extrema ironia:
— You like to have some cup of tea?
(Aceita uma
xícara de chá?)
Nadine Gordimer afirmou que no seu livro tentou
exatamente fazer compreender que a tragédia dos brancos
na África do Sul é não saber o que fazer num futuro
previsível. Um outro escritor sul-africano. André Brink,
afirmou que o apartheid carrega consigo o
próprio castigo.
Descrente de uma solução pacífica, do tipo
preconizado pela
deputada Helène Susman, afirma que o novo sistema
constitucional sul-africano náo é uma maneira de sc afastar
do apartheid, mas um reforço diabólico e complexo do
há de pior em matéria ideológica, para fechar mais aindaqueo
cerco do apartheid. Apesar das aparências, a situação da
Afnca do Sul. segundo Brink. é hoje mais desesperada do
que na época de Sharpeville, em 1960, ou de Soweto, em
1976. A família do arquiteto Smale aprendeu isto na
própria
pele (branca).

_l

Reuters
Bournemouth. Inglaterra — O líder da Oposição trabalhista, Neil Kinnock, utilizou a convenção anual do Partido como
um fórum para tentar convencer os eleitores britânicos de
que
ele tem tudo para substituir Margaret Thatcher como PrimeiroTwrmstro. Sua (relativa) juventude — ele tem 43 anos — e sua
falta de experiência ministerial tinham levado adversários
políticos a subestimá-lo como um "peso leve" que não conseguina sequer controlar a esquerda militante do Partido.
Mas. em dois duros discursos na terça-feira, Kinnock
procurou provar a milhões de eleitores em potencial (que
acompanhavam o debate pela televisão)
que tem força suficiente para deter a esquerda. Seu discurso emocional, apontando
como principal objetivo do Labour vencer a
próxima eleição,
deliciou trabalhistas moderados tanto
irritou a esquerda
quanto
radical. Mas. mesmo entre seus fãs, surgiu uma certa apreensão
sobre o "estilo presidencial" de Kinnock num
partido que se
orgulha de delegar a supremacia ideológica a suas
bases.
Dirigindo-se aos delegados do Partido, Kinnock insistiu na
necessidade de abandonar reivindicações
que um futuro Governo trabalhista seria incapaz de atender. Tentando domar a
esquerda, acabou conseguindo o apoio de
dos
grande
sindicatos, a artilharia pesada do movimento trabalhistaparte
britânico. Mas o líder do Sindicato dos Transportes, Ron Todd,
alertou que nenhuma política partidária pode ser abandonada'
em troca dc vantagens eleitorais. Um dos
pontos citados por
Todd foi o compromisso com o desarmamento nuclear unilateral.
Kinnock rechaçou a acusação de que estaria obcecado
pelo
poder político e lembrou a seus críticos o desastre eleitoral dos
trabalhistas em 1983. Seu discurso foi claramente dirigido à
classe média, que pode estar pensando em votar na ALiança
centrista Liberal-Social-Democrata por achar
que os conservadores e os trabalhistas ocupam pólos extremos do espectro
político. Para Kinnock, é preciso convencer o eleitorado.
(Os britânicos)
querem estar certos de que nosso
idealismo não é sinônimo de lunatismo, nosso realismo
náo
significa timidez, nossa determinação náo é extremismo, nossa
cautela não é nervosismo — afirmou Kinnock.
O parlamentar esquerdista Tony Benn acusou Kinnock de
buscar uma vitória presidencial, não uma vitória
para o Partido.
A esquerda teme, na hipótese de o Partido Trabalhista concentrar sua campanha entre os eleitores centristas,
um futuro
Governo trabalhista não consiga mexer fundo quena estrutura
sócio-econômica do país e abandone sua orientação socialista.
O próprio Kinnock, filho de mineiros galeses, é um
produto da esquerda do Partido e se defendeu recorrendo a uma
citação do supremo herói do movimento trabalhista, o exMinistro da Saúde Aneurin Bevan.
A vitória do socialismo não tem de ser completa
nem
convincente. Não tenho paciência com aqueles
que
parecem
ameaçar toda a propriedade privada mas
que na prática náo
ameaçam nada nem ninguém.
Funcionários do Partido afirmam que o apelo de Kinnock
ao pragmatismo e à moderação já atraiu uma nova onda de
filiações ao Labour. Uma "maioria silenciosa" de moderados
teria ido ao quartel-general do Partido para oferecer seu apoio e
parabenizar Kinnock. Os trabalhistas terão apenas de esperar
alguns dias para saber se a euforia será confirmada
pelas
pesquisas de opinião.

Ataques iraquianos
^m.mr.7
Bagdá — O Governo iraquia/
no comunicou ontem que
seus aviões atacaram o termi- _i0Sj4 /j s ,
nal petrolífero da ilha de _-^_íí?>' -iL
Kharg, destruindo o que ain- —«•--*
da restava das instalações
após 18 incursões aéreas desde 15 de agosto, e disse que
/
35 minutos antes a Marinha
atacara o campo petrolífero
de Nowruz, no Norte do Golfo Pérsico. Em outro comunicado,
o Iraque informou que suas tropas mataram 250 soldados
iranianos na ofensiva de ontem na frente de guerra. Helicópteros iraquianos metralharam os iranianos em fuga e destruíram
seu equipamento. Não foi divulgado o local exato do ataque. A
Primeira-Ministra Margaret Thatcher dormia quando o incéndio começou.
./¦'

Mulheres reféns
Kampala — Soldados do Governo ugandensc estão mantendo
como reféns mais de 200 mulheres num acampamento do
Exército ao Norte de Kampala, informou o jornal ugandensc
Star. Há adolescentes e meninas entre as reféns e, secundo o
jornal, normalmente confiável, elas estão sendo estupradas por
grupos de soldados no acampamento dc Nakasongola. a 95
quilômetros da Capital. Muitas das mulheres foram seqüestradas de aldeias vizinhas por tropas
que há duas semanas
buscavam rebeldes na região. Os soldados também executaram
vários civis c os corpos estáo jogados nas
proximidades do
acampamento, segundo testemunhas citadas
pelo Star. A Rádio
Uganda informou que o Conselho Militar abriu inquérito
para
apurar a denúncia.

Incêndio na Chancelaria
Londres — Um incêndio, que segundo a polícia pode ter sido
criminoso, destruiu grande parte do quarto andar do Foreign
Office na madrugada dc ontem, mas após luta de mais dc uma
hora cerca de 100 bombeiros conseguiram debelar o fogo. que
ameaçava a residência oficial dos Primeiros-Ministros britânicos. no número 10 dc Downing Street, a poucos metros de
distância. Curiosamente, estava anunciado para ontem um
exercício de evacuação do prédio cm caso de incêndio, como se
costuma fazer regularmente.
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Obituário

Loto

Rio de Janeiro
.losé Alves Martins. W, de infarto, no Instituto de Geriatria
Miguel Pedro. Mineiro e solteiro. Morava na Tijuca. Será
sepultado às 14h no Cemitério São João Batista.
Iza da Franca Campos, 60, de acidente vascular cerebral,
no Centro Médico Cardoso Rodrigues. Carioca, divorciada.
Tinha um filho. Morava no Leme.
Carlos Nunes Lourenço, 70, de enfisema pulmonar, em
casa em Copacabana. Carioca, solteiro.
Maria Raquel Santana Gomes, 39. de insuficiência cardíaca, no Hospital Central do IASERJ. Carioca, professora.
Casada, tinha um filho. Morava em Honório Gurgel.
Saustenia de Souza Rodrigues, 90, de edema pulmonar, no
Hospital Miguel Couto. Viúva de José Bernardo Rodrigues,
tinha tres filhos. Morava em Botafogo.
Orkanda Corrêa de Souza Lima. 52. de insuficiência
respiratória, no Hospital dos Servidores do Estado. Carioca,
analista dc sistemas. Desquitada, tinha três filhos. Morava no
Cosme Velho.
Gilda Campbell Maia. 69, de infarto, no Hospital da
Beneficência Portuguesa. Carioca, casada.
Alfio Ponzi. 71, de infarto, no Hospital Souza Aguiar.
Paraibano, comerciante. Casado com Nilda Tenório Ponzi.
Morava na Gávea.
Alexandre Maitarollo, 58, de acidente vascular cerebral, no
Hospital Souza Aguiar. Paulista, carpinteiro, casado. Morava
em Ipanema.
Newton Prado Bento Soares, 62, de parada cárdiorrespiratória. Carioca, capitão da Marinha. Casado, morava em Vila
Valqueire.
João Vieira, 82, de insuficiência respiratória, no Hospital
da Penitência. Português, viúvo de Maria Paiva Vieira, tinha
sete filhos, morava em Vila Isabel.
André Luis Rocha da Cruz, 14, de meningite, no Hospital
São Sebastião. Solteiro, morava em Belford Roxo.
Etelvina de Santana Couto. 66, de insuficiência respiratória, na Santa Casa de Misericórdia. Pernambucana, viúva,
morava em Realengo.
Joscfa Gomes de Moura, 87, de insuficiência respiratória,
no Hospital Santa Mônica. Portuguesa, viúva de José Francisco
de Moura. Tinha dois filhos.
Miguel de Azevedo, 79, de choque cardiogênico, no
Hospital de Ipanema. Carioca, solteiro, morava em Vila Isabel.
Francisca Rumana da Silva, 84, de tuberculose, no Sanatório Santa Tereza. Carioca, viúva de Arthur Leandro da Silva.
Morava em Jardim Carioca.
Atminda Rocha, 69, de câncer. Baiana, viúva de João
Oliveira Pinto, tinha um filho, morava em Quintino.
Alberto Montciro$ 52, de caquexia, em casa em São
Cristóvão. Português, comerciante, casado.
Altamiro Paixão Coelho, 61, de embolia pulmonar, no
Hospital Universitário. Casado com Dyla Larangeira Coelho,
tinha três filhos.
Carmem Rodrigues Peixoto, 88, de infecção respiratória,
no Hospital do IASERJ. Carioca, viúva de Alfredo Muniz
Peixoto. Morava na Tijuca.
Eugênio Martins Estcves, 63, de insuficiência respiratória,
no Hospital Souza Aguiar. Carioca, comerciante, solteiro.
Morava em São João de Meriti.
Enoch Pereira Silva, 53, de anemia, no Hospital Universitário. Baiano, solteiro. Morava na Lapa.
Asclepiades Avelar Costa, 80, de insuficiência cardíaca.
Baiano, casado com Maria do Céu Valongo Costa. Tinha dois
filhos.
Maria de Lourdes Lima dos Santos, 36, dc parada cardiovascular. Sergipana, solteira, morava no Grajaú.
Zilda Ferreira dos Santos, 56, de caquexia, no Hospital do
Andaraí. Carioca, solteira, morava no Andaraí.
Joaquim Faria Ramos, 58, de parada cardiovascular, no
Hospital do Coração. Carioca, administrador de empresas,
morava na Gávea.
Exterior
Luis Esteban Rey, 70, numa clínica de Boston. Jornalista,
Senador e internacionalista do partido do governo venezuelano
Açáo Democrática, era também colunista do diário El Universal, onde freqüentemente analisava problemas de política
internacional e as linhas seguidas pela diplomacia venezuelana.
Assinava a coluna LER (Luis Esteban Rey) e era considerado
um dos diplomatas que melhor conhecida os temas fundamentais da política exterior da Venezuela e freqüentemente suas
opiniões antecipavam as do governo. Era também membro da
comissão assessora de Relações Exteriores. Grande amigo de
Rômulo Bitencourt, ajudou a redemocratizar a Venezuela,
lutando contra a ditadura de Peres Jimenez. Teve participação
destacada no reatamento de relações com a URSS — foi o 1°
embaixador —, na derrubada da ditadura de Leônidas Trujilo
na República Dominicana (foi grande amigo de Juan Eosch) e
na de Fulgencio Batista, em Cuba, para onde chegou a desviar
um avião de armas para auxiliar os rebeldes de Sierra Maestra
(Fidel, Raul, Guevara, Camilo Cienfuegos).
O Presidente Jaime Lusinghi e o Chanceler Simon Alverto
Gonsalvi, atualmente em Nova Iorque, viajarão para Boston a
fim dc expressar condolências pessoalmente aos parentes do
falecido diplomata.

JADER XAVIER MARTINS
FALECIMENTO
família de Jader Xavier Martins, profundamente consternada, cumpre o doloroso dever
de comunicar o seu falecimento e convida
tAparentes e amigos para o sepultamento
que se
realizará hoje às 13 horas, saindo o féretro da
Capela n° 2, da Ordem 3a da Penitência, para o
Cemitério de São Francisco Xavier — Caju.

JOSÉ AREDO DO AMARAL
MISSA DE 7° DIA
e seus funcionários, convidam os parentes e amigos do inestMarktrade
quecível Sr. JOSÉ, para a Missa de 7°
Dia, que mandam celebrar na Igreja de
Santa Luzia, hoje, dia 04, Rua Santa Luzia
'
às 10:30 horas.
'
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Redução do fornecimento
de água não foi sentida
por hospitais e escolas

^
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Mesmo com os serviços de manutenção da Elevatória do
Lameirão, em Santíssimo, executado ontem, entre as 8h e
16h45min, por técnicos da Cedae, o abastecimento de água em
hospitais, escolas, bares e casas comerciais da Zona Oeste,
Méicr e Madureira foi normal e muitos nem sabiam do
pedido
de racionamento solicitado pela Companhia. A previsão era de
o
abastecimento
seria
reduzido
em 80% durante os serviços
que
de manutenção.
O Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande,
que atende a pacientes da Zona Oeste, segundo seu administrador, Pedro Salvaterra, não foi afetado pela redução do abastecimento e as duas caixas que suprem o complexo hospitalar
funcionaram normalmente. Ele apenas pediu aos funcionários
da lavanderia e cozinha, setores onde o consumo de água é alto,
que economizassem e líquido seguindo uma escala de necessidades e prioridades.
Com capacidade para 144 e 120 mil litros de água,
respectivamente, as duas caixas do Rocha Faria, informou
Valdenir Soares, chefe de Manutenção, só deixariam o hospital
em colapso caso o abastecimento fosse reduzido por mais de um
dia. "Se isso acontecer, acionamos um esquema alternativo de
carros-pipas do Corpo de Bombeiros e da própria Cedae",
assegurou ele.
No mesmo caso do Rocha Faria estava o Hospital Municipai Salgado Filho, no Méier, que manteve todas as cirurgias
previstas e teve água farta no centro cirúrgico, cozinhas,
ambulatórios e cantina. O diretor, Livalmir Gonçalves, disse
que o hospital dispõe de uma caixa com capacidade para 100 mil
litros que atende às suas necessidades.
Em Madureira, a Escola Normal Carmela Dutra e Escola
Municipal Astolfo Rezende, ambas na Rua Edgar Romero,
conseguiram, sem dificuldade, preparar lanches, merendas è
lavar pratos sem qualquer problema. "Não sabia do
pedido de
racionamento de água, mas tudo aqui foi igual a um dia comum:
sem problemas", garantiu a diretora da Astollo Rezende, Ilka
Figueira.

Sindicato de Motoristas
de Táxi denuncia Detran
manobra eleitoreira
porEm atitude
considerada "eleitoreira

e demagógica" pelo
presidente do Sindicato da categoria, Antônio Cambra, o
Detran está aceitando, sem pagamento antecipado, os recurs»-;
impetrados por motoristas de táxi do Rio visando à anulação das
multas de trânsito, mesmo com prazo de vencimento esgotado.
De acordo com Cambra, "por trás desta falsa anistia, o objetivo
maior do Governo estadual é o de conquistar o apoio da classe
para favorecer a eleição do candidato oficial do PDT, Senador
Saturnino Braga".
Pelas normas anteriormente em vigor, as multas com data
vencida só poderiam ser contestadas, mediante o depósito em
caução do valor devido, na Junta de Atuação e Recursos de
Infrações, um órgão ligado à Secretaria Estadual de Transportes. Pela portaria n° 126, de 1 de setembro, o diretor
geral do
Detran, Válter Gaspar Filho, contrariando a lei, autorizou
o
recebimento desses recursos, gratuitamente,
pelo Comitê Interno de Recursos de Autuação (CIRA), vinculado à Diretoria de
Emplacamento do órgão.
Para apelar junto à CIRA das multas recebidas nos últimos
anos, mesmo as com prazo já vencido, os motoristas de táxi
devem enviar um requerimento à Diretoria de Emplacamento
do Detran, na Avenida Francisco Bicalho, anexando ao documento cópias xerox das guias de pagamento emitidas
pelo
Proderj. Ressaltando o caráter político da medida, o
presidente
do sindicato da categoria afirma que o prazo para o
julgamento
do processo, fixado pelo órgão, é de no mínimo 60 dias,
"vencendo
assim depois das eleições municipais.

Carro sem direção após
bater em táxi derruba
um bar em Vila Isabel
Um acidente envolvendo o táxi Brasília TN 1898 e o
Monza ZU 0797 fez com que o último, desgovernado,
praticamente destruísse o Bar 510, em Vila Isabel, na esquina das
ruas
Torres Homem e Sousa Franco, ferindo dois fregueses
que
bebiam cerveja, um deles removido em estado
grave para o
Hospital do Andaraí.
O teto e as paredes do bar desmoronaram parcialmente e o
arquiteto Teodoro Schmidt, da Defesa Civil, determinou a
demolição total do telhado, que foi executada pelos bombeiros.
O trânsito ficou tumultuado durante quatro horas e os donos do
bar avaliaram o prejuízo em CrS 10 milhões, já
que o Monza
também atingiu o balcão e máquinas de jogos eletrônicos
(flipper).
Segundo os moradores, os acidentes naquele cruzamento
são constantes, alcançando a média de seis a sete
por mês,
conforme afirmou Jorge Resende, morador da Rua Torres
Homem. O desastre de ontem ocorreu às llh30min e a versão
do motorista do táxi, Francisco Lima Oliveira, de 27 anos,
que
não teve ferimentos graves, é a seguinte:
— Eu descia a Sousa Franco a uns 30
quilômetros por hora
e, ao cruzar a rua Torres Homem, o Monza me
pegou pela
frente. Eu cheguei a frear, mas não consegui evitar o choque
e
rodopiei. O Monza perdeu o controle, pois vinha a uns 70
quilômetros, e invadiu o bar, que desmoronou.
Um dos sócios do bar, Antônio Maurino Sousa Ferreira,
confirmou que, em ocasiões anteriores, seis carros subiram a
já
calçada e bateram contra a parede do botequim, "mas nunca
causando tantos prejuízos". Ele anunciou
que vai entrar com
um pedido de indenização na Justiça, incluindo os CrS 600 mil
de faturamento diário. O bar foi interditado pelo
perito Jorge
Lucas, do Instituto Carlos Éboli, e só voltará a funcionar depois
da reconstrução do teto e das paredes.
O acidente mobilizou oito policiais e 14 bombeiros,
que
passaram à tarde no local tentando coordenar o trânsito,
desviando-o para a Rua Sousa Franco, e tomando
providências
para a retirada dos carros, dificultada pelo grande número de
curiosos.
Além de José Ribamar, em estado grave, também ficaram
feridos Décio Figueiredo Machado, freguês do bar, e o motorista do Monza, João Chaves Palheti, que sofreu um corte na
cabeça.

Suspeitos da matança
presos em Minas Gerais
já O foram
para Piabetá
comerciante Fábio Sabino,
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filhos Antônio Almir Santos, Maria Aríete Santos
Canto, João Ferreira Santos, Alfredo Santos Jr., Paulo
tOs
Ivan Santos, as noras Risolete Pereira Santos, Noemi
Fernandes Santos, Liliana Clemente Santos, Maria Luiza
C. Castro Santos e o genro Edmundo P. Canto, consternados, agradecem sensibilizados as manifestações de pesar
recebidas pelo falecimento de
e convidam para a Missa de 7o Dia, que será celebrada às
11:00 horas do dia 05/10 (sábado), na Capela do Colégio
Notredame, à Rua Barão da Torre n° 308 — Ipanema.

JUrm
'^ &3Ry£-

¦^3

m\W$s

'
..¦¦'¦

rnniiilirnMTiiyr^MP

Está em dissipação a frente fria estacionada no litoral
Sul da Bahia, mas a circulação de ar
polar marítimo sobre
o litoral da região Sudeste ainda deve
provocar nebulosidade e chuvas; o aquecimento diurno
pôde trazer pancadas
de chuva no interior dessa região. No Rio Grande do Sul, o
tempo poderá instabilizar-se com a associação de uma
frente fria que está no Uruguai e um centro de baixa
pressão ao Norte da Argentina. O tempo é bom com
nebulosidade nas demais regiões do país, mas na CentroOeste e no Norte há possibilidade de chuvas isoladas
No Rio e em Niterói

Nos Estados
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A Lua

o Russo, e o birosqueiro
Henrique Garcia da Silva, acusados de matar nove
pessoas a
golpes de foice, faca e marreta, em Piabetá, distrito de Magé,
estão presos desde ontem na 70a DP, naquela localidade. Foram
detidos em Matipó, a 400 quilômetros de Belo Horizonte,
para
onde fugiram, segundo disseram, a conselho do advogado Jorge
Luís de Souza.
Russo e Henrique foram vistos, no dia do crime, rondando
o sítio da família chacinada. Ontem, no Fórum de Magé,
negaram qualquer participação no crime, alegando
fugiram
com medo ao ver seus nomes nos jornais. Russoquedisse
chegou a procurar o delegado Maurílio Lambas, de Piabetá, que
tão
logo viu seu nome envolvido, mas que não foi recebido
porque
"o delegado
estava muito ocupado".
Primeiramente, Russo fugiu para Volta Redonda no dia
seguinte à chacina e, depois, com Henrique,
para a casa da avó
em Matipó. Eles foram presos quando retornavam ao Rio no
Fiat KC-2557, de Russo. No carro estavam também a mulher e
os três filhos do comerciante.
Russo disse que sabia que Alcir (um dos menores assassinados) era dado a pequenos furtos, mas
que isso não era motivo
para matá-lo.

impossibilidade de agradecer a
cada um pessoalmente, a família sentNa
sibilizada vem manifestar o seu agradecimento pelo carinho e apoio recebidos dos amigos por ocasião do falecimento de sua querida LAÍTA. bem como a
todos que compareceram à missa de 7o
dia, celebrada em sua intenção.

Luiz Marques Vicente. Maria Helena
Luiz Antônio. Rosa Mana e Carlos Eduardo
convidam parentes e amigos para a Missa
tJosé
que farão rezar por alma de sua querida filha
é irmã, SANDRINHA, no próximo dia 06, domingo.
às 11 30 h, na Igreja de São Sebastião (Capuchinhos), a Rua Haddock Lobo, n° 266.

'

Numa esquina em que as batidas são
freqüentes, o Monza pôs abaixo a parede do oar

ALFREDO DOS SANTOS
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LAURA GORDILHO DA GAMA

SANDRA HELENA
FERNANDES VICENTE

Brasília — Quatro apostadores — um do Rin. um de
Uberaba (MG), um de Lage (SC) e um de Belém — acertaram
a quina da Loto no concurso 26(1 (dezenas (13, 16. S2 61 e (V)
cabendo a cada um o prêmio de CrS 1 bilhão 542 milhões
20
mil 122, já descontado o Imposto de Renda. A
teve
486 ganhadores, com o prêmio individual de CrS quadra
12 milhões
paga a eada um dos 28718 acertadores
nt
™i524,£rlern0
Cri 286 mil 375.
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NORBERTO DO ESPIRITO
SANTO NORO
MISSA DE 7o DIA
CELSA FERREIRA GOFFI e família agradecem as
manifestações de pesar recebidas por ocaisão do
falecimento do seu inesquecível Pai e convidam
demais parentes e amigos para a Missa de 7o Dia
t
que mandam celebrar no dia 5, sábado, às 9 horas,
na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Rua 1o de Março.

ALAYDE LESSA
(MISSA DE 7o DIA)

t
t

LOURDES LESSA. ANDRÉA e LUCIANA. HELENA RINDER e LUIZ. GILBERTO e CIDA
LESSA. GUILHERME e BETH. WALDEMIRO e ANNA ROSA PUTCH (Ausentes). KIKI e
ZE ALBERTO VARELLA agradecem as manifestações de carinho, recebidas por ocasião
de seu falecimento, e convidam para a Missa que será rezada Sábado Dia 05 de
Outubro, às 18:00h na IGREJA NS. DO BRASIL, à Av. Portugal. 771 — Urca.

PETER CHRISTIAN STULCKEN
Claudia Jacqueline M. Stülcken, esposa, com suas filhas
Clara Luise e Felicia, e família Werner Michahelles
participam seu falecimento, ocorrido ontem, após curta enfermidade, em Luebeck/Alemanha.

ALFREDO DOS SANTOS

THEÓPHILO ARAÚJO
CAVALCANTI

(MISSA DE 7o DIA)

(MISSA DE 7o DIA)

+ CIA NACIONAL DE HOTÉIS (MIRAMAR
I PALACE HOTEL), por seus diretores e
funcionários, convida para a Missa de 7o Dia
pela alma de seu diretor-presidente que será
celebrada às 11:00 horas do dia 05/10 (sábado), na Capela do Colégio Notredame, à Rua
Barão da Torre n° 308 — Ipanema.

família consternada agradece sensibilizatSua
da as manifestações de pesar recebidas por
ocasião de seu falecimento e convida para a
MISSA DE 7o DIA, a realizar-se amanhã, dia 5 de
outubro, às 17:30 h, na Igreja São José do Jardim
Botânico, à Av. Borges de Medeiros, n° 2.735. A
família dispensa pêsames.
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Obituário
Rio de Janeiro
Alves
Martins,
89, de infarto, no Instituto de Geriatria
José
Miguel Pedro. Mineiro e solteiro. Morava na Tijuca. Será
sepultado às 14h no Cemitério São João Batista.
Iza da Franca Campos, 60, de acidente vascular cerebral,
no Centro Médico Cardoso Rodrigues. Carioca, divorciada.
Tinha um filho. Morava no Leme.
Carlos Nunes Lourenço, 70, de enfisema pulmonar, em
casa em Copacabana. Carioca, solteiro.
Maria Raquel Santana Gomes, 39, de insuficiência cardíaca, no Hospital Central do 1ASERJ. Carioca, professora.
Casada, tinha um filho. Morava em Honório Gurgel.
Saustenia de Souza Rodrigues, 90, de edema pulmonar, no
Hospital Miguel Couto. Viúva de José Bernardo Rodrigues,
tinha tres filhos. Morava em Botafogo.
Orkanda Correa de Souza Lima, 52, de insuficiência
respiratória, no Hospital dos Servidores do Estado. Carioca,
analista de sistemas. Desquitada, tinha três filhos. Morava no
Cosme Velho.
Gilda Campbell Maia, 69, de infarto, no Hospital da
Beneficência Portuguesa. Carioca, casada.
Alflo Ponzi, 71, de infarto, no Hospital Souza Aguiar.
Paraibano, comerciante. Casado com Nilda Tenorio Ponzi.
Morava na Gávea.
Alexandre Maltarollo, 58, de acidente vascular cerebral, no
Hospital Souza Aguiar. Paulista, carpinteiro, casado. Morava
em Ipanema.
Newton Prado Bento Soares, 62, de parada cardiorrespiratória. Carioca, capitão da Marinha. Casado, morava em Vila
Valqueire.
João Vieira, 82, de insuficiência respiratória, no Hospital
da Penitência. Português, viúvo de Maria Paiva Vieira, tinha
sete filhos, morava em Vila Isabel.
André Luis Rocha da Cruz, 14, de meningite, no Hospital
Sáo Sebastião. Solteiro, morava em Belford Roxo.
Etelvina de Santana Couto, 66, de insuficiência respiratória, na Santa Casa de Misericórdia. Pernambucana, viúva,
morava em Realengo.
Joscfa Gomes de Moura, 87, dc insuficiência respiratória,
no Hospital Santa Mônica. Portuguesa, viúva de José Francisco
de Moura. Tinha dois filhos.
Miguel de Azevedo, 79, de choque cardiogênico, no
Hospital de Ipanema. Carioca, solteiro, morava em Vila Isabel.
Francisca Rumana da Silva, 84, de tuberculose, no Sanatório Santa Tereza. Carioca, viúva de Arthur Leandro da Silva.
Morava em Jardim Carioca.
Alminda Rocha, 69, de câncer. Baiana, viúva de João
Oliveira Pinto, tinha um filho, morava em Quintino.
Alberto MonteiroS 52, de caquexia, em casa em São
Cristóvão. Português, comerciante, casado.
Altamiro Paixão Coelho, 61, de embolia pulmonar, no
Hospital Universitário. Casado com Dyla Larangeira Coelho,
tinha três filhos.
Carmem Rodrigues Peixoto, 88, de infecção respiratória,
no Hospital do IASERJ. Carioca, viúva de Alfredo Muniz
Peixoto. Morava na Tijuca.
Eugênio Martins Estêves, 63, de insuficiência respiratória,
no Hospital Souza Aguiar. Carioca, comerciante, solteiro.
Morava em São Joáo de Meriti.
Enoch Pereira Silva, 53, de anemia, no Hospital Universitário. Baiano, solteiro. Morava na Lapa.
Asclepiades Avelar Costa, 80, de insuficiência cardíaca.
Baiano, casado com Maria do Céu Valongo Costa. Tinha dois
filhos.
Maria de Lourdes Lima dos Santos, 36, de parada cardiovascular. Sergipana, solteira, morava no Grajaú.
Zilda Ferreira dos Santos, 56, de caquexia, no Hospital do
Andaraí. Carioca, solteira, morava no Andaraí.
Joaquim Faria Ramos, 58, de parada cardiovascular, no
Hospital do Coração. Carioca, administrador de empresas,
morava na Gávea.
Exterior
Luis Esteban Rey, 70, numa clínica de Boston. Jornalista,
Senador e internacionalista do partido do governo venezuelano
Ação Democrática, era também colunista do diário El Universal, onde freqüentemente analisava problemas de política
internacional e as linhas seguidas pela diplomacia venezuelana.
Assinava a coluna LER (Luis Esteban Rey) e era considerado
um dos diplomatas que melhor conhecida os temas fundamentais da política exterior da Venezuela e freqüentemente suas
opiniões antecipavam as do governo. Era também membro da
comissão assessora de Relações Exteriores. Grande amigo de
Rômulo Bitencourt, ajudou a redemocratizar a Venezuela,
lutando contra a ditadura de Peres Jimenez. Teve participação
destacada no reatamento de relações com a URSS — foi o Io
embaixador —, na derrubada da ditadura de Leônidas Trujilo
na República Dominicana (foi grande amigo de Juan Bosch) e
na de Fulgencio Batista, em Cuba, para onde chegou a desviar
um avião de armas para auxiliar os rebeldes de Sierra Maestra
(Fidel, Raul, Guevara, Camilo Cienfuegos).
O Presidente Jaime Lusinghi e o Chanceler Simon Alverto
Gonsalvi, atualmente em Nova Iorque, viajarão para Boston a
fim de expressar condolências pessoalmente aos parentes do
falecido diplomata.

JADER XAVIER MARTINS
FALECIMENTO
familia de JADER XAVIER MARTINS, profundamente consternada, cumpre o doloroso dever de comunicar o seu falecimento e convida
tA parentes e amigos para o sepultamento
que se
realizará hoje às 13 horas, saindo o féretro da
Capela n° 2, da Ordem 3a da Penitência, para o
Cehnitério de São Francisco Xavier — Caju.

JOSÉ AREDO DO AMARAL
MISSA DE 7o DIA
e seus funcionários, convidam os parentes e amigos do inestMarktrade
quecível Sr. JOSÉ, para a Missa de 7o
Dia, que mandam celebrar na Igreja de
Santa Luzia, hoje, dia 04, Rua Santa Luzia
às 10:30 horas.
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Numa esquina em que as batidas são freqüentes, o Monza pôs abaixo a parede do bar

Redução do fornecimento
de água não foi sentida
por hospitais e escolas
Mesmo com os serviços de manutenção da Elevatória do
Lameirão, em Santíssimo, executado ontem, entre as 8h e
16h45min, por técnicos da Cedae, o abastecimento de água em
hospitais, escolas, bares e casas comeiciais da Zona Oeste,
Méier e Madureira foi normal e muitos nem sabiam do pedido
de racionamento solicitado pela Companhia. A previsão era de
que o abastecimento seria reduzido em 80% durante os serviços
de manutenção.
O Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande,
que atende a pacientes da Zona Oeste, segundo seu administrador, Pedro Salvaterra, não foi afetado pela redução do abastecimento e as duas caixas que suprem o complexo hospitalar
funcionaram normalmente. Ele apenas pediu aos funcionários
da lavanderia e cozinha, setores onde o consumo de água é alto,
que economizassem e líquido seguindo uma escala de necessidades e prioridades.
Com capacidade para 144 e 120 mil litros de água,
respectivamente, as duas caixas do Rocha Faria, informou
Vaidenir Soares, chefe de Manutenção, só deixariam o hospital
em colapso caso o abastecimento fosse reduzido por mais de um
dia. "Se isso acontecer, acionamos um esquema alternativo de
carros-pipas do Corpo de Bombeiros e da própria Cedae",
assegurou ele.
No mesmo caso do Rocha Faria estava o Hospital Municipai Salgado Filho, no Méier, que manteve todas as cirurgias
previstas e teve água farta no centro cirúrgico, cozinhas,
ambulatórios e cantina. O diretor, Livalmir Gonçalves, disse
que o hospital dispõe de uma caixa com capacidade para 100 mil
litros que atende às suas necessidades.
Em Madureira, a Escola Normal Carmela Dutra e Escola
Municipal Astolfo Rezende, ambas na Rua Edgar Romero,
conseguiram, sem dificuldade, preparar lanches, merendas e
lavar pratos sem qualquer problema. "Não sabia do pedido de
racionamento de água, mas tudo aqui foi igual a um dia comum:
sem problemas", garantiu a diretora da Astollo Rezende, Ilka
Figueira.

Sindicato de Motoristas
de Táxi denuncia Detran
por manobra eleitoreira

Em atitude considerada "eleitoreira e demagógica" pelo
presidente do Sindicato da categoria, Antônio Cambra, o
Detran está aceitando, sem pagamento antecipado, os recurso
impetrados por motoristas de táxi do Rio visando à anulação das
multas de trânsito, mesmo com prazo de vencimento esgotado.
De acordo com Cambra, "por trás desta falsa anistia, o objetivo
maior do Governo estadual é o de conquistar o apoio da classe
para favorecer a eleição do candidato oficial do PDT, Senador
Saturnino Braga".
Pelas normas anteriormente em vigor, as multas com data
vencida só poderiam ser contestadas, mediante o depósito em
caução do valor devido, na Junta de Atuação e Recursos de
Infrações, um órgão ligado à Secretaria Estadual de Transportes. Pela portaria n" 126, de 1 de setembro, o diretor geral do
Detran, Válter Gaspar Filho, contrariando a lei, autorizou o
recebimento desses recursos, gratuitamente, pelo Comitê Interno de Recursos de Autuação (CIRA), vinculado à Diretoria de
Emplacamento do órgão.
Para apelar junto à CIRA das multas recebidas nos últimos
anos, mesmo as com prazo já vencido, os motoristas de táxi
devem enviar um requerimento à Diretoria de Emplacamento
do Detran, na Avenida Francisco Bicalho, anexando ao documento cópias xerox das guias de pagamento emitidas pelo
Proderj. Ressaltando o caráter político da medida, o presidente
do sindicato da categoria afirma que o prazo para o julgamento
do processo, fixado pelo órgão, é de no mínimo 60 dias,
"vencendo assim
depois das eleições municipais.

Carro sem direção após
bater em táxi derruba
um bar em Vila Isabel

^m^M

Um acidente envolvendo o táxi Brasília TN 1898 e o
Monza ZU 0797 fez com que o último, desgovernado, praticamente destruísse o Bar 510, em Vila Isabel, na esquina das ruas
Torres Homem e Sousa Franco, ferindo dois fregueses que
bebiam cerveja, um deles removido em estado grave para o
Hospital do Andaraí.
O teto e as paredes do bar desmoronaram parcialmente e o
arquiteto Teodoro Schmidt, da Defesa Civil, determinou a
demolição total do telhado, que foi executada pelos bombeiros.
O trânsito ficou tumultuado durante quatro horas e os donos do
bar avaliaram o prejuízo em CrS 10 milhões, já que o Monza
também atingiu o balcão e máquinas de jogos eletrônicos
(ílipper).
Segundo os moradores, os acidentes naquele cruzamento
sâo constantes, alcançando a média de seis a sete por mês,
conforme afirmou Jorge Resende, morador da Rua Torres
Homem. O desastre de ontem ocorreu às llh30min e a versão
do motorista do táxi, Francisco Lima Oliveira, de 27 anos, que
não teve ferimentos graves, é a seguinte:
— Eu descia a Sousa Franco a uns 30
quilômetros por hora
e, ao cruzar a rua Torres Homem, o Monza me pegou pela
frente. Eu cheguei a frear, mas não consegui evitar o choque e
rodopiei. O Monza perdeu o controle, pois vinha a uns 70
quilômetros, e invadiu o bar, que desmoronou.
Um dos sócios do bar, Antônio Maurino Sousa Ferreira,
confirmou que, em ocasiões anteriores, seis carros já subiram a
calçada e bateram contra a parede do botequim, "mas nunca
causando tantos prejuízos". Ele anunciou que vai entrar com
um pedido de indenização na Justiça, incluindo os CrS 600 mil
de faturamento diário. O bar foi interditado pelo perito Jorge
Lucas, do Instituto Carlos Éboli, e só voltará a funcionar depois
da reconstrução do teto e das paredes.
O acidente mobilizou oito policiais e 14 bombeiros, que
passaram à tarde no local tentando coordenar o trânsito,
desviando-o para a Rua Sousa Franco, e tomando providências
para a retirada dos carros, dificultada pelo grande número de
curiosos.
Além de José Ribamar, em estado grave, também ficaram
feridos Décio Figueiredo Machado, freguês do bar, e o motorista do Monza, João Chaves Palheti, que sofreu um corte na
cabeça.
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Está em dissipação a frente fria estacionada no litoral
Sul da Bahia, mas a circulação de ar polar marítimo sobre
o litoral da região Sudeste ainda deve provocar nebulosidade e chuvas; o aquecimento diurno pode trazer
pancadas
de chuva no interior dessa região. No Rio Grande do Sul, o
tempo poderá instabilizar-se com a associação de uma
frente fria que está no Uruguai e um centro de baixa
pressão ao Norte da Argentina. O tempo é tom com
nebulosidade nas demais regiões do país, mas na CentroOeste e no Norte há possibilidade de chuvas isoladas.
No Rio e em Niterói

Nos Estados
Condições
RR:
AM:
AP:
PA:
MA:
PI:
CE:
RN:
PB:

Bom. Ocasionalmente nublado.
Temperatura
estável.
Máx.:
26.0. cm Santa Cruz; min: 14.4,
no Alto da Boa Vista. Ventos:
Ouadrante Norte fracos. Visibilidade boa.

l'K:

Precipitação das chuvas em mm
Ultimas 24 horas
25.7
Acumulada no mês
25.7
Normal mensal
74.0
Acumulada no ano 1.291.1
Normal anual
1.075.8

O Sol

17h52min

O Mar
Riu
Angra

Preamar

AL:
SE:
BA:
ES:
MG:
DF:
SP:
PR:
SC:
RS:
AC:
KO:
GO:
MT:

I05h29min/l.lni 00h53min/0.5m

CELSA FERREIRA GOFFI e família agradecem as
manifestações de pesar recebidas por ocaisáo do
falecimento do seu inesquecível Pai e convidam
demais parentes e amigos para a Missa de 7o Dia
t
que mandam celebrar no dia 5, sábado, às 9 horas,
na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Rua 1o de Março.

33.6

32.5
31 4

29.R
29.0
28.2
28.1
25.4
29.4
28.6
23.»
24.3
267
29.3

22.2
20.5
22.6
24.6
22.6
25.Í1
21 0
20.8
24.5
23.6
19.2
137
17.5
14.0
12.0
17.0
15.5
22.0
19.8
23.4

No Mundo

I7h34min/I.0m llhlbmin/II.Hm
kHh.Wmin/l.lmkHh29rnm/l>.(im

lóh.Wmin/I.Om l2h37min/0.6nJ Buenos Aires
tR
Caracas
M)
Bogoti
'|«
México
24
Lima
|9
Santiago
¦}_
Paris
28
Londres
22
Genebra
27
Madri
27
Roma
26
Lisboa
25
Estocolmo
|6
Nova Iorque
]q
Miami
3]
San Francisco
32
Cheia
Minguante
Hong Kong
27
Alé 06/10
07/10

Cabo
Frio

IMhSI min/1. Im UhMmin/lUtn
16h45min/1.0m I23hl4min/0.4m
ü Salvuniiir Informa que o mar esta
calmo. Águas a iy graus. Banhos libcradus

m
Nova
14/111

Crescente
21/10

JADER XAVIER MARTINS
Diretoria e os funcionários da Labo Eletrônica
tAS.A. cumprem o doloroso dever de comunicar o
falecimento do Sr JADER XAVIER MARTINS, pai
do nosso Diretor Regional, Dr. Luiz Raymundo Xavier
Martins. O féretro sairá da Capela da Ordem 3a de S.
Francisco da Penitência do Caju (sala 2) para o
Cemitério do Caju, às 13 horas de hoje.

e convidam para a Missa de 7o Dia, que será celebrada às
11:00 horas do dia 05/10 (sábado), na Capela do Colégio
Notredame. à Rua Barão da Torre n° 308 — Ipanema.

Pte nub a nub
Nub a pte nub
Pte nub
Pte nub a nub
Cir u pte nub
Pte nub
Plc nub
Nub a pte nub
Nub n pte nub
Nub a pte nub
Nub c/possibl chvs
Nub c/possibl chvs
Nub c/piKS chvs
Nub a Orate cir
Pte nub a nub
Pte nub a nub
Pte nub
Pte nub
Pte nub
Pte nub
Nub a pte nub
Ene a nub c/chv»
Nub a pte nub
Nub c/pnes chvv

D

MISSA DE T DIA

filhos Antônio Almir Santos, Maria Aríete Santos
Canto, João Ferreira Santos, Alfredo Santos Jr., Paulo
tOs
Ivan Santos, as noras Risolete Pereira Santos, Noemi
Fernandes Santos, Liliana Clemente Santos, Maria Luiza
C. Castro Santos e o genro Edmundo P. Canto, consternados, agradecem sensibilizados as manifestações de pesar
recebidas pelo falecimento de

&

A Lua

NORBERTO DO ESPIRITO
SANTO NORO

impossibilidade de agradecer a
cada um pessoalmente, a família sentNa
sibilizada vem manifestar o seu agradecimento pelo carinho e apoio recebidos dos amigos por ocasião do falecimento de sua querida LAÍTA, bem como a
todos que compareceram à missa de 7o
dia, celebrada em sua intenção.
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ALFREDO DOS SANTOS

Luiz Marques Vicente, Maria Helena.
Luiz Antônio. Rosa Maria e Carlos Eduardo
convidam parentes e amigos para a Missa
tJosé
que farão rezar por alma de sua querida filha
e irmã, SANDRINHA, no próximo dia 06, domingo,
às 11:30 h, na Igreja de São Sebastião (Capuchinhos), a Rua Haddock Lobo. n° 266.
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LAURA GORDILHO DA GAMA

SANDRA HELENA
FERNANDES VICENTE

IL Tempo
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Brasília — Quatro apostadores — um do Rio, um de
Uberaba (MG), um de Lage (SC) e um de Belém — acertaram
a quina da Loto no concurso 260 (dezenas 03, lfi. 52. 61 e 62).
cabendo a cada um o prêmio de Cr$ 1 bilhão 542 milhões 20
mil 122, já descontado o Imposto de Renda. A
teve
486 ganhadores, com o prêmio individual de CrS quadra
12 milhões
691 mil 524. O terno paga a cada um dos 28.718 acertadores
CrS 286 mil 375.
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Foto de Viviana Rocha
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Avisos Religiosos
e Fúnebres
Recebemos seu anuncio na Av. Brasil.
500. Oe 2* a 6' ale 24:00 h. aos sábados
ate 19:00 b e domínio ate às 23:00 b.
Tel: 264-4422 Rs/350 e 356 ou no
horário comercial nas lojas de

CLASSIFICADOS
Para outras informações,
consulto o seu

JORNAL DO BRASIL

ALAYDE LESSA
(MISSA DE 7o DIA)

t

LOURDES LESSA. ANDRÉA e LUCIANA. HELENA RINDER e LUIZ. GILBERTO e CIDA
LESSA. GUILHERME e BETH, WALDEMIRO e ANNA ROSA PUTCH (Ausentes). KIKI e
ZÉ ALBERTO VARELLA agradecem as manifestações de carinho, recebidas por ocasião
de seu falecimento, e convidam para a Missa que será rezada Sábado Dia 05 de
Outubro, às 18:00h na IGREJA N.S. DO BRASIL, à Av. Portugal. 771 — Urca.

PETER CHRISTIAN STULCKEN

t

Claudia Jacqueline M. Stülcken, esposa, com suas filhas
Clara Luise e Felicia, e família Werner Michahelles participam seu falecimento, ocorrido ontem, após curta enfermidade, em Luebeck/Alemanha.

ALFREDO DOS SANTOS

THEOPHILO ARAÚJO
CAVALCANTI

(MISSA DE 7o DIA)

(MISSA DE 7o DIA)

+ CIA NACIONAL DE HOTÉIS (MIRAMAR
I PALACE HOTEL), por seus diretores e
funcionários, convida para a Missa de 7o Dia
pela alma de seu diretor-presidente que será
celebrada às 11:00 horas do dia 05/10 (sábado), na Capela do Colégio Notredame, à Rua
Barão da Torre n° 308 — Ipanema.

família consternada agradece sensibilizatSua
da as manifestações de pesar recebidas por
ocasião de seu falecimento e convida para a
MISSA DE 7o DIA, a realizar-se amanhã, dia 5 de
outubro, às 17:30 h, na Igreja São José do Jardim
Botânico, à Av. Borges de Medeiros, n° 2.735. A
família dispensa pêsames.

|
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Cidade

JORNAL, DO BRASIL

sexta-feira, 4/10/85

n

J° caderno
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Vasques quer provar com faturas quem matou Baumgarten
Mônica Freitas
Os executores do seqüestro, interrogatório
c morte de Alexandre von Baumgarten ficaram hospedados no Hotel Aeroporto e os
mandantes do crime no Leme Palace Hotel.
Isso é o (jue o delegado Ivan Vasques pretende
provar, se possível ainda hoje. através das 1
mil 927 faturas do més de outubro de 1982,
apreendidas nos dois hotéis ontem pela manhã. Ele espera encontrar pelo menos 12
nomes, entre eles o de um general, confrontando as faturas com os livros de registro de
hóspedes.
O delegado soube, através de um informante, que essas pessoas eram membros do
SNI e, por ordens da gerência, não preencheram fichas de hóspedes nos dois hotéis. As
faturas, de acordo com a.s informações, foram
pagas pela Presidência da República. Ivan
Vasques apreendeu também 250 notas fiscais
referentes a serviço de bar, dois talões de
despesas de lavanderia e requisitou os canhotos de telefonia, que poderão revelar várias
ligações para Brasília, naqueie período.

Sem registro
Meu informante disse que era comum
nos dois hotéis as pessoas da Presidência da
República e do Serviço Nacional de Informações se hospedarem sem efetuar o registro no
livro. C acrescentou que, se eu conferisse os
nomes das faturas que náo constam no livro,
descobriria os executores de Baumgarten. Se
eu encontrar esses nomes, e se forem de
funcionários da Presidência e do SNI. acho
que desvendo o caso — afirmou Ivan Vasques.
Ele desmentiu a informação publicada por
alguns jornais de que o General Newton Cruz
esteve hospedado na madrugada de 13 de
outubro de 1982 — quando ocorreu o crime —
no Leme Palace Hotel. "O JORNAL DO
BRASIL foi o único a dar a notícia correta",
comentou Vasques. E explicou: "O infonnante náo me disse nada sobre o Newton Cruz no
Leme Palace. Ele disse que o general estava lá
mas não citou nome. Além disso. Baumgarten
acusa dois generais" (Newton Cruz e Otávio
Medeiros, citados no dossiê).
Na minha opinião —
prosseguiu o
delegado — o Coronel Newton Cruz não
estava no Leme Palace. Ele tem apartamento
no Rio c não há razão para que se hospedasse
em um hotel, mesmo não pagando a conta.

Vasques ficou surpreso com a.s notícias de
sua investigação nos hotéis e decidiu antecipar
para ontem sua ida aos escritórios da Companhia de Hotéis Othon, na Rua Teófilo Otoni,
15. marcada para hoje, a fim de obter as
faturas de hospedagem — já requisitadas — do
Leme Palace e do Hotel Aeroporto.
Tive medo de
que a documentação
ficasse sem guarda e pudesse ser destruída
pelas pessoas que participaram do crime e que
possivelmente podem ter seus nomes nas faturas — explicou o delegado. Acompanhado de
sete policiais, ele chegou às 8 horas na empresa e teve que aguardar outras três, até que os
documentos fossem reunidos nos hotéis e
entregues à sua equipe, dividida em duas para
apressar o trabalho.

A primeira turma a chegar foi a encarregada de pegar as faturas do Leme Palace Hotel.
Assessorado pelo Promotor Teles Memória,
da Assessoria Jurídica da companhia, e pelo
gerente da controladoria geral, Antônio Costa
Filho, Vasques examinou superficialmente os
documentos (993 faturas), constatando a falta
de sete pela ordem dos números.
Onde estão essas faturas — indagou o
delegado a Antônio Costa Filho, que justificou: "Pode ter havido alguma reclamação dos
hóspedes e por isso elas não estão aqui. Mas
vou providenciar".
Outro fato que chamou a atenção de Ivan
Vasques foi uma fatura cm nome de Nelson
Araújo Oliveira e Cruz. que ele supõe ser
parente do General Newton Cruz. De acordo
com o documento, Nelson hospedou-se no dia
21 de outubro de 1982 e saiu no dia seguinte,
tendo a conta sido paga pela Nacional Empresa de Turismo. "Terei que verificar se ele
consta no livro de registro. Caso contrário, é
uma coisa interessante", comentou o delegado. Ele constatou ainda várias faturas em
nome da Presidência da República, que serão
averiguadas.
Do Hotel Aeroporto, na Avenida BeiraMar, Vasques recebeu 934 faturas, muitas das
quais sem assinatura, o que o gerente da
controladoria esclareceu como tendo sido pa"As notas
gas posteriormente.
pagas na hora é
têm
assinatura".
O delegado apreendeu
que
também, desse hotel, cinco talões de notas
fiscais referentes a bar e dois talões de lavanderia.
Foto de Carlos Mesquita

Ladrão nega
que seja
o aranha
Nenhum dos policiais da 20*
DP, no Grajaú, acredita que o
ladrão Edson Rosa Magalhães,
de 32 anos, preso na madrugada de ontem em Caxias, possa
ser o homem-aranha, bandido
que escala prédios pela fachada
e saqueia os apartamentos sem
acordar os seus ocupantes,
agindo principalmente no Grajaú, em Vila Isabel e no Lins
Vasconcelos.
O inspetor Lopes, da Delegacia de Vigilância da Baixada,
que prendeu Edson com os
colegas Vieira e Comélio, disse
ter decidido transferir o preso
depois de ele ter confessado
mais de 40 furtos em residências da Penha, Olaria e Bonsucesso, usando a técnica de escalar muros. Na Delegacia da
Baixada, em Nova Iguaçu, Édson foi autuado por porte de
arma e vadiàgem, já que não
tinha documentos e foi encontrado com um revólver e um
molho de chaves.
O acusado negou a possibilidade de ser identificado como
o homem-aranha, alegando
não saber nem onde fica a área
de atuação do outro bandido
famoso:
— Nasci na Baixada c não
sei onde fica o Grajaú. E também não sei por que fui preso
— disse.
Branco, cabelos castanhos,
forte, l,70m e vestido de short,
Edson contou que foi preso na
madrugada de ontem numa casa da Rua Petrópolis, em Caxias. Para os policiais da delegacia do Grajaú, ele não passa
dc um ladrão pé-de-chinelo
(sem importância), que furta
residência usando chaves
falsas.

Greve pára
burocracia
da CERJ
«£gPPf»*f

Polila atrasou o vôo para São Paulo e deu um adeus
para o Rio

Polila tenta a sorte em São Paulo
Para alívio dos policiais encarregados de
sua segurança, o bailarino Cláudio Wcrner
Polila, que acusa o General Newton Cruz
pelo
seqüestro de Alexandre von Baumgarten, viaontem
São
Paulo
dizendo que ia
jou
para
participar de um programa de televisão, mas
que voltará na quarta-feira. Um homem de
cerca de 50 anos desistiu de embarcar no vôo
das 1 lh30min da ponte-aérea "para não viajar
no.mesmo avião" que Polila. Em São Paulo, o
bailarino disse que fora "arrumar emprego" e
esteve na TVS e na TV Bandeirantes.
. Ele passou a noite de quarta-feira no
Departamento de Investigações Policiais e fez
uma coleta de dinheiro com os policiais, dando
em troca alguns LPs que recebera de presente.
Chegou a São Paulo com Cr$ 100 mil e disse
que a passagem de avião lhe foi dada pelo
delegado Jorge Sobrinho, a mando do diretor
do DIE, Humberto Quintas. O próprio delegado contribuiu na vaquinha para se "ver livre
do Jiló" e ganhou três discos. Depois desabafou com policiais: "Assim meu pessoal
pode
cuidar de outros assuntos". O DIE ficou
encarregado de dar proteção ao bailarino
depois do atentado que ele sofreu anteontem
no. Flamengo.

"Burros"
. O vôo para São Paulo atrasou porque a
policia carioca fez uma checagem dos nomes
dos passageiros e uma vistoria no avião
para
detectar se havia alguma bomba. Na Capilal
sobre
paulista, perguntado
quem poderia ter
sido o autor do atentado que sofreu anteon"Posso
tem. Polila respondeu:
desconfiar do
Newton Cruz como dos amigos dele. mas náo
sej' . Disse que os dois homens que tentaram
ni, talo são "burros", pois "não sabiam atinu". Mesmo assim, ficou "pálido, desfigurado" de medo, contou.
. Quarta-feira, Polila jantou na casa de um
escrivão da policia e voltou ao DIE as 2h, mas
pouco depois das 5h já se preparava para
viajar. Enquanto não chegava a ordem
para os
agentes o escoltarem até o aeroporto,
perdeu
15 minutos colocando lentes de contato: "Eu
gastei Cr$ 395 mil e as lentes são de má
qualidade", lamentou. Depois, ensinou uns
passos de dança a vários policiais e colocou n
dinheiro da vaquinha num envelope grande.

Na hora de ir embora, deixou o delegado
Sobrinho com o semblante carregado, ao
anunciar: "Volto na quarta-feira, porque tenho compromissos e ainda prometi uma entrevista à Rádio Roquete Pinto." No Santos
Dumont. uma atração. Além da escolta, Polila
náo podia passar incógnito com sua calça rosa
choque, camisa branca de mangas curtas,
pulseira roxa, meias azuis, sapato vermelho e
branco, gravata borboleta vermelha. "Aderi à
moda do delegado Ivan Vasques", explicou.

"Medo da imprensa"
Em São Paulo, Polila reafirmou
um
dos homens que tentaram matá-lo é o que
mesmo
que atropelou o investigador Paulo Marano,
da equipe de Ivan Vasques, no dia 5 de
setembro. Garantiu que o PM Roberto Carlos
Louzada, do 13" Batalhão, testemunhou tudo
e chegou a atirar nos autores do atentado. "O
policial só negou tudo porque ficou assustado
e com medo da imprensa", disse.
Polila disse que vai tentar tirar porte de
arma: "Quero revidar se sofrer um novo
atentado. Sei atirar muito bem. Medo eu não
tenho. Sou corajoso". Disse que o delegado
Ivan Vasques solucionará o caso Baumgarten
rapidamente, embora tenha prazo até novembro.
O bailarino ficou algumas horas na TVS,
dizendo que foi tentar um lugar no Programa
Sílvio Santos como jurado. Nada conseguiu,
porém, pois o animador está viajando para
Miami. Na TVS obteve um adiantamento de
CrS 50 mil. De lá, seguiu para a TV Bandcirantes. no Morumbi, onde gravou para o
jornal Oito e Meia. Á noite ele procurou um
hotel para se hospedar até a próxima quartafeira, quando participará do programa da
Radio Roquete Pinto. Disse também que
quer
ir a uma boate.
Contou que ficou assustado no Aeroporto
de Congonhas: "Foi só eu descer e muitas
pessoas me reconheceram, comentando: "olha
ai o bailarino do Rio". Eu vou até procurar a
Secretaria de Segurança Pública de São Paulo
ou mesmo a Policia Federal, para me darem
uma proteção. Sei que não é obrigação deles,
mas vou pedir"

Assembléia de 1 mil 500 funcionários da CERJ — Companhia de Eletricidade do Rio de
Janeiro decidiu ontem à noite
paralisar as atividades administrativas da empresa — que envolvem 5 mil 5IX) empregados
— a partir de zero hora de
hoje. Os funcionários reivindicam reajustes trimestrais, reposição salarial de 15%, 130% do
INPC e 15% de produtividade.
A greve não vai afetar o fomecimento de energia elétrica para Niterói e 42 municípios do
interior fluminense.
A diretoria da empresa contrapropôs 100% do INPC, 2%
de produtividade e perspectiva
de 7% de reposição salarial,
mas o Sindicato dos Eletricitários recusou e já montou um
esquema de piquetes para
atuar hoje, impedindo a entrada dos funcionários nos prédios
da administração.
Os funcionários decidiram
na assembléia manter trabalhando as equipes operacionais
responsáveis pelo fornecimento de energia e os gnipos de
prontidão para atendimentos
de emergência. Serão paralisados. além dos serviços administrativos, os de corte de energia
por falta de pagamento, a manutenção e as obras.

Garis pedem
reposição
ao prefeito
Os 8 mil garis da Comlurb.
que ganham de salários e outrás vantagens cerca de Cr$ 750
mil, estão reivindicando do
Prefeito Marcelo Alencar aumento integral do INPC c mais
8% de reposição salarial. Eles
querem ainda auxílio de alimentaçáo, na base de CrS 8 mil
por refeição, e abono trimestrai de 25%, a título de antecipação.
Ontem, o presidente do sindicato da categoria (empregados de asseio e conservação),
José Umbelino dos Santos,
apresentou a pauta de reivindicações ao prefeito, na presença
de outros diretores de sua entidade e do Secretário Municipal
de Obras e presidente da Comlurb, Luiz Edmundo da Costa Leite. Ficou acertado que as
partes discutirão o assunto em
mesa-redonda, segunda-feira,
na Delegacia Regional do Trabalho.
Ao término da reunião, o
presidente da Comlurb adiantou ser possível que as partes
cheguem a acordo na mesaredonda da DRT.
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Juiz condena à prisão
jornalista que ofendeu
honra de desembargador
Por ter publicado matéria julgada ofensiva à dignidade
e à
reputação do Desembargador Basileu Ribeiro Filho, o
jornalista da revista Fatos, Luiz Carlos Sarmento, foi condenado
a um
ano de detenção A pena lhe foi imposta
pelo Juiz Nestor Bastos
Ahrends, da 19 Vara Criminal,
que acatou a tese sustentada
pelo advogado Remo Lainetti de ter o jornalista cometido os
crimes de injúria, calúnia e difamação.
O Desembargador Basileu Ribeiro Filho foi o
da comissão que investigou irregularidades nas Varas presidente
de Falências e que culminou com a punição de quatro
juizes, pelo Órgão
Especial do Tribunal dc Justiça. Na matéria
publicada
revista Fatos de 13 de maio, o jornalista "imputou falsamentepela
ao
magistrado o crime de prevaricação, atingindo-o na sua independência e integridade funcionais", diz o juiz em sua sentença.

A ofensa
Na matéria — intitulada Pela primeira vez, a Justiça no
banco dos réus — o jornalista Luiz Carlos Sarmento disse
que os
de Falências (mais tarde punidos
juizes das Varas
pelo Tribunal) iriam "colocar sob suspeiçáo o Desembargador
Basileu
Ribeiro Filho", porque o advogado Milton Barbosa
(o
primeiro
a denunciar o sistema adotado nos Juízos de Falências) "costumava guardar durante anos e anos os processos nos
quais tinha
como juiz o Basileu".
Assim agindo, o jornalista imputou falsamente àquele
magistrado o crime dc prevaricação — afirmou o Juiz Bastos
Ahrends, em sua sentença. Disse também
Luiz Carlos
Sarmento concluiu, com a afirmação feita em que
sua matéria, "a
falsa idéia de conluio ou conchavo entre o causídico e o
magistrado", estando "evidente a imputaçáo de fato
gravemente ofensivo à reputação" do desembargador.
Lembra o Juiz da 19a Vara Criminal que, logo depois da
publicação da matéria, o Desembargador Basileu Ribeiro Filho
entrou com representação na Procuradoria-Geral da Justiça,
onde foi feita a denúncia contra o jornalista. No curso dò
processo, Luiz Carlos Sarmento declarou náo ter tido a intenção
de ofender o desembargador. Porém, segundo o Juiz Bastos
Ahrends, "não forneceu qualquer elemento que comprovasse
tal afirmação, pois cm entrevista dada à televisão, depois de seu
interrogatório (em juízo) confirmou os termos de sua reportagem".
— O fato de colocar aspas na matéria
publicada não o
exime da responsabilidade, mesmo porque a assumiu plenamente quando, exercitando um direito seu, preferiu não mencionar
os nomes de seus informantes. Na verdade, não pode ele,
impunemente, amparado na garantia que a Constituição lhe
confere, veicular matéria que venha atingir a honra alheia —
lembra o magistrado, em sua sentença.
Ressalvou também o fato de que, se, "de um lado, temos a
liberdade de pensamento, que constitui uma conquista dos
regimes democráticos, de outro, temos as limitações impostas,
objetivando coibir os abusos praticados em nome dessa Iiberdade. Pois quando um homem, exercendo função de alta rclevância, tolera o aviltamento ou se omite ante acusação inverídica,
deixa de merecer a confiança e respeito de seus pares".
Assim o magistrado acatou tese sustentada
pelo advogado
Remo Lainetti — que atuou como assistente de acusação — de
que o jornalista cometeu os crimes de injúria, calúnia e
difamação, pedindo, por isso, sua condenação. Ao impor-lhe a
pena, o juiz da 19" Vara Criminal concedeu a Luiz Carlos
Sarmento sursis pelo prazo de dois anos.

César Maia afirma que
dificuldades do BNDES
deixam o Rio perplexo

O Secretário Estadual de Fazenda, César Maia, disse
ontem que o Governo do Estado do Rio está "perplexo" com as
dificuldades encontradas para o refinanciamento da dívida do
Metrô junto ao BNDES. Maia, em palestra de uma hora para
cerca de 150 metroviários, afirmou que "todas as questões
financeiras para o Estado do Rio são sempre muito difíceis; já o
eram na Velha República e continuam sendo em alguns braços
na Nova".

César Maia denunciou que existem ordens dentro do
BNDES para "restringir ou segurar" financiamentos o Governo
do Estado do Rio. Afirmou que já havia um acordo quanto à
concessão de mais verbas para o Metrô acertado em abril, mas
que esta foi suspensa pela direçáo do Banco, que voltou atrás
em sua decisão. O Secretário de Fazenda disse que falta ao
BNDES mais respeito — "tratam melhor a um botequim" —
com relação ao Governo do Rio no que se refere ao tratamento
da dívida e aos novos financiamentos do Metrô.

Condições
A palestra, realizada na sede do Metrô em Copacabana,
foi pedida pelo presidente Álvaro Sanlos ao Secretário de
Fazenda para que os metroviários ficassem esclarecidos
quanto
à dívida Metrô-BNDES. César Maia explicou todos os procedimentos que levaram ao pedido de liberação de CrS 560 bilhões,
verba solicitada para obras no pré-metró e linha 2. O
presidente
interino do Banco, André Franco Montoro Filho, admitiu
estudar apenas a concessão de Cr$ 280 bilhões, que seriam
condicionados à renegociação da atual dívida de CrS 300 bilhões
que o Metrô tem com o BNDES.
César Maia disse aos metroviários que está destinada ao
Metrô, no orçamento do Estado para 86. uma verba de CrS 440
bilhões, comparando-a com a de Saúde e Saneamento,
que é de
CrS 550 bilhões. O Secretário de Fazenda criticou o excessivo
endividamento do Tesouro Estadual por
parte do Governo
anterior e afirmou que a atual administração recebeu o Metrô
com sérias dificuldades nos setores de operação e manutenção,
além das dívidas para com o Governo federal.
César Maia mostrou cópia de telex enviado ao superintendente do BNDES, Sérgio Bercala Baptista. em abril, durante a
Ministro da Fazenda, Dilson Funaro. em que já
gestão do atual
existia um "de acordo" quanto ao reescalonamcnto dc dívida
e
ao financiamento de novas verbas. César Maia criticou o
"a
presidente do BNDES —
quem conheci como um homem de
bem enquanto estivemos exilados no Chile" —
tei dado
entrevista ao JORNAL DO BRASIL com base cm por
informações
"não verdadeiras".

Banco do Brasil tem
corpo clandestino
de segurança no Rio
Bartolomeu Brito
O Banco do Brasil, há mais dc 15 anos. vem mantendo um
corpo clandestino de segurança em sua sede e agências no Rio
de Janeiro, formado exclusivamente
por mais de 100 policiais
estaduais e federais, pagando Cr$ 587 mil e burlando
a
legislação trabalhista. As carteiras dos seguranças não sào
assinadas, eles não têm direito a férias. 13° salário e aviso
prévio, e o banco não recolhe INPS. ISS e nem paga Imposto de
Renda. Vanos policiais que estão sendo dispensados entraram
com ações na Justiça do Trabalho contra o Banco do Brasil
O assessor jurídico do banco, Nev Pataro Pacobahyba
contesta os policiais e afirma que "eles nunca trabalharam
o Banco do Brasil". Para ludibriar a legislação trabalhista,parao
banco contratou os policiais como colaboradores, e seus
mentos são debitados na conta Despesas Gerais-60800.21 paga57-2
sob o título Imóveis de Uso. Em fevereiro de 1983, o chefe
adjunto da Assessoria de Planejamento e Organização, Geraldo
Mattos, em comunicado às agências, anunciava o reajuste do»
"as cautelas
policiais e lembrava
que deverão cercar a contabilizaçao dessas gratificações, as quais têm
por escopo prevenir
riscos de implicação trabalhista".

Formação
Na contestação feita ao Juiz da 31a Junta de Conciliação e
Julgamento, o advogado do Banco do Brasil Nev Pataro, afirma
no caso do policial Transvalino Ferreira Maciel -- um dos
reclamantes — que "jamais existiu um vínculo empregatício
entre o policial e o banco". O agente,
diz que ele
começou a trabalhar no Banco do Brasil em porém,
1975, na subagéncia
do Estacio, e ficou ali até 1982, quando foi transferido
para a
agência Tijuca, onde trabalhou alé o ano
passado.
Mas o assessor do banco confirma que, quando
organizadas assaltavam agências bancárias "na esteiraquadrilhas
da atua
ção dos grupos terroristas", alguns policiais se ofereceram par;,
trabalhar na segurança do Banco do Brasil e "a oferta foi aceita
e beneficiou ambas as partes. Ao banco,
que podia contar com
elementos ligados à segurança pública, e aos
policiais, que
puderam aumentar seus ganhos". Na defesa do banco, Ney
Pataro diz ainda que, "na hipótese dos autos, os reclamantes
pleiteam o reconhecimento de um vínculo empregatício que
jamais existiu; o reclamado se opõe ao pedido por negação
geral, uma vez que os autores náo foram admitidos pelo Banco
do Brasil, a qualquer título, pois este somente
poderia admitir
funcionários por concurso público".
Os policiais — alguns aposentados —, que vêm prestando
serviços ao Banco do Brasil, estão denunciando que o banco,
além de burlar a legislação trabalhista, não assinando carteiras,
deixa dc recolher impostos, como INPS. ISS c até Imposto dé
Renda. E que, ainda, o Banco do Brasil mantém um corpo de
segurança na ilegalidade, pois todas as suas dependências no
Rio de Janeiro sào policiadas por detetives das polícias estadual
e federal "de manhã à noite, visando a impedir assaltos, furtos e
até mesmo golpes de estelionato contra clientes".
Atualmente, existem quatro ações trabalhistas contra o
Banco do Brasil: três na 16a Junta de Conciliação e Julgamento
(queixas dos policiais Ibsem Miglione Gomes, Luiz Gonzaga
Costa e Joaquim Carlos Alves de Brito), além de uma na 31a
Junta, onde o queixoso é o detetive Transvaldino Ferreira
Maciel. Todos querem a assinatura de suas carteiras, recolhimento do INPS, Imposto de Renda, além de férias e 13" salários
atrasados. Na açáo da i6a Junta, está anexado o documento
confidencial da Assessoria de Planejamento e Organização,
assinado por Geraldo Mattos, que diz:
"1 — Sr Gerente.
Serviço dc Vigilância — Comunicamos
os
que
policias que colaboram com sua segurança preventiva
tiveram suas gratificações reajustadas a partir de 01.01.83.
conforme abaixo indicado.
— Lembramos, ainda uma vez, as cautelas que deverão
cercar a contabilização dessas gratificações, as quais têm
por
escopo prevenir riscos de implicação trabalhista.
— Assim, os históricos dos lançamentos respectivos não
deverão, de forma alguma, fazer menção aos nomes dos
favorecidos, nem deixar claro que se trata de pagamentos a
terceiros por serviços prestados. Em nenhuma hipótese se
colherá recibos dos beneficiários.
— Esses históricos serão sempre bastante sucintos, deles
constando, unicamente: "Pago despesas com segurança preventiva no mês de ...".

Alunos intoxicados com
risoto recebem alta e
voltam hoje a Friburgo
Os 13 alunos do Colégio estadual Feliciano Costa, de Nova
Friburgo, internados no Hospital Municipal Jesus com intoxicação alimentar — causada por um risoto de frango servido no
almoço de terça-feira, durante excursão ao Rio"— receberào
hoje alta médica e retornarão àquela cidade fluminense. Embora estivessem praticamente recuperados, a equipe médica
preferiu mantê-los ontem em observação com uma dieta de,
legumes e frutas para reposição alimentar.
As crianças passaram todo o dia entretidas com os
dc'
varetas c dominó levados pelos pais. tendo permanecidojogos
sob os
cuidados de três professoras da escola, que ficaram no Rio
para
acompanhar o tratamento. Segundo o diretor geral do Depaitamento de Assistência Hospitalar do Município. Luís Fernando
Lomclino, os exames realizados pelo Instituto Fernandes Iiigueiras, para determinar qual o agente etiológico causador da
intoxicação, só ficarão prontos dentro de 20 dias. mas os
médicos suspeitam que seja salmonelose.
As crianças foram transferidas para o Hospital Jesus na
terça-feira à noite e ficaram sob tratamento oe hidrataçáo
venosa e dieta zero (apenas com soro). A alimentação normal
foi restabelecida ontem durante o almoço,
quando tomaram
uma sopa de legumes e comeram maçãs e bananas como
sobremesa. Apenas duas crianças continuaram a apresentar
sintomas da intoxicação, com a permanência de diarréia
A equipe medica de plantão na terça-feira também recolheu amostras do vômito e esta fazendo exames
para descobrir a
causa da intoxicação. Apesar dc náo estarem concluídos,
sintomas apresentados pelas crianças os médicos acreditam pelos
que
o agente etiológico seja a bactéria da salmonelose.
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Sarney ainda não aceitou acordo sobre reforma fisca
Beltrão nega aumento
0 presidente da Petrobrás, Hélio Beltrão, negou ontem que
o Governo esteja cogitando um novo aumento nos derivados de
petróleo, embora os últimos reajustes não tenham acompanhado a
inflação. Beltrão, que chegou da China anteontem, evitou comentar a possibilidade de pagamento de royalties aos Estados em cuja
"O cidadão Hélio
plataforma submarina é extraído petróleo.
Beltrão é favorável" — disse ele —, "mas o presidente da
Petrobrás náo deve manifestar-se sobre uma matéria exclusiva do
Legislativo." O ex-Ministro da Desburocratização recebeu ontem,
na Câmara Municipal, o título de Cidadão Benemérito do Rio de
Janeiro, homenagem que fez parte da comemoração do 32"
aniversário da Petrobrás.

Faturando o infortúnio
Embora admita que não existe uma razão concreta para isso. o
presidente da Embratur, Joaquim
'gr--:, )£° ° •\//
MacDowell Leite de Castro, prevê c
o
turismo
receptivo
brasileiro
que
I
v o /• o ^^
deverá registrar um crescimento
surpreendente, na faixa de 25% a
30% no ano que vem. Ele atribui a
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/
/0O
possibilidade de esse fenômeno
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ocorrer ao terremoto sofrido pelo
___________¦__¦ Xa»°m
México, na semana passada, e ao
acirramento dos conflitos raciais
na África do Sul, "fatores lamentáveis, mas que certamente afu- AíjcrLgentarão os turistas dessas áreas".
MacDowell acredita que, em conseqüência, os turistas — princioutros países com as
palmente os europeus — vão procurar
mesmas características daqueles, "o que beneficiará o Brasil".
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Os Hunt sem prata
A controvertida e multimilionária família Hunt — os magnatas da prata de Dallas (EUA) — vão ter que procurar um novo
aposto para serem identificados. Os irmãos Nelson, Herbert e
Lamar Hunt venderam esta semana todas as reservas
que ainda
guardavam do metal, num total de 59 milhões de onças (1.835
toneladas), numa operação de 350 milhões de dólares (cerca de
Cr$ 3 trilhões). Com esse negócio os Hunt perderam cerca dc um
bilhão de dólares, segundo técnicos e analistas do mercado. Para
esses especialistas, as vendas da família Hunt faz desaparecer a
insegurança que dominava o mercado da prata. Nos últimos dez
anos os herdeiros Hunt investiram na agricultura, na indústria
açucareira, no petróleo e em outras matérias-primas, mas nem
sempre foram felizes. Calcula-se que nos últimos cinco anos os
Hunt perderam em investimentos errados ou mal administrados
entre cinco bilhões e seis bilhões de dólares.
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O desperdício americano
"O setor
privado americano desperdiça anualmente 862
bilhões de dólares". A constatação — com tão precisa exatidão de
valores — está no livro "O Desafio dos Ganhos Ocultos:
Reduzindo a Burocracia e o Desperdício do Setor Privado", dos
autores Mark Green e John F. Berry, lançado recentemente nos
Estados Unidos. Green e Berry esperam que sua obra tenha tanta
importância para o setor privado quanto teve para o setor estatal o
célebre informe da Comissão Gracc, que levantou o desperdício
na administração governamental americana. Para chegar à cifra de
862 bilhões de dólares, os autores consideraram o desperdício
evitável e o desperdício necessário. Na primeira classificação se
incluem a contratação desnecessária de pessoal, a construção de
fábricas superdimensionadas etc. No segundo caso está, como
exemplo, o lançamento dc produtos que não dão certo, "porque é
impossível prever o sucesso ou insucesso de um lançamento". Os
autores destacam, ainda, que como a metodologia usada na
pesquisa ainda é imprecisa, pode-se dizer que aquela cifra é até
conservadora.
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AVSSO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas do Banco do Estado da Bahia S/A,
'
que o prazo para subscrição de ações
foi prorrogado até o dia 03.12.85, de
acordo com a A.G.E. de 27.05.85.
A DIRETORIA

Brasília — O Presidente Sarney não considera fechado o
acordo sobre reforma tributária, firmado na quarta-feira entre
as lideranças do Governo no Congresso e a Frente Municipalista, e pretende ouvir as autoridades monetárias antes de
tomar sua decisão, informou o secretário dc Imprensa da
Presidência, Fernando César Mesquita.
Não me comprometi com o acordo, não concordo
ainda com ele, porque tem sérias repercussões sobre o déficit
do Tesouro — disse Sarney ontem à noite, conforme o seu
secretário de Imprensa, depois de conversar uma hora sobre o
assunto com o presidente do PMDB, Deputado Ulysses
Guimarães.
O Presidente, de acordo com um dos seus assessores, só
ontem pela manhã, lendo os jornais, tomou conhecimento dos
termos do acordo — que garante transferencias adicionais de
Cr$ 7 trilhões 700 bilhões a Estados e municípios, em 86. O
líder do Governo na Câmara, Deputado Pimenta da Veiga,
desmente, no entanto, esta versão:
Não é bem isso. Depois
que foi feito o acordo,
estivemos com o Presidente e o informamos. Ele demonstrou
acolher bem aquilo que havíamos decidido. Entendeu
tínhamos chegado ao que era possível no momento e ficou que
de
anunciar a sua decisão entre o final desta semana e o início da
outra — assegurou ele.
A informação que corria no Palácio do Planalto, contudo, acrescentava detalhes sobre a irritação de Sarney e falava
até de um telefonema dado pelo Presidente ao senador
Humberto Lucena, onde ele interrogava o líder do PMDB no
Senado: "Como é que é isto? Vocês já fecharam o acordo?"
Lucena e os demais líderes do Governo no Congresso,
por esta versão, estavam autorizados a negociar, mas não a'
fechar um acordo. O aparente desentendimento
provocou
insistentes declarações de parlamentares de
que Sarney estava
informado de tudo, enquanto no Planalto as coisas evoluíam
até o encontro de Ulysses e Sarney.
Ulysses chegou ao gabinete levando um documento
assinado por mais de 70 deputados, solidarizando-se com o
Presidente na promulgação da reforma agraria. Mas Sarney
simplesmente colocou o documento de lado e entrou na
questão da reforma tributária. Ouviu as ponderações do
presidente do PMDB, mas contra-argumentou com as premissas de natureza econômica, das quais "não pode se afastar".
Questionado sobre qual a posição do Presidente, caso o
Congresso aprove na próxima semana a emenda da reforma
agrária, Fernando César Mesquita respondeu: "O Presidente
não pode fazer nada, porque trata-se de uma emenda constitucional e o Congresso é soberano".

"Marketing

político"

Parlamentares como Pimenta da Veiga, Humberto Lucena e Aírton Sandoval (PMDB-SP) mostravam-se, no entanto,
tranqüilos e convictos de que o Presidente Sarney não oporá
vetos ao acordo, apesar de todos os sinais de agitação no
Planalto.
Estou aqui, tranqüilo, conversando com o Pimenta
para marcar a data da votação — disse Aírton Sandoval, que
também garantiu que o presidente da Câmara informou a
Sarney na quarta-feira à noite sobre o acordo.
Parlamentares que participaram da negociação entendem, assim, a agitação no Palácio do Planalto mais como uma
"jogada de marketing
político". Um pouco desgastado, porque o Governo negociou um ponto considerado inegociável
aumento de um ponto percentual nas trasnferências do Fundo
de Participação dos Municípios, em 86 — o Presidente estaria
precisando capitalizar politicamente sua decisão.
Cria-se, assim, um clima de dúvida e, no final, o
Presidente Sarney decidiria que é justo conceder aos
dores c prefeitos, mais CrS 7 trilhões 700 bilhões, governaem 86.
Satisfeitos, eles desistem de pleitear mais Cr$ 10 trilhões,
originalmente prometidos para uma segunda etapa da reforma, ainda este ano. É este segundo pacote
que o Governo
quer torpedear desde já, como aliás garantiu o Ministro do
Planejamento, Joáo Sayad.

Sayad cancela segunda
rodada de negociações
Brasília — Náo haverá uma segunda etapa de negociações sobre reforma tributária de emergência face às dificuldades financeiras do Tesouro, devendo as demais questões a
respeito da matéria serem encaminhadas para discussão dentro da Assembléia Nacional Constituinte anunciou o Ministro
do Planejamento, João Sayad, durante entrevista cm seu
gabinete.
Sayad aproveitou a oportunidade para informar
que o
ajustamento econômico de 1986, em estudos dentro do
"uma
Governo, vai incluir
contração fiscal de CrS 78 trilhões,
a preços de 1986, venda de ações de empresas estatais (Cr$ 10
trilhões) no próximo ano, além de aumentos de impostos,
preservando-se os assalariados de baixa renda e a classe
média".
Sayad explicou que o acordo firmado ontem entre a
Frente Municipalista e a Aliança Democrática,
prevendo
transferências adicionais de recursos aos Estados e municípios
de CrS 7 trilhões 700 bilhões, ainda não foi ratificado
pelo
Presidente Sarney: "Pelo menos, eu não sei
qual a opinião
pessoal dele a respeito do entendimento feito", ressalvou.
Outra revelação importante do Ministro Sayad indica
que, a prevalecer o pensamento do Executivo, a elevação em
1% no Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), de 16%
para 17% somente vai vigorar a partir de janeiro de 1986 e não
em novembro como desejam os prefeitos. Com isso os
municípios perdem uma receita estimada em CrS 300 bilhões
que seria obtida ao longo do último bimestre de 1985.
Ficam de fora definitivamente, da reforma tributária a
questão envolvendo o ressarcimento parcial aos Estados pela
isenção do ICM nas exportações de manufaturados, que, daria
uma receita adicional aos tesouros estaduais estimada em CrS
8 trilhões ao longo de 1986.

Contenção fiscal
Ministério das Minas e Energia
.
Eletrobrás *y Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

IPU, Eteír©3ii§

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.

EDITAL
CENTRAIS ELÉTRICAS 00 SUL 00 BRASIL S.A.

ELETROSUL

CONSTRUÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO
E SUBESTAÇÃO EM 500KV
SISTEMA 08 - CONTRATO 08-202
EMPRÉSTIMO BIRD 1895-BR.
1. CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. — ELETROSUL está
procedendo a simultânea pré-qualificação e Concorrência Internacional de lirmas interessadas na construção da linha de transmissão em
500KV Salto Santiago — Itá. circuito simples, com aproximadamente
187 Km de extensão, nos Estados do Paraná e Santa Catarina, e da
Subestação Itá — 500KV. localizada no Eslado de Santa Catarina, cujo
financiamento das obras encontra se em exame peto Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, para inclusão no
empréstimo BIRD 1895-BR.
2. Poderão participar lirmas estabelecidas em paises membros do
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD.
Suíça e Formosa (China), com grande experiência e tradição erri
serviços similares (construção de linhas de transmissão e subestaçôes em tensão igual ou superior a 345KV). organização, disponibilidade de equipamentos, pessoal e recursos adequados,
que revelarem
capacidade para boa realização das obras, nos prazos estabelecidos, e
que possuam patrimônio liquido minimo (capital social, mais reserva
de capital, mais reservas de lucras, mais saldo da conta de lucros
acumulados) de USS i OOO OOO (três milhões de dólares), referidos a
3) de dezembro de 1984.
As instruções para apresentação dos documentos para a
préqualificação e para a elaboração e entrega das propostas, estarão a
disposição das firmas interessadas mediante o pagamento de Cr$
1 600 000 (hum milhão e seiscentos mil cruzeiros), a partir da data
desta publicação, no endereço abaixo, das 09 00 às 12.00 horas e das
14.00 as 17.00 horas
— CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S A - ELETROSUL
DIREIORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DEPARTAMENTO DÉ CONSTRUÇÃO DE SISTEMA - DCS
RUA DEPUTADO ANTÔNIO EDU VIEIRA. 353 - PANTANAL FLORIANÓPOLIS/SC
BRASIL
As propostas serão recebidas no endereço supra mencionado, as
15 00 horas dodia 29 de novembro de 1985. quando serào abertas

O programa de ajustamento fiscal do Governo para 1986
deverá contemplar um corte de 30% em cima das despesas do
orçamento unificado, enviado pelo Executivo ao Congresso
em agosto, prevendo um déficit de Cr$ 195 trilhões. A
preços
de 1986, disse Sayad, este corte deverá chegar a Cr$ 78
trilhões, restando ainda CrS 117 trilhões. O restante será
obtido via compra de títuios.por parte das empresas estatais e
através do crescimento da própria dívida pública interna,
estimada em 6%, reais, para 1986.
Na segunda quinzena deste mês, o Governo anuncia seu
programa de desestatização, que inclui a venda inicial de 47
companhias. O BNDES fará a venda de ações das estatais em
bolsa, num montante preliminar calculado em Cr$ 10 trilhões.
O Ministro do Planejamento anunciou também que a receita
das 321 estatais em 1986 chegará a CrS 700 trilhões, tendo
por
base tarifas públicas reais e alinhadas com as variações dos
preços internacionais, caso do aço e do petróleo, entre outros.
Os dispêndios globais das estatais, incluindo as despesas tipo
amortizações da dívida, deverão chegar a Cr$ 1 quatrilhão em
86, disse o Ministro.

Municípios vão ter
novas obrigações
Brasília — O acordo firmado entre o Governo e a Frente
Municipalista retira, a partir de 86, parcelas de receita da
União, transferindo-as para Estados e municípios, mas em
contrapartida implica também transferência de encargos,
segundo o Ministro do Planejamento, João Sayad. "Serão
transferidas para Estados e municípios despesas com educação, merenda escolar e outras atividades sociais", disse.
Pelo acordo, os prefeitos desistem de receber vários
impostos, ficando apenas com a arrecadação da Taxa Rodoviária Única e do Imposto sobre Transportes. Em compensação, o Governo aumenta em 1% o Fundo de Participação dos
municípios.
O Ministro, após despacho com o Presidente Sarney.
assegurou que se chegou a "um acordo democrático, "talvez
não tenha sido o melhor para os prefeitos, porque o déficit
previsto para 86 não permite o atendimento de todas as suas
reivindicações, mas foi um bom acordo", comentou.

Brasilia — Foto de Luciano Andrade
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sarney conversa por uma hora com Ulysses sobre a reforma

Reagan não quer negociar
em bloco com os devedores
fonte recordando o caso argentino há dois anos,
quando os recursos foram fornecidos mas o
governo não tomou qualquer providência para
colocar a casa em ordem.
"O Brasil
leva vantagem sobre os demais
devedores porque continua merecedor da confiança dos banqueiros", afirmou a fonte. Para
ele, as autoridades brasileiras deveriam buscar o
mais rápido possível um acordo com os bancos e
com o Fundo Monetário para tirar partido de
sua boa situaçáo atual: o pagamento dos juros
está em dia, o vencimento do principal está
adiado até 14 de janeiro e as reservas estão entre
8 e 9 bilhões de dólares. "Não poderia haver
melhor cenário para uma discussão sobre o caso
brasileiro", ponderou.
Para ele, o simples alinhamento dessas condições mostra que a questão da dívida tem
que
ser vista isoladamente, país por país. Juntar
todos os devedores numa mesma sala com os
banqueiros resultaria numa cacofonia frustrante.

Sílvio Ferraz
Correspondente

O Governo americano está atento às dificuldades dos países devedores, sobretudo no que sc
refere à estabilidade política do continente, mas
nã vê qualquer possibilidade em dialogar em
bloco sobre a questão da dívida. "Não podemos
meter no mesmo saco o Brasil, a Bolívia e o
Peru", disse um graduado funcionário do governo americano ao JORNAL DO BRASIL.
Ele mencionou também que o Secretário de
Estado, George Shultz, deixou claro para o
Presidente Sarney, cm seu encontro da semana
passada em Nova Iorque, que os Estados Unidos querem ver o Brasil crescendo, livre do
fardo da dívida externa o mais breve possível;
mas seu governo acha que esta tarefa só será
alcançada se as autoridades brasileiras adotarem
uma política econômica que controle a situação
interna. Nos vários departamentos do governo
americano onde esta questão está sendo estudada com bastante cuidado, teme-se pela dívida
interna brasileira. Acredita-se que ela possa
atingir um nível incontrolável, arrastando o
resto da economia para um buraco negro.
Na reunião que o Secretário do Tesouro,
James Baker, manteve com os principais banqueiros americanos na noite dc terça-feira passada, em Washington, foi pedida mais atenção dos
bancos para a crucial questão da dívida externa e
igualmente que fossem mais complacentes no
julgamento de novos empréstimos para os países
devedores. Baker expressou a preocupação do
governo americano de que a democracia, ainda
tenra nos principais países devedores, possa ser
comprometida pelo acirramento da crise econômica.
A estratégia em fase de montagem pelos
americanos se baseia no aumento do capital do
Banco Mundial — para permitir este organismo
de fomento conceder mais empréstimos —,
aliado a uma posição mais flexível do Fundo
Monetário Internacional. Os Estados Unidos
fariam valer o peso de sua presença nestes dois
órgãos para atenuar as eventuais resistências dos
demais países credores.
Para este acerto resultar eficiente será necessário que os países endividados adotem politicas de austeridade nos gastos públicos e procurem um real engajamento no combate à infla"Se não for assim,
será o mesmo que jogar
ção.
dinheiro num saco furado", afirmou a mesma

Altíssimo nível
As decisões do governo americano sobre a
questão da dívida dos países latino-americanos
estáo sendo tomadas em altíssimo nível, segundo confidenciou a mesma fonte. Os papéis
sobem para os gabinetes dos Secretários mas as
informações sobre o que vão fazer não descem,
disse. Há estudos envolvendo o Tesouro americano, o Federal Reserve e o Departamento de
Estado em busca de uma proposta de conciliação em torno da dívida externa, mas ainda não
se chegou a uma plataforma comum que pudesse
ser colocada sobre a mesa de negociação.
Os banqueiros ficaram satisfeitos com a
reunião com Baker, pois vêem que a preocupação do governo é um sinal de que o Tesouro
poderá ajudá-los em alguma forma de negociação que envolva maiores recursos para os países
devedores. No caso específico do Brasil, os
banqueiros estão com os olhos voltados para a
política econômica do Ministro da Fazenda,
Dilson Funaro, a fim de verificar a seriedade
com que o Governo brasileiro está encarando a
questão do ajustamento econômico. Nesse sentido, o controle de preços, por exemplo, é uma
medida indicadora de que se está buscando
resultados fictícios. Controlar a inflação por este
meio é o mesmo que tentar encobrir a feiúra da
senhora inflação com uma grossa camada de
cosméticos, comentou um banqueiro.

Bancos vão contestar propostas
—

Nova Iorque
Os banqueiros americanos
provavelmente vão contestar os planos da administração Reagan para resolver a crise da dívida
externa dos países em desenvolvimento, disse
ontem um banqueiro. Mesmo assim, alguns
analistas afirmam que os bancos serão forçados
a aceitar os argumentos do Presidente.
Espera-se que o governo anuncie a sua
proposta no sentido de solucionar o problema da
dívida externa durante a reunião dos conselhos
do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do
Banco Mundial, em Seul, Coréia do Sul. Comentários recentes de autoridades e banqueiros,
no entando, já têm sido suficientes para que se
possa traçar um quadro claro daquilo que o
governo Reagan pretende.
Primeiro, Reagan quer que os bancos aceitem fazer contratos de dinheiro novo aos deve-

dores, ao invés de apenas rolar os empréstimos
em vigor. Segundo, quer que o FMI seja menos
rigoroso na exigência de programas de austeridade, admitindo que a promoção do crcscimcnto econômico naqueles países pode ser mais
proveitoso do que uma política de apertar os
cintos, no sentido de facilitar o ajuste econômico. E, terceiro, quer ampliar o envolvimento
financeiro das agências internacionais, como o
próprio FMI.
Os banqueiros concordam que é preciso
reunir esforços para solucionar o problema da
dívida externa e até admitem a possibilidade de
aceitar o primeiro item, que prevê novos empréstimos. Mas os bancos multinacionais não
continuarão a emprestar pesadamente, como
assegura o vice-presidente do Bank of America,
William B. Young.

Bracher admite que errou com FMI
Brasília — Ao discursar para um grupo de
banqueiros japoneses, em Tóquio, na quartafeira, o presidente do Banco Central, Fernão
Bracher, admitiu que, nos primeiros meses deste
ano, foi minimizada a importância do Fundo
Monetário Internacional nas negociações com os
bancos credores. "Isto é", os acontecimentos
que se seguiram ao falecimento do Presidente
Tancredo Neves, na sua opinião, impediram que
fossem fechados os termos do acordo plurianual,
dando uma solução de caráter mais permanente
para a dívida externa. Nos próximos meses,
Bracher afirmou que pretende retomar as negociações com os credores.
Num discurso de 189 linhas, Bracher — que
segue hoje para Seul (Coréia do Sul), a fim de
participar, na próxima semana, da reunião anual
do FMI e Banco Mundial — gastou 167 linhas
para fazer uma retrospectiva sobre a economia

brasileira, a partir de 1979, a última vez que
visitou o Japão.
Nas 22 linhas restantes de seu pronunciamento, o presidente do Banco Central (sem
fazer acusações ao Governo Figueiredo ou aos
primeiros condutores da política econômica da
Nova República) ressaltou que foi um equívoco
julgar a situação do Brasil com os credores sob
controle.
"Mas as discussões
havidas propiciaram
uma larga base de consenso sobre importantes
pontos", afirmou Bracher, embora sem entrar
em detalhes. Ele relembrou aos banqueiros
foi, através de
japoneses que o Brasil sempre
diferentes administrações, "um parceiro correto
que assumiu todas as suas responsabilidades".
Renovou o apelo aos credores no sentido de
contar "com igual comportamento" (tanto dos
bancos, quanto dos governos).
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Com referência ao dividendo nP 120, cuja distribuição foi recentemente comunicada
a V.Sas. pela Imprensa, informamos que o acesso ao Departamento de Serviços de
Ações e Debêntures do Banco Itaú S.A., poderá ser feito, além da Praça Pio X nP
99 - 8P andar, também, pela Rua da Alfândega nP 28 - 8P andar, nesta cidade, onde
existem elevadores suficientes para atender a um maior afluxo de pessoas.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1985
PEDRO LUIZ COUTINHO COELHO
Presidente do Conselho de Administração

IBGE prevê
aumento de
7% no PIB
O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
estima um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro entre 6,8% e 7%, este
ano. O dado foi fornecido
ontem, ao JORNAL DO
BRASIL, pelo diretor-geral da
instituição, Régis Bonelli, e se
baseia numa previsão de aumento da produçáo industrial
de 6,5% e da produção agropecuária de 8%, até dezembro.
Bonelli considera que "a confirmação desse índice representara um bom desempenho da
economia, em 1985, cuja cxpansáo em 1984 foi de 4,5%".
O diretor-geral do IBGE
desconhece as hipóteses em
que se baseou o chefe da Assessoria Econômica do Ministério da Fazenda, Luiz Gonzaga Belluzzo, para projetar um
crescimento do PIB de 8%. Em
relação a sua estimativa, observou que o IBGE não tem um
modelo de previsão para o
crescimento econômico do
país, mas procura projetar aiguma coisa dentro do razoável.
— A taxa de 6,5% de aumento da produção da indústria, este ano, foi calculada prevendo um crescimento de 4%"
no último quadrimestre (setembro e dezembro). Até agosto a expansão foi de 6.8%.
Como no segundo semestre do
ano passado o setor industrial
cresceu num ritmo muito acelerado, estimamos um percentual
menor no período de setembro
a dezembro. Isto, porque, em
termos comparativos, a relação
entre estes índices acumulados
de um ano para o outro tende
agora a diminuir — explicou
Régis Bonelli.
A projeção de um crescimento de 8% para a agropecuária leva em conta o comportamento da lavoura. A colheita
da safra de grãos 84/S5 foi a
melhor que o Brasil já teve, de
59 milhões de toneladas. Foram destaques o café (que pesa
muito no cálculo do PIB agricola), o trigo, a soja, o cacau e
a cana-de-açúcar. Na avaliação
do IBGE, a lavoura apresentará um aumento de 12,1% na
sua produçáo, enquanto a pecuária não ultrapassará 1,6%.
A média dos dois deverá alcançar 8%.
No caso dos demais indicadores setoriais componentes do
PIB — Governo (estimativa de
crescimento zero ou no máximo 0,5%), comércio, serviço,
comunicação e financeiro —, o
diretor-geral do IBGE náo dispõe de projeções. Destacou,
porém, que eles representam
uma média ponderada do desempenho dos setores industrial e agropecuário, com maior
peso nesse indicador do crescimento econômico.
A produção da indústria brasileira cresceu 6,8% nos primeiros oito meses do ano, em
relação a igual período do ano
anterior. O segmento extrativo
mineral expandiu-se em 11% e
o de transformação em 16,6%.

Reunião do
Fundo comera
na Coréia

Seul — Com o encontro preliminar do chamado "Grupo
dos 24" — de que fazem parte
os países em desenvolvimento
do Terceiro Mundo — foram
iniciados ontem os trabalhos da
reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e
Banco Mundial (Bird). O delegado argentino Eduardo Zalduendo, substituindo interinamente o ministro da economia
de seu país, Juan Sourrouille,
na presidência do Grupo, declarou ontem que "a situaçáo
do Terceiro Mundo é hoje pior
que há seis meses ou há um
ano".
O pessimismo dos países cm
desenvolvimento contrasta fortemente com algumas informações de fontes norteamericanas de que o secretário
do tesouro dos Estados Unidos, James Baker, vai anunciar
em Seul um plano espetacular
para criar um organismo, auspiciado pelo FMI e o Banco
Mundial, que garantiria parcialmente o reembolso de novos empréstimos que os bancos
comerciais concederiam aos
"Se essa
países endividados.
solução for implementada",
comentou um perito latinoamericano em Seul, "será uma
solução a meias, porque se refere tão somente aos fluxos
bilaterais de recursos financeiros, esquecendo os multilaterais".
Para os próximos dias de
reunião, estáo previstos temas
como a recuperação econômica
mundial — que será menor que
o previsto para este ano. com
um crescimento econômico
mundial de 3,1% —, a questão
da desvalorização cambiaria da
unidade norte-americana, o arrefecimento da estratégia de
austeridade imposta pelo FMI
para a solução da dívida exierna internacional.
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r ney ainda não aceitou acordo sobre reforma fisca

Beltrão nega aumento
O presidente da Petrobrás, Hélio Beltrão, negou ontem que
o Governo esteja cogitando um novo aumento nos derivados dc
petróleo, embora os últimos reajustes náo tenham acompanhado a
inflação. Beltrão, que chegou da China anteontem, evitou comentar a possibilidade de pagamento de royalties aos Estados em cuja
"O
cidadão Hélio
plataforma submarina é extraído petróleo.
Beltrão é favorável" — disse ele —, "mas o presidente da
Petrobrás não deve manifestar-se sobre uma matéria exclusiva do
Legislativo." O ex-Ministro da Desburocratização recebeu ontem,
na Câmara Municipal, o título de Cidadão Benemérito do Rio de
Janeiro, homenagem que fez parte da comemoração do 32"
aniversário da Petrobrás.

Faturando o infortúnio

p n

Embora admita que não existe uma razão concreta para isso, o
presidente da Embratur, Joaquim
MacDowelI Leite de Castro, prevê
que o turismo receptivo brasileiro
deverá registrar um crescimento
surpreendente, na faixa de 25% a
30% no ano que vem. Ele atribui a
# /
• o 0/
/ /•" o o J
/ /'o i a 17
possibilidade de esse fenômeno
o
o A
__r-^i.i-á0
ocorrer ao terremoto sofrido pelo
Jj « o„ 7
México, na semana passada, e ao
acirramento dos conflitos raciais
na África do Sul, "fatores lamentáveis, mas que certamente afu- *Hxc(egentarào os turistas dessas áreas".
MacDowelI acredita que, em conseqüência, os turistas —
principaimente os europeus — vão procurar outros países com as
"o
mesmas características daqueles,
que beneficiará o Brasil".
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Os Hunt sem prata
A controvertida e multimilionária família Hunt — os magnatas da prata de Dallas (EUA) - vâo ter
que procurar um novo
aposto para serem identificados. Os irmãos Nelson,
Herbert e
Lamar Hunt venderam esta semana todas as reservas
que ainda
do
metal,
num total de 59 milhões de onças
guardavam
(1 835
toneladas), numa operação de 350 milhões de dólares
de
(cerca
Cr$ 3 trilhões). Com esse negócio os Hunt
perderam cerca de um
bilhão de dólares, segundo técnicos e analistas do mercado
Para
esses especialistas, as vendas da família Hunt faz desaparecer
a
insegurança que dominava o mercado da
prata. Nos últimos dez
anos os herdeiros Hunt investiram na agricultura, na indústria
açucareira, no petróleo e em outras matérias-primas,
mas nem
sempre foram felizes. Calcula-se
que nos últimos cinco anos os
Hunt perderam em investimentos errados ou mal administrados
entre cinco bilhões e seis bilhões de dólares.

O desperdício americano
"O
setor privado americano desperdiça anualmente 862
bilhões de dólares". A constatação — com tão
precisa exatidão de
valores — está no livro "O Desafio dos Ganhos
OcultosReduzindo a Burocracia e o Desperdício do Setor Privado"
dos
autores Mark Green e John F. Berry, lançado recentemente
nos
Estados Unidos. Green e Berry esperam
que sua obra tenha tanta
importância para o setor privado
quanto teve para o setor estatal o
célebre informe da Comissão Grace,
que levantou o desperdício
na administração governamental americana. Para chegar à cifra
de
862 bilhões de dólares, os autores consideraram o desperdício
evitável e o desperdício necessário. Na
primeira classificação se
incluem a contratação desnecessária de
pessoal, a construção dc
fábricas superdimensionadas etc. No segundo caso está, como
"porque
exemplo, o lançamento dc produtos
que não dão certo,
é
impossível prever o sucesso ou insucesso de um lançamento"
Os
autores destacam, ainda, que como a metodologia usada
na
pesquisa ainda é imprecisa, pode-se dizer que aquela cifra é até
conservadora.
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AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas do Banco do Estado da Bahia S/A,
'
que o prazo para subscrição de ações
foi prorrogado até o dia 03.12.85, de
acordo com a A.G.E. de 27.05.85.
A DIRETORIA

Brasília — O Presidente Sarney não considera fechado
o
acordo sobre reforma tributária, firmado na
quarta-feira entre
as lideranças do Governo no Congresso e a Frente Municipalista, e pretende ouvir as autoridades monetárias antes
de
tomar sua decisão, informou o secretário de Imprensa
da
Presidência, Fernando César Mesquita.
Não me comprometi com o acordo,
náo concordo
ainda com ele, porque tem sérias repercussões sobre o
déficit
do Tesouro — disse Sarney ontem à noite, conforme
o seu
secretário de Imprensa, depois de conversar uma hora
sobre o
assunto com o presidente do PMDB, Deputado
Ulysses
Guimarães.
O Presidente, de acordo com um dos seus assessores
só
ontem pela manhã, lendo os jornais, tomou conhecimento
dos
do a«>rdo _ quc garante transferências adicionais
l?rrmrs
de
Cr$ 7 trilhões 700 bilhões a Estados e municípios,
em 86 O
líder do Governo na Câmara, Deputado Pimenta
da Veiga
desmente, no entanto, esta versão:
Não é bem isso. Depois
que foi feito o acordo
estivemos com o Presidente e o informamos. Ele
demonstrou
acolher bem aquilo que havíamos decidido. Entendeu
que
tínhamos chegado ao
que era possível no momento e ficou de
anunciar a sua decisão entre o final desta semana
e o início da
outra — assegurou ele.
A informação que corria no Palácio do Planalto,
contudo, acrescentava detalhes sobre a irritação de
Sarney e falava
ate de um telefonema dado
pelo Presidente ao senador
Humberto Lucena, onde ele interrogava o líder
do PMDB no
Senado: "Como é que é isto? Vocês
já fecharam o acordo?"
Lucena e os demais líderes do Governo no Congresso
por esta versão, estavam autorizados a negociar, mas não à
fechar um acordo. O aparente desentendimento provocou
insistentes declarações de
Sarney estava
parlamentares de
informado de tudo, enquanto no Planalto asquecoisas
evoluíam
até o encontro de Ulysses e Sarney.
Ulysses chegou ao gabinete levando um documento
assinado por mais de 70 deputados, solidarizando-se
com o
Presidente na promulgação da reforma agraria. Mas
Sarney
simplesmente colocou o documento de lado e entrou
na
questão da reforma tributária. Ouviu as ponderações do
do
PMDB,
mas
contra-argumentou com as
presidente
premis"não
sas de natureza econômica, das
quais
pode se afastar".
Questionado sobre qual a posição do Presidente, caso o
Congresso aprove na próxima semana a emenda da reforma
agraria, Fernando César Mesquita respondeu: "O Presidente
nao pode fazer nada, porque trata-se de uma emenda
constitucional e o Congresso é soberano".

"Marketing

político"

Parlamentares como Pimenta da Veiga, Humberto I
ucena e Aírton Sandoval (PMDB-SP) mostravam-se, no entanto
tranqüilos e convictos de
que o Presidente Sarney não oporá
vetos ao acordo, apesar de todos os sinais de agitação
no
Planalto.
— Estou aqui, tranqüilo, conversando
com o Pimenta
para marcar a data da votação — disse Aírton Sandoval que
também garantiu que o presidente da Câmara informou
a
barney na quarta-feira à noite sobre o acordo.
Parlamentares que participaram da negociação
entendem, assim, a agitação no Palácio do Planalto mais como
uma
'jogada
de marketing político". Um
pouco desgastado, porque o Governo negociou um ponto considerado inegociável —
aumento de um ponto percentual nas trasnferências
do Fundo
de Participação dos Municípios, em 86 — o Presidente
estaria
precisando capitalizar politicamente sua decisão.
Cria-se, assim, um clima de dúvida e, no final
o
Presidente Sarney decidiria
que é justo conceder aos
dores c prefeitos, mais CrS 7 trilhões 700 bilhões, governaem 86
Satisfeitos, eles desistem de
pleitear mais Cr$ 10 trilhões
originalmente prometidos
para uma segunda etapa da reforma, ainda este ano. E este segundo
pacote que o Governo
quer torpedear desde já, como aliás garantiu o Ministro do
Planejamento, João Sayad.

Sayad cancela segunda
rodada de negociações
Brasília — Não haverá uma segunda etapa de negociaçoes sobre reforma tributária de emergência face às dificuldades financeiras do Tesouro, devendo as demais
questões a
respeito da matéria serem encaminhadas
para discussão dentro da Assembléia Nacional Constituinte anunciou o
Ministro
do Planejamento, João Sayad, durante entrevista
em seu
gabinete.
Sayad aproveitou a oportunidade
o
para informar
ajustamento econômico de 1986, em estudos dentroque
do
Governo, vai incluir "uma contração fiscal de CrS 78 trilhões,
a preços de 1986, venda de ações de empresas estatais
(Cr$ 10
trilhões) no próximo ano, além de aumentos de
impostos
preservando-se os assalariados de baixa renda e a classe'
média".
Sayad explicou que o acordo firmado ontem
entre a
Frente Municipalista e a Aliança Democrática,
prevendo
transferencias adicionais de recursos aos Estados
e municípios
de CrS 7 trilhões 700 bilhões, ainda não foi ratificado
pelo
I residente Sarney: "Pelo menos, eu não sei
a opinião
qual
pessoal dele a respeito do entendimento feito", ressalvou
Outra revelação importante do Ministro Sayad
indica
que, a prevalecer o pensamento do Executivo, a elevação em
I /c no Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), de 16%
para 17% somente vai vigorar a partir de janeiro de 1986 e não
em novembro como desejam os
prefeitos. Com isso os
municípios perdem uma receita estimada em Cr$
300 bilhões
que seria obtida ao longo do último bimestre de 1985.
Ficam de fora definitivamente, da reforma tributária a
questão envolvendo o ressarcimento parcial aos Estados pela
isenção do ICM nas exportações de manufaturados,
que, daria
uma receita adicional aos tesouros estaduais estimada
em CrS
8 trilhões ao longo de 1986.

Contenção fiscal
Eletrobrás

Ministério das Minas e Energia
'Centrais
Elétricas Brasileiras S.A.
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Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A.

EDITAL
CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S A

ELETROSUL

CONSTRUÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO
E SUBESTAÇÃO EM 500KV
SISTEMA 08 - CONTRATO 08-202
EMPRÉSTIMO BIRD 1895-BR.
1. CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S A —ELETROSUL
está
procedendo a simultânea pm-qualificaçâo e Concorrência Internado'ir™* interessadas na construção da linha de transmissão
em
£™2?,
San,ia9° - H*. clr<:u'lo simples, com aproximadamente
?2S
}° extensão,
187 JKm de
nos Estados do Paraná e Santa Catarina e da
Subestação Itá - 500KV. localizada no Estado de Santa Catarina
cujo
financiamento das obras encontra-se em exame
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, pelo
para inclusão no
empréstimo BIRD 1895-BR.
2. Poderão participar lirmas estabelecidas em
paises membros do
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvofvimento-BIRD
Suíça e l-ormosa (Chinal. com grande experiência e tradição
eni
serviços similares (construção de linhas de transmissão
e subestaçôes em tensão igual ou superior a 345KV), organização, disponibilidaoe equipamentos, pessoal e recursos adequados,
que revelarem
capacidade para boa realização das obras, nos
prazos estabelecidos e
que possuam patrimônio liquido minimo (capital social mais reserva
de capital, mais reservas de lucros, mais saldo da conta de lucros
acumuladosl de USS 3 000.000 (trôs milhões de dólares)
elendos a
31 de dezembro de 1984.
3 As instruções para apresentação dos documentos
para a préqualificação e para a elaboração e entrega das propostas, estarão a
'%S?!8£
'"mas ln,ere5=adas mediante o
pagamento de Cr$
,i buu uou ,?s milhão
(hum
e seiscentos mil cruzeiros), a
da data
desta publicação, no endereço abaixo. das 09 00 às 12 00partir
horas e das
-

A

CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S A - ELETROSUL
DIREIORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA - DCS
RUA DEPUTADO ANTÔNIO EDU VIEIRA. 353 - PANTANAL FLORIANOPOLIS/SC - BRASIL
Ãs propostas serão recebidas no endereço supra mencionado
as
15 00 horas dodia 29 de novembro de 1985.
quando serão abertas

O programa de ajustamento fiscal do Governo
para 1986
deverá contemplar um corte de 30% em cima das despesas
do
orçamento unificado, enviado
pelo Executivo ao Congresso
em agosto, prevendo um déficit de Cr$ 195 trilhões.
A
de 1986, disse Sayad, este corte deverá chegar a preços
Cr$ 78
trilhões, restando ainda CrS 117 trilhões. O restante
será
obtido via compra de títuios.por
parte das empresas estatais e
através do crescimento da
própria dívida pública interna
estimada em 6%, reais, para 1986.
Na segunda quinzena deste mês, o Governo anuncia
seu
programa de desestatização, que inclui a venda inicial de 47
companhias. O BNDES fará a venda de ações das estatais
em
bolsa, num montante preliminar calculado em Cr$
10 trilhões.
O Ministro do Planejamento anunciou também
que a receita
das 321 estatais cm 1986 chegará a CrS 700 trilhões,
tendo
base tanfas públicas reais e alinhadas com as variações por
dos
preços internacionais, caso do aço c do petróleo, entre outros
Os dispêndios globais das estatais, incluindo as despesas
tipo
amortizações da dívida, deverão chegar a CrS 1
em
quatrilhão
WA
86 disse o Ministro.

Municípios vão ter
novas obrigações
Brasília — O acordo firmado entre o Governo e a
Frente
Municipalista retira, a
partir de 86, parcelas de receita da
União, transfenndo-as
para Estados e municípios, mas cm
contrapartida implica também transferência de
encargos
segundo o Ministro do Planejamento, João Sayad. "Serão
transferidas para Estados e municípios despesas com
educação, merenda escolar e outras atividades sociais", disse.
Pelo acordo, os prefeitos desistem de receber vários
impostos, ficando apenas com a arrecadação da Taxa Rodoviária Única e do Imposto sobre Transportes. Em compensaçáo, o Governo aumenta em 17c o Fundo de Participação dos
municípios.
O Ministro, após despacho com o Presidente Sarncy,
assegurou que se chegou a "um acordo democrático, "talvez
não tenha sido o melhor para os prefeitos,
porque o déficit
previsto para 86 não permite o atendimento de todas as suas
reivindicações, mas foi um bom acordo", comentou.

Brasília — Foto de Luciano Andrade
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IBGE prevê
aumento de
7% no PIB

O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
estima um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro entre 6,8% e 7%, este
ano. O dado foi fornecido
ontem, ao JORNAL DO
BRASIL, pelo diretor-geral da
instituição, Régis Bonelli, e se
baseia
numa previsão de autikivivj.**
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mento da produção industrial
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de 6,5% e da produçáo agropccuária de 8%, até dezembro.
Bonelli considera que "a conW&.,,
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firmação
desse índice represenBH
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•"> - ~ytara um bom desempenho da
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economia, em 1985, cuja cxpansão em 1984 foi dc 4.5%".
O diretor-geral do IBGE
desconhece as hipóteses em
Sarney conversa por uma hora com Ulysses sobre a reforma
que se baseou o chefe da Assessoria Econômica do Ministério da Fazenda, Luiz Gonzaga Belluzzo, para projetar um
crescimento do PIB de 8%. Em
relação a sua estimativa, observou que o IBGE náo tem um
modelo de previsão para o
crescimento econômico do
país, mas procura projetar aifonte recordando o caso argentino há dois anos,
Sílvio Ferraz
guma coisa dentro do razoável.
— A taxa de 6.5% de auCorrespondente
quando os recursos foram fornecidos mas o
governo não tomou qualquer providência para mento da produção da indúscolocar a casa em ordem.
O Governo americano está atento às dificultria, este ano, foi calculada
pre"O
dades dos países devedores, sobretudo no
vendo um crescimento de 4%"
Brasil leva vantagem sobre os demais
que se
refere à estabilidade política do continente, mas
devedores porque continua merecedor da conno último quadrimestre (senã vê qualquer possibilidade em dialogar em
fiança dos banqueiros", afirmou a fonte. Para
tembro e dezembro). Até agosbloco sobre a questão da dívida. "Não
ele, as autoridades brasileiras deveriam buscar o
to a expansão foi de h.8%.
podemos
meter no mesmo saco o Brasil, a Bolívia e o
mais rápido possível um acordo com os bancos e
Como no segundo semestre do
Peru", disse um graduado funcionário do
com o Fundo Monetário
ano passado o setor industrial
tirar partido de
goverpara
no americano ao JORNAL DO BRASIL.
sua boa situação atual: o
cresceu num ritmo muito acelepagamento dos juros
Ele mencionou também que o Secretário de
está em dia, o vencimento do
rado, estimamos um percentual
principal está
Estado, George Shultz, deixou claro
adiado até 14 de janeiro e as reservas estão entre
menor no período de setembro
para o
Presidente Sarney, em seu encontro da semana
8 e 9 bilhões de dólares. "Não
a dezembro. Isto, porque, em
haver
poderia
melhor cenário para uma discussão sobre o caso
termos comparativos, a relação
passada em Nova Iorque, que os Estados Unidos querem ver o Brasil crescendo, livre do
brasileiro", ponderou.
entre estes índices acumulados
fardo da dívida externa o mais breve
de um ano para o outro tende
Para ele, o simples alinhamento dessas conpossível;
mas seu governo acha que esta tarefa só será dições mostra
agora
a diminuir — explicou
a
da
dívida
tem
que
questão
que
alcançada se as autoridades brasileiras adotarem ser vista isoladamente,
Régis Bonelli.
país por país. Juntar
uma política econômica que controle a situação todos o.s devedores numa mesma
A projeção de um crescisala com os
interna. Nos vários departamentos do
mento de 8% para a agropcgoverno banqueiros resultaria numa cacofonia frusamericano onde esta questão está sendo estuda- trante.
cuária leva em conta o comporda com bastante cuidado, teme-se
tamento da lavoura. A colheita
pela dívida
Altíssimo nível
interna brasileira. Acredita-se
da safra de grãos 84/85 foi a
que ela possa
atingir um nível incontrolávei, arrastando o
As decisões do governo americano sobre a
melhor que o Brasil já teve, de
resto da economia para um buraco negro.
59 milhões de toneladas. Foquestão da dívida dos países latino-americanos
Na reunião que o Secretário do Tesouro, estão sendo tomadas em altíssimo
ram destaques o café (que pesa
nível, segunJames Baker, manteve com os
muito no cálculo do PIB agriprincipais ban- do confidenciou a mesma fonte. Os papéis
cola), o trigo, a soja, o cacau e
queiras americanos na noite de terça-feira passa- sobem para os gabinetes dos Secretários mas as
da, em Washington, foi pedida mais atenção dos informações sobre o
a cana-de-açúcar. Na avaliação
que vão fazer não descem,
bancos para a crucial questão da dívida externa e disse. Há estudos envolvendo o Tesouro
do IBGE, a lavoura apresentaameriigualmente que fossem mais complacentes no cano, o Federal Reserve e o Departamento
rá um aumento de 12,1% na
de
sua produção, enquanto a
julgamento de novos empréstimos para os países Estado em busca de uma proposta de conciliapedevedores. Baker expressou a
cuária não ultrapassará 1,6%.
preocupação do ção em torno da dívida externa, mas ainda não
A média dos dois deverá alcangoverno americano de que a democracia, ainda se chegou a uma plataforma comum
que pudesse
tenra nos principais países devedores,
çar 8%.
possa ser ser colocada sobre a mesa de negociação.
comprometida pelo acirramento da crise econôNo caso dos demais indicaOs banqueiros ficaram satisfeitos com a
mica.
dores setoriais componentes do
reunião com Baker, pois vêem que a
preocupaA estratégia em fase de montagem
PIB — Governo (estimativa de
do governo é um sinal de que o Tesouro
pelos
americanos se baseia no aumento do capital do ção
crescimento
zero ou no máxiajudá-los em alguma forma de negociaBanco Mundial — para permitir este organismo poderá
mo 0,5%), comércio, serviço,
envolva maiores recursos para os países
çáo
que
de fomento conceder mais empréstimos —,
comunicação e financeiro —. o
devedores. No caso específico do Brasil, os
aliado a uma posição mais flexível do Fundo
diretor-geral do IBGE não disbanqueiros estão com os olhos voltados
para a
Monetário Internacional. Os Estados Unidos
põe de projeções. Destacou,
política econômica do Ministro da Fazenda,
fariam valer o peso de sua
porém, que eles representam
presença nestes dois Dilson Funaro, a fim de verificar a seriedade
órgãos para atenuar as eventuais resistências dos
uma média ponderada do decom que o Governo brasileiro está encarando a
demais países credores.
sempenho dos setores indusdo ajustamento econômico. Nesse sentiquestão
Para este acerto resultar eficiente será netrial e agropecuário, com maior
do, o controle de preços, por exemplo, é uma
cessário que os países endividados adotem
peso nesse indicador do crescipoli- medida indicadora de que sc está buscando
ticas de austeridade nos gastos
mento econômico.
públicos e procu- resultados fictícios. Controlar a inflação
por este
rem um real engajamento no combate à inflaA produção da indústria brameio
é
o
mesmo
"Se
que tentar encobrir a feiúra da
não for assim, será o mesmo
sileira cresceu 6,8% nos
ção.
que jogar senhora inflação com uma grossa camada de
pridinheiro num saco furado", afirmou a mesma
meiros oito meses do ano, em
cosméticos, comentou um banqueiro.
relação a igual período do ano
anterior. O segmento extrativo
mineral expandiu-se em 11 % e
o de transformação em 16,6%.
Nova Iorque — Os banqueiros americanos
dores, ao invés de apenas rolar os empréstimos
provavelmente vão contestar os planos da admi- em vigor. Segundo,
quer que o FMI seja menos
nistraçáo Reagan para resolver a crise da dívida
rigoroso na exigência de programas de austeriexterna dos países em desenvolvimento, disse
dade, admitindo que a promoção do crescimenontem um banqueiro. Mesmo assim, alguns
to econômico naqueles países pode ser mais
analistas afirmam que os bancos serão forçados
proveitoso do que uma política de apertar os
a aceitar os argumentos do Presidente.
cintos, no sentido de facilitar o ajuste econômiSeul — Com o encontro preEspera-se que o governo anuncie a sua
co. E, terceiro, quer ampliar o envolvimento
liminar do chamado "Grupo
proposta no sentido de solucionar o problema da financeiro das agências
internacionais, como o dos 24" — de
dívida externa durante a reunião dos conselhos
que fazem parte
FMI.
os países em desenvolvimento
próprio
do Fundo Monetário Internacional
e
do
(FMI)
Os banqueiros concordam que é preciso do Terceiro Mundo — foram
Banco Mundial, em Seul, Coréia do Sul. Coreunir esforços para solucionar o problema da iniciados ontem os trabalhos da
mentários recentes de autoridades e banqueiros,
dívida externa e até admitem a possibilidade de reunião anual do Fundo Moneno entando, já têm sido suficientes
para que se aceitar o primeiro item, que prevê novos em- tário Internacional
(FMI) e
possa traçar um quadro claro daquilo que o
préstimos. Mas os bancos multinacionais não Banco Mundial (Bird). O delegoverno Reagan pretende.
continuarão a emprestar pesadamente, como gado argentino Eduardo ZalPrimeiro, Reagan quer que os bancos aceiassegura o vice-presidente do Bank of America, duendo, substituindo interinatem fazer contratos de dinheiro novo aos deveWilliam B. Young.
mente o ministro da economia
de seu
país, Juan Sourrouille,
na presidência do Grupo, declarou ontem que "a situação
do Terceiro Mundo é hoje pior
—
Brasília
Ao discursar para um grupo de brasileira, a
partir de 1979, a última vez que que há seis meses ou há um
banqueiros japoneses, em Tóquio, na
quarta- visitou o Japão.
ano".
feira, o presidente do Banco Central, Fernão
Nas 22 linhas restantes de seu
O pessimismo dos países em
pronunciaBracher, admitiu que, nos primeiros meses deste mento, o
presidente do Banco Central (sem desenvolvimento contrasta forano, foi minimizada a importância do Fundo fazer acusações
ao Governo Figueiredo ou aos temente com algumas informaMonetário Internacional nas negociações com os
primeiros condutores da política econômica da ções de
"Isto
fontes nortebancos credores.
é", os acontecimentos Nova República) ressaltou
que foi um equívoco americanas de que o secretário
que se seguiram ao falecimento do Presidente julgar a situação do Brasil com os credores
sob do tesouro dos Estados UniTancredo Neves, na sua opinião, impediram
que controle.
dos. James Baker, vai anunciar
"Mas
fossem fechados os termos do acordo
as discussões havidas propiciaram
plurianual,
em Seul um plano espetacular
dando uma solução de caráter mais
permanente uma larga base de consenso sobre importantes
criar um organismo, auspara a dívida externa. Nos próximos meses, pontos", afirmou Bracher, embora sem entrar para
piciado
pelo FMI e o Banco
Bracher afirmou que pretende retomar as nego- em detalhes.
Ele relembrou aos banqueiros Mundial,
que garantiria parciações com os credores.
japoneses que o Brasil sempre foi, através de cialmente o reembolso de noNum discurso de 189 linhas, Bracher —que diferentes administrações,
"um
vos
empréstimos que os bancos
parceiro correto
segue hoje para Seul (Coréia do Sul), a fim de
comerciais concederiam aos
que assumiu todas as suas responsabilidades".
participar, na próxima semana, da reunião anual
Renovou o apelo aos credores no sentido de países endividados. "Se essa
do FMI e Banco Mundial — gastou 167 linhas contar "com
igual comportamento" (tanto dos solução for implementada",
para fazer uma retrospectiva sobre a economia bancos,
comentou um perito latinoquanto dos governos).
americano em Seul, "será uma
solução a meias, porque se refere tão somente aos fluxos
bilaterais de recursos financeiros, esquecendo os multilaterais".
Para os próximos dias de
SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE MARTINS
reunião, estão previstos temas
INSCR. CGC-MF NP 33.000.571/0001-85
como a recuperação econômica
MOtlA) *COI*
UOMCOCUOU
AVISO AOS ACIONISTAS
mundial — que será menor
que
««tom
n
ADITAMENTO
o previsto para este ano, com
Com referência ao dividendo nP 120. cuja distribuição foi recentemente
um
crescimento
econômico
comunicada
a V.bas. pela Imprensa, informamos que o acesso ao Departamento
mundial de 3,1% —, a questão
de Serviços de
Debén,ures do Banco Haú S.A.. poderá ser feito, além da Praça Pio
X no
da desvalorização cambiaria da
no°eÔne
99 - 80 andar também, pela Rua da Alfândega nP 28 - 8P andar,
nesta cidade, onde
unidade norte-americana, o arexistem elevadores suficientes para atender a um maior afluxo
de pessoas
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1985
refecimento da estratégia de
PEDRO LUIZ COUTINHO COELHO
austeridade imposta pelo FMI
Presidente do Conselho de Administração
para a solução da dívida externa internacional.
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Reagan não quer negociar
em bloco com os devedores

Bancos vão contestar propostas

Reunião do
Fundo comera
na Coréia

Bracher admite que errou com FMI
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Comércio exterior quebra três recordes em sete mbro

O comércio exterior brasileiro em setembro bateu três
.-recordes no ano: foi o maior superávit (I bilhão 293 milhões
de dólares), maior valor exportado (2 bilhões 395 milhões de
-dólares) e maior valor importado (I bilhão 92 milhões de
-fdólares). O superávit comercial dc setembro, mesmo comparado aos saldos mensais do ano passado, quando o comércio
; .exterior brasileiro apresentou excepcional desempenho, foi
mais alto que todos, exceto os de junho e agosto, os melhores
da história do comércio externo do país.
O diretor da Cacex, Roberto Fendt. que anunciou ontem
os resultados da balança comercial, disse que "a meta para
1985 está assegurada". O valor final previsto para este ano é
de 12 bilhões de dólares. Estes foram os primeiros números
divulgados por Fendt, que assumiu a diretoria da Cacex no dia
10 deste mês, substituindo o ex-diretor Marcos Vianna, que se
demitiu do cargo quando o ex-Ministro Francisco Dornelles se
afastou do Governo.
O atual diretor da Cacex revelou também que no mês de
setembro os volumes exportados pelo país também expandiram-se muilo. cm conseqüência dos preços de boa parte dos
produtos no mercado internacional que ainda continuam
baixos. Citou como exemplo a soja. Na próxima semana, a
. Cacex divulgará um esiudo mostrando volumes e preços de
diversos produtos vendidos no exterior.
Roberto Fendt também falou de algumas mudanças que
ocorrerão na Cacex, resultado de estudos que já vinham sendo
¦realizados. Uma delas é a descentralização das decisões nos
¦pedidos das
guias de importação. A partir do próximo ano, as
¦ agências da Cacex terão mais
podêres para tomar decisões.
"Mas, antes, é
preciso ter uma normalização uniforme,
adequada c aluai para as importações, financiamentos e
exportações." Segundo ele, a descentralização só será realizada quando os critérios para concessão de guias forem inteira'
mente iguais em todas as agências, "quando não houver o
menor risco de diferenças de critérios".
Também os programas de importação para o ano que
vem serão reavaliados "à luz das metas de crescimento da
economia (6%, em 1986)". Fendt diz que desde julho, em
função do processo de crescimento industrial, as importações
estáo aumentando. Segundo ele, o resultado de setembro é
um exemplo disso, quando o superávit foi obtido mesmo com
as importações aumentando. Roberto Fendt acha que essa é a
situação ideal, o crescimento do comércio exterior com
maiores importações, para não prejudicar o crescimento da
economia brasileira.

Exportação de carros
gera US$ 213 milhões

São Paulo — O faturamento da indústria automobilística
com as exportações em setembro foi o maior de toda a história
do setor: 213 milhões de dólares. Apesar disso, o presidente da
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
. (Anfavea), André Beer, disse que a meta de vender 2 bilhões de
¦ • dólares ao exterior não será alcançada,
pois o ano deve fechar
com um faturamento de 1 bilhão 900 milhões de dólares.
As vendas no mercado interno em setembro aumentaram
34% cm relação ao mesmo mês do ano passado e 0,4% em
• comparação com agosto. Foram comercializados
76 mil 951
veículos mês passado, sendo que o carro mais vendido foi o Gol
(7 mil 425), seguido do Escort, Chevette e Volkswagen.
André Beer estima que a indústria fechará o ano com um
crescimento na produçáo de 10%, tendo fabricado 950 mil
veículos. Em setembro, foram produzidos 96 mil 122 carros,
1,8% a mais do que em agosto.
A previsão de Beer é de que as vendas no mercado
externo, em 85, cresçam de 8% a 10% em relação a 84 e
que,
dentro de dois anos, a indústria volte a produzir tanto
quanto
em 80. quando fabricou I milhão 165 mil veículos. A Volkswa' gem foi a líder de vendas no mercado interno, seguida da
General Motors, Ford, Fiat e Mercedes-Benz.
Beer observou que a indústria automobilística ainda sofre
os efeitos do congelamento de preços imposto
CIP e
lembrou que os reajustes de janeiro a setembro pelo
totalizaram
111%, enquanto o INPC, em igual período, chegou a 140%. Ele
informou que a Anfavea aguarda, para os
próximos dias, o novo
reajuste a ser concedido pelo CIP.
Segundo o presidente da Anfavea, a demanda do mercado
interno "e real', justificando uma
produçáo entre 75 mil e 80
mil veículos mensais, como ocorre atualmente. Beer entende
que se o pais nao tivesse passado por um período recessivo as
montadoras estariam produzindo, hoje, 1 milhão 500
mil
veículos por ano.
Na área de tratores, houve uma queda de 5.6% nas vendas
no mercado interno: em agosto, foram vendidos 5 mil 204 e em
setembro. 4 mil 912. Já nas exportações, o faturamento
aumentou: de 34 milhões de dólares, em agosto,
para 36
milhões 500 mil dólares, em setembro. Beer
justificou a
no mercado interno pelo fato de haver menos recursos quedao
custeio e pela preocupação de muitos produtores em para
fazer
investimentos no momento em que o Governo discute o
programa de reforma agrária.

Balança Comercial Brasileira
(US$ milhões FOB)

Exportação

Saldo

no mes

1293 W:

2385

Produção de óleo
gera conflito na
reunião da OPEP
—

Metalúrgico encerra no
Rio greve de três dias

Viena
A abertura da reunião da
OPEP — a sexta desde o último Natal —
Numa assembléia já esvaziada cm
ontem nesta capital trouxe à tona
razão do acordo de lideranças assinado, à
pelo
menos dois fatos significativos: o repretarde, no Tribunal Regional do Trabalho,
sentante da Arábia Saudita, ministro Ahos metalúrgicos do Rio de Janeiro decidiI J F M A M j J À k
1092
med Zaki Yamani, admitiu pela
ram, ontem, pôr fim à greve de três dias.
1045
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vez que seu país já está vendendoprimeira
O fim do movimento foi comunicado à
petróleo com descontos a algumas companhias
1 fmjxUaçãi
assembléia pelo presidente do Sindicato,
I
r-^-^l
multinacionais, e o Equador, através do
Valdir Vicente de Barros, e a única
seu ministro do petróleo, Fernando Sanproposta colocada cm votação se referia à
tos, ameaçou novamente retirar-se da
realização de uma festa no Sindicato
para
organização.
comemorar a mobilização da classe, o
Segundo o presidente da OPEP, o
que foi aprovada por unanimidade.
ministro da Indonésia Subroto, a demanOs metalúrgicos obtiveram aumento
da pelo petróleo da organização
Jan. Fev. Mar. Abr.
Mai. Jun. Jul. Ago. Set.
para este
dc 82% — 10% acima do INPC de
final de ano será de 16 milhões de barris
outubro —, piso salarial de CrS 9(X) mil e
por dia, exatamente a quota prevista
estabilidade até dezembro. A grande via produção dos 13 países-membros. para
Os
tória, do ponto de vista dos empregados,
desentendimentos surgiram
quando seis
foi ter conseguido, na prática, os reajusdeles — Irã, Iraque.Gabão, Equador,
tes trimeslrais, através de duas antecipaCatar e Emirados Árabes Unidos —
Brasília — Através de seu porta-voz, Paulo Branco, o
divulgaram pretensões de aumentar sua
ções salariais compensadas dc 18%: uma
Ministro da Indústria e do Comércio, Roberto Gusmão, confirem fevereiro e outra em julho. A propôsquota de produção.
mou que liberou, a partir de ontem, as exportações do álcool
ta inicial dos metalúrgicos previa aumenJá era sabido que todos os países da
brasileiro, que estavam suspensas há 60 dias. O Ministro não
to
de 100%, piso dc CrS 1 milhão 100 mil,
organização,
com
exceção
da
Arábia
explicou as razões da liberação, os preços de comercialização,
Sautrimestralidade. redução da jornada em
dita, vendiam petróleo excedente de sua
os países que receberão o produto, nem se a medida será
oito horas semanais, e estabilidade
quota a preços menores — operação
por
provisória ou terá caráter permanente.
v
um ano.
ilegal
—
regras
da
OPEP
pelas
Um assessor da Comissão Nacional do Álcool garantiu,
pressionados pela necessidade dc divisas. Os saudicontudo, que a liberação anunciada por Gusmão é
O presidente do Sindicato considerou
para evitar
tas funcionavam como reguladores de
400
o acordo como uma vitória parcial dos
r
milhões
de
litros
de
álcool
que
(misturados com tolureno),
mercado, sacrificando progressivamente
metalúrgicos porque, embora não tejá negociados pela Coopersucar e a Petrobrás para os Estados
sua quota para manter a oferta mundial e
Unidos, possam chegar ao País antes que comece a vigorar a
nham conseguido os índices propostos
o
preço do barril apesar do aumento
sobretaxa (de 60 cents por galão) sobre o álcool brasileiro, em 1"
inicialmente, obtiveram a trimestralidade
devido às operações mencionadas. Candc novembro.
através das antecipações. "Discutimos
sados de insistir para que os demais
dentro
dos limites estabelecidos pela asEstoques e Preços
países respeitassem suas quotas, a Arábia
sembléia. A nossa conquista real foi a
Saudita assinou contratos com três multiO fechamento das exportações de álcool teve o objetivo de
inauguração da era da trimestralidade.
nacionais vendendo o barril a
evitar o aviltamento dos preços, já que o produto estava sendo
Não se trata de um acordo satisfatório,
preços em
torno de 26 dólares, dois dólares a menos
exportado por 0,17 a 0,19 centavo de dólar por litro.
mas os trabalhadores têm de entender
o estabelecido pela OPEP.
A reabertura das exportações interessa à Petrobrás,
que
estamos no início da luta".
que
que
Por outro lado, tendo em vista a
segundo o Ministro das Minas e Energia, Aureliano Chaves está
Do
equivalência
ponto de vista dos empregadores,
exata entre oferta e demansofrendo prejuízos de Cr$ 433 bilhões 900 milhões
por mês em
o acordo foi considerado satisfatório, à
da, Subroto negou aos seis
conseqüência dos altos estoques existentes.
a
países
exceção do presidente do Sinaval, Nabuo
missão de aumento de produção, o perOs estoques de álcool são de 3 bilhões 750 milhões de
que
Oguri, que estimou o índice de reajuste
litros, o que representa um excesso de 2 bilhões 550 milhões de
precipitou a atitude do Equador. Seu
superior a 80% como acima da capacidaministro já não participará da reunião
litros, pois o estoque estratégico é de 1 bilhão 200 milhões de
de dos estaleiros. Ele não confirmou a
amanhã. O mais provável é
litros que garantem o abastecimento de álcool hidratado
que a solução
por
de demissões, mas argupossibilidade
os
conflitos seja mais uma vez adiadois meses e o do anidro por um mês. A produção deste ano
para
mentou que todos estão no mesmo barco,
da
outras
autorizada é de 11 bilhões de litros, mas
reuniões,
para
enquanto
no
poderá chegar a 12
e que o barco estava cheio."Náo queremercado a guerra de preços
bilhões, porque a safra foi muito boa. No ano passado, ela foi de
ganha corpo
mos jogar ninguém para fora, mas só o
dia
a
dia.
Caso ela se deflagre, o
9 bilhões 500 milhões.
do
futuro dirá o que vai acontecer."
barril pode cair até a 18 dólares.preço
As estimativas de exportação para 1985 eram de 1 bilhão
de litros contra 900 milhões no ano passado. Até agora, no
Para o presidente do Sindicato das
entanto, foram exportados cerca dc 300 milhões de litros. Um
Indústrias Mecânicas e de Material Eléempresário que participou das negociações do álcool com os
tricô do Rio de Janeiro, César Moreira,
EUA estima que será possível ainda exportar uns 300 milhões
responsável pelas negociações
pelo lado
de litros. Analistas do setor, no entanto, afirmam ser difícil
empresarial, "foi sábia a
do
proposta
vender esse volume ao exterior, porque no dia 1" de novembro
presidente do TRT de deixar para depois
será constituído o grand fathering nos Estados Unidos,
a
negociação dos dias parados, terminanSão Paulo — As empresas brasileiras
para
do com o impasse. Argumentou, no enjulgar todos os processos de dumping e as importações não são
Springer-Admiral e Brastemp estão se
autorizadas. As sobretaxas fixadas para o álcool brasileiro sáo
tanto, que, da mesma forma
associando à terceira maior fabricante
os
empregados acham que os dias que
mundial dc produtos clctroeletrônicos, a
provisórias até a decisão do órgão. Para o produto, na Interparados
brás, a taxação é dc 119%, COMAC (Grupo Matarazzo) de
não devem ser descontados, os
Matsushita, do Japão, para montar no
patrões
23%, outras irading 37%, Copersucar 4% e IAT, 1%.
julgam o contrário, devendo-se procurar
país uma fábrica de compressores rotatiuma
fórmula de novo acerto.
vos para aparelhos de ar-condicionado,
com um investimento total de 20 milhões
O presidente do Tribunal Regional
a 25 milhões de dólares.
do Trabalho, Geraldo Otávio GuimaA informação foi transmitida, ontem,
ráes. acha que o fato de as categorias
pelo vice-presidente da Springerprofissionais estar reivindicando reajusAdmirai,
Mário Amato. Segundo ele, os
tes superiores ao INPC revela um "ar de
A Cacex só concederá licença para a Reynolds Intcrnaciocompressores rotativos representam um
inconformismo".
nal importar equipamentos da matriz americana
Isso significa, explicou,
para fabricar
avanço tecnológico em relação aos de
latas de alumínio no Brasil depois de ouvir diversos
que a lei salarial está defasada e que a
outros
—
usados atualmente no Brasil —,
pistão
situaçáo é agravada pela crise geral.
órgãos do Governo, como a Secretaria Especial de Informática
por serem mais silenciosos, em função da
(SEI) e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
Em Minas
menor área de atrito, além dc garantir
O diretor da Cacex, Roberto Fendt, disse ontem
maior rendimento ao produto.
que a
Belo Horizonte — A exemplo do
autorização concedida à Reynolds em março
para importar
Este náo é o primeiro investimento
sindicato de Betim, a diretoria do Sindiequipamentos usados já caducou e todo o
está sendo
pedido
da Matsushita no Brasil. Ela já é associacato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte
revisto.
da ao Grupo Springer-Admiral na fábrica
e Contagem decidiu convocar os 60 mil
Em março, segundo Fendt, a Reynolds havia
pedido
de
para
trabalhadores de sua base territorial
produtos National, em Manaus, onde
importar equipamentos usados para a fábrica de latas.
para
A
assembléia-geral depois de amanhã,
produz aparelhos de televisão, dc áudio,
empresa avaliou os equipamentos em 5 milhões 574 mil dólares
rádio-relógios
e outros. A localização da
mas a Cacex arbitrou o valor em 2 milhões 100 mil dólares.
quando será votada uma proposta de
A
nova fábrica de compressores ainda não
Reynolds contudo náo importou nada e foi fazendo novos
greve geral a partir de segunda-feira, caso
foi definida, mas há possibilidade de vir a
até amanhã a FIEMG — Federação das
pedidos entre os quais de equipamentos novos, alguns cletrôniser instalada em Sào Paulo, Santa CatariIndústrias do Estado de Minas Gerais
cos que estão na espera dc decisão da SEI.
na ou Rio Grande do Sul.
não apresente nova proposta salarial.
1638
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Ministro já liberou
as vendas de álcool

Empresas se unem
para produção de
novo compressor

Cacex ainda estuda a
licença da Reynolds
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No mercado de ações, a lei é a
do mais forte. Para lucrar mais, você
precisa de um investimento mais ágil,
mais dinâmico.
Agora você tem Flexpar. O Fundo
de Ações com a força e a solidez do

Chase Manhattan Bank. E com a
experiência que só um banco
internacional pode oferecer.
A partir de Cr$ 1.000.000 você
investe. E, a qualquer momento, pode
resgatar. O Flexpar tem liquidez
imediata. Não há prazos de carência,

nem intervalos mínimos entre os
saques.
A variação das quotas é diária
e o investimento é isento de Imposto
de Renda para pessoas físicas.
Você não precisa ser cliente do
Chase Banco Lar para investir e pode
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— Se não surgir uma
proposta si .nificativa, é certa a greve a partir de
segunda-feira — garantiu onlcm o presidente do sindicato, Paulo Funghi. Disse
que a contraproposta da FIEMG, de
conceder uma produtividade escalonada
de até 7.5%. antecipação salarial Irimestrai de 70% do INPC e a manutenção do
piso de CrS 507 mil, além dc 100% do
INPC de outubro, "é inaceitável".

Furnas
A direção dc Furnas — Centrais
Elétricas apresentou ontem, na segunda
reunião do dia, na Delegacia Regional do
Trabalho-DRT, uma proposta definitiva
de acordo com seus empregados, propondo um aumento global de 12%, sendo 2%
a título de produtividade e 9,8% dc
reposição salarial, de acordo com o prcsidente do Sindicato dos Engenheiros do
Rio, Jorge Bittar.
A empresa também aceitou a transformação do sistema de produção por
qüinqüênios para cada triênio e o pagamento de antecipações salariais equivalentes a 20% do salário, nos meses dc
janeiro, fevereiro, março e julho, agosto
e setembro. Os adiantamentos seriam
devolvidos nos meses de julho, agosto,
setembro e outubro, novembro e dezembro, respectivamente.

Papel
Sáo Paulo — Desde 1978 sem fazer
qualquer greve, cerca de 20(1 mil trabalhadores nas indústrias de papel, celulose
e cortiça ameaçam parar suas atividades
em todo o país no próximo dia 14, caso as
negociações salariais não cheguem a um
bom termo. O vice-presidente da Federação do.s Trabalhadores nas Indústrias dc
Papel, Celulose e Cortiça, Elias Fernandes de Carvalho, informou que a categoria já está em estado de greve desde o
último dia 1".

Economiários
Porto Alegre — Caso náo tenham
suas reivindicações atendidas pelo Governo até o próximo dia 18. os 40 mil
funcionários da Caixa Econômica Federai de todo o País cnlrarão em greve
geral
a partir do dia 23. segundo advertiram
ontem dois membros da comissão nacional dc mobilização dos funcionários. Dana Barbam e Abelardo Isquierdo. Ambos anunciaram que amanhã os
quatro
mil economiários gaúchos realizarão uma
assembléia geral da categoria.

Bancários
O Sindicato dos Bancos do Estado do
Rio de Janeiro (SBERJ) divulgou nola
ontem dando conta do acordo"firmado
com os bancários de todo o interior do
Estado e do Espírito Santo, que representou um aumento salarial de 89,55%
para a categoria. O reajuste inclui INPC
integral (68.3%). 4% dc produtividade e
14.53% de reposição salarial sobre os
ordenados e gratificações funcionais vigentes em março.
Foi acertada também a concessão de
antecipação salarial de 25% a
partir de
janeiro de 1986. a ser compensada no
reajuste de março. Pelo acordo, o salário
inicial foi fixado cm CrS 755 mil
para o
pessoal de portaria e CrS 965 mil para o
de escritório e tesouraria. Com relação
aos bancários do município do Rio de
Janeiro, o SBERJ informa
que as negociações continuam em andamento.
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aplicar e fazer resgates até por telefone.
Aplique e ganhe com Flexpar.
O investimento com fôlego para
chegar onde você quer.
Procure o Gerente da agência
Chase Banco Lar mais próxima.

Eaiico Lar

?

.18

a

P caderno

. '•**'•¦ *"-

Negócios <& Finanças

sexta-feira, 4/10/85

*" ' "* 9Sftf47^VB^^HKll^^^R17^KI^M^?rQH^B^P^^^W3PmVP^PO^V4BMHWVIIOT^MIBWW^PV^HIimM^I^BnH^^H BM L/ MBIPF MH íi •»* _ ^nt. un» n mi

_B*VI

nMtmwiiiii iiiiiiiiiniiaiii—i__iiiM-___fc»_aM_aÉii_e4____*___fcáa«_e«id_-_Ma««^^
""
^|:;/

<«s

/'

Â*.

J

i

¦¦

Jf

.||^.^%^^_^m^^j^

^^M

'

'¦--"¦-

¦"

mwm/mw\

fJUCA f t/ /C

Wos

T\*ê k
IL

..

"

Mm

_|T

¦

M

—--

!¦¦¦,,. .»_

s^

"""~

*y-

*

O que vai pelo mercado
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BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
ConçàortCrtl
Quant
Imil)

Fedi

ACESITA Of
11444
ACESIIAPP 391 SIO
ACOSVILLARESPP 12052
AGHOCERESPP 400
ANDERSONCLAVTONOP 2
ANHAGUEP.AOP 5126
165
ARACP.UZPACAPACRU2PBC-- 197
ARACRUZPBE-- 100
ARIHURLANGEOP 129132
500
ARTHUR LANGE PP
ATMAPP
500
AZEVEDO TRAVASSOSPP 25035

4.80
3.99
19,50
98,00
260.00
9.50
701.00
699.99
715.00
2.50
2.50
31.00
6.00

Títulos

%•/
Méd.
Med DlmL

Mn

Ind.
ün.
Ano

Titulo»

4.80
4.20
20.00
98,00
260.00
9.90
705,00
700.00
715.00
2.50
2,50
31.00
6.00

4.60
3.75
19,00
98,00
260.00
9,50
701.00
689.99
715,00
2.20
2.50
31,00
5.60

4.74 3,49 159.06
1.02 135.15
3.96
19,73 -3.66 605.21
98,00 12.64 780,25
572.18
260,00
9.64 5.24 154.67
445.58
704,15
699,99 0.17 346.17
357.34
715.00
2.42 21,00 733.33
2.50 92.3! 238.10
31.00 EST 442.86
5.72
0.70 84.99

4.40
5.00
BAMA20NIA0N 6010
BBRASILON 9971410.00421.00
24 959 535.00 545.00
B BRASIL PP
BECONOMICOPN 200 12.00 12,00
210 170.00 170.00
B NORDESTE ON
100 235.00 235.00
B NORDESTE PP
BANERJONE-- 127
7.00
7.00
BANERJPP
4 201 13.10 15.00
BANESPAON 750
18,00 18.00
BANESPAPPC-- 16478 23.00 24.00
BANESPAPPE-- 4350 22.50 22.60

4,40
390.00
530.00
12.00
160.00
235.00
7.00
13,00
15,00
22.00
21,50

4.62 4.06 142.15
408.24
6.42 593.89
537.25
1.20 555.70
12.00
9.39 491.80
169.52 19,38 287,13
3.98
235,00
7,00 15.13 252.71
13.50 -2.53 287.85
15.84 13.14 8.92
23.12 0.61 921.12
22.11 -2.26 906.15
719,51
59,00
5.85 -0.51 270.83
33.59 -1.55 297.26
29.87
0.40 337.13
33.40 EST

BARBARA PP

500

59,00 59.00 59.00

BARRETTO ARAÚJO PB 76120
BELGOMINEIRAOP 120475
BELGOMINEIRAPP 16334
BRADESCOOSE-- 610

5,94
34,00
X.00
33.40

6.00
34.30
30,00
33,40

5,80
33.00
28.00
33.40

BRADESCOPSE-- 11066

34.00 36.00 33.00 33.95

0.50 624.40

BRADESCOINVOSE-- 10
BRADESCO INV PSE-- 207
BRAHMAOP 9322

33.00
31.01
23,00

0.03
4.09 352.56

33.00
31.01
23.50

33.00
31.01
23.00

33,00
31.01
23.41

27.00 28.00 25.00 26.96 -1.8940259
BRASIUUTAPA 2000
3.50
3.50
3.»
3.40 5,26 295.66
390.90
CACIQUE CAFÉ PPC-- 2700 61.00 61.00 60.00 60.98
307 426
CAFÉ BRASÍLIA PP
3.25 3.60
3.20 3,36 4.02 300.00
BRAHMA PP

24 382

CATAGUASESLEOPOPC-- 292000
1.50
1.50 1.50 -11.77
1,50
CATAGUASESLEOPPAC-- 115620
2.60 2.81
2.50 2.69 -333
CATAGUASESLEOPPAE-- 100
2,70 2.70
2.70 2.70 -4J33
CATAGUASESLE0PPRTPAC--456
2.75 2.80
2,75 2.76
CSVINDSMECANICASPPC-- 200 45.00 45,00 45.00 45.00 -2.17 327,99
CBV-INDSMECANICASPPE-10 44.50 44,50 44,50 44.50 3.43328.17
CEDROCACHOEIRAPBE-12000
7.50 7.58 3.84 346.12
8.00 8.00
CEMIGON
38000
1.00
1.00
0.80 0.81
9.46 405.00
CEMIGPP 391988
1.30 1,53 -7.83 364.29
1.50
1.70
153,17
CERJOP
500 14.00 14.00 14,00 14.00
CICAPP
62866 2.80 3.00 2.80 2,93 2.45 234.40
185.63
CITRO-PECTINAPPE-E
20 10,00 10.00 10.00 10,00
COPENE PA
505 100.00 100.00 100.00 100.00 -9.09 269,32
CORRÊA RIBEIRO PP
18800 1.92 2.00 1.90 1.98 - 1.98 123,75
COSIGUAPS
825 2.60 2.60 2.60 2.60 4.42 268.04
571.43
CRUZEIRO SUL PP
360 2,00 2.00 2.00 2.00
DHBINDCOM PP
DHBINDCOM PRT PP
DISTR IPIRANGA PPE- DOCAS OP
DOCAS PP
DOVAPP
ELEBRAPP
ELUMA PP
ESTRELA PP
FABRICA BANGU PP

1000 4.50 4.50
108,143 4.40 4,70
2 630 5.50 5.50
26 702 42.00 45,00
91 794 40.00 45.00
2915 25.00 25.00
51339 17.00 18.50
182.212 3J30 3.96

4.50
4.40
5.50
34.50

4.50
4.52 -5.04 177.95
509.26
5.50
41.72 20.09 713.16

37.00
23.00
16.00
3.70

1,850 14,10 14.50
9421 4.05 4.09

14.10
4.00

40.28 2S.40 198.81
6.76 354,13
24,01
17.49 12.40 870,15
3.87 -1.28 345.54
712.44
14.32
4.06 -1.94 349,14

CotaçoaelCrlI % >/
Quant
Mod.
Mb
Mn
IM D/ant.
(mil) Wi

FERBASA PP
FERRO LIGAS PPEEE
FERTISULPA
FERTISULPB
FINORCI
FISETPESCACI
GLASSLITEPP
HERCULES PP
HERING PP
IMBITUBAOP
IOCHPEPP--C
ITAPPP
ITAUBANC00SE-LAFONTEFECHADURASPS
LARKMAOUINASPP
LIMASAPP
LUXMA PP
MANGELS PP
MANNESMANNOPEEMANNESMANN PPEEMENDES JÚNIOR PA
MENDES JÚNIOR PB
MESBLAOP
MESBLA PP
MICROLABPP--R
MOINHO FLUMINENSE OP
MONTREAL PP
MULLERPP
NACIONAL ON
NACIONAL PN

120859 33.00 35.00 33.00
19000 13.00 13.00 13.00
45500 2.50 2.50 2,31
3,45
3.60
3.45
228140
20650 3.80 4.00 3,80
3000 0.70 0,70 0.70
200 253.00 253.00 253.00
50 3.90 3,90 3.90
40000 16.00 16.00 15,80
184
7.00 7.00
7.00
51704 9.20 9.20 8.80
155179
2.19
2.30 2.00
36.00 36.00 36.00
20000 2.60 2.60 2.60
4.55
4.55 4,00
122113
38800
2,90 2.60
2.80
7350
8,35
8,80
8,35
39922
4,70
5.20 4,65
4,00
3,67
574 661 3,90
3,53 3.30
217,247
3,40
33 274 36,01 40.40 36.00
40333 37,50 40.00 36.00
29 190.00 190.00 190.00
994 230.00 230.00 220.00
7.99
143 490
8.00 9.50
8301 97.00 110,00 97.00
12712 39.00 39,00 38,00
4,50 4,98
4.50
39 350
642 6.00 6.00 6.00
1062 6.00 6.00 6.00
3050 7.20 7.45 7.20
6000 8.00 8.00 7.50
1X334 43.40 44.51 43.00

OLVEBRAPP
PARAIBUNAPP
PARANAPANEMA PP
PEIXE PP
49,030
PETROBRASON
5176
PETROBRÁS PN
738
PETROBRÁS PPC-PETROBRÁS PPE-6244
PETROLEOIPIRANGAOPC-273
PETROLEOIPIRANGAPPC-- 176261
PETROLEOIPIRANGAPPE-- 54,407
1000
PETROQ.CAMACARIPA
PETTENATI PP
188 210
10000
PIRELLI OP
6000
REFRIPARPRT PP
RIOGRANDENSEPS
900
7 150
RIPASAPP
SAMITRI OP
SANSUYPP
SANTACONSTANCIAPRTPP
SERGENOPCCSERGENPPCCSHARPOP
SHARPPP
SID INFORMÁTICA PP
30UZACRUZ0P
SUPERGASBRASOP
SUPERGASBRÁSPP
TJANERPP
TECELAGEM S JOSÉ PP
TECNOSOLOPP-CTEKAPP
TELERJPN--E

1.90

2,00

300.00 305.00
480.00 480.00
602.00 602.00
610,00 620.00
4,00 4.00
7.01 7.80
7.00 7.80
550,00 650.00
2.80 3.00
10.00
4.00

10.00

1.20 209,09
5.06
3.85 -0.52 381.19
3.47 6.44 450.65

37.42
37.79
190.00
225.36
8.68
99.93
38,96
4.84
6.00
6.00
7.43
7,58
43.96
1,89

298.00 300.76
480.00 480,00

595.00 600.49
575,00 613,71
4.00 4.00
7.34
7.14

6.80
6.80

550.00 550.00
2.60 2.73
10.00

-1.66 817,03
-1.15 732.36

Cotaçoa»<Cr$l % _•
OuamMM.
(mili Fech
Mix
Mm
MedD/ant

Títulos

34.99 6.19 507.84
13,00 15,80 710.38
2.46 12.33 225.69
3.52 5.39 286.18
164.05
3.97
280.00
0.70
820.10
253,00
260.00
3.90
463.45
16.85
222.22
7.00
9.06 0.44 138,74
-4.53
211,00
2.11
36.00
130,00
2.60
4.23 47.39
2.78 13.93 231.67
-1,93
312.68
8.63

1,85

10.00

Ind.
Lua.
Ano

TRANSBRASIL PP
TRICHES PP
UNIBANCOAS
UNIPAR PA
UNIPAR PB
USINACPINTOPRT PP
USINA COSTA PINTO PP
VALE RIO DOCE OP
VALE RIO DOCE PP
VARIG PP
VOTtCPP
WHITEMAR1INS0P
ZANINI PA
ZIVI PP

ind.
L_r.
Ano

55 667 4,00 4.20 3,90 4.01 0,25 55,26
4 570 4,00 4.00 3,80 393 4.24 280.71
470.59
23 699 400 4.00 4.00 4.00
31 3.16 3,50 3,80 3,50 3.62 1.69 312.07
4,30 4,48 0.22 296.69
246819
130.00
77.700 2.60
2.60 2,60
146.07
7 200 2,60
2.60 2,60
9358 425,00 426.00 400.00 415,24 3.66 247,09
129 841 650,00 650.00 605.00 625.87 6.22 270,10
64 173 11.30 12.50 11.20 11.87 -5.87 906.11
29 904 0.75 0.78 0.75 0.75 5.63 288.46
418386 5,15
5.30 5.10 5.22 3.57 427.87
172 150 3.59
3.85 3,55 3.71 EST 530.00
8000 10.50 10.50 10.50 10,50 5.53
0.00

Títulos em situação especial
CAIFATPPC-C
CALFATNOVPP - -C
PIRÂMIDES BRASILIAPA
SOLORRICO PP
VIGORELLIOP

149060 1,95 2,00 1.75 1.94

2.65 88.18
5.88 88,24
EST 177,27
1.69 218.18
5,95 102.30

400 1.80 1.80 1,80 1,80

15 000 0.40 0,40 0,35 0.39
8 730 7,00 7.00 5,90 6.00
20 696 0.85 0,90 0.85 0.89

413.22
0.24 764.97
0.46
5.19 452.79

Mercado Futuro

Quant
Vol.
249.74
"*»«•
Min.
Méd.
Praz.
Imilhoa»)
(mil)
681.69 Títulos
389.61 V. RIO DOCE
PP
200
710,00 710.00 710,00 142
ROT
402.68
262.54
293.80
462.25
107.39
458.13
Preço
Quant.
Prêmios Volume
492.96 Titulo
Sério Venc. Eierç. (mil)
im. mak,
(mui
405,65
421.33
CJQ
3.60
100O0
0.60
0,59
6 900
281.69 Acesita PP
ao
1.02
1,05
2.90 121 700
124 985.
2.37 520.57 Acesila PP
460,00
CJR
1500 95 00 96.26
-0.42 517.39 Bc" do Brasil PP
144400
as
47.17
500,00
366.13 Bc" do Brasil PP
8 100 4600
382 137
CJX
389 89
439 150
2800 167.00 156,83
5.41 433.33 Bc° do Brasil PP
487.80 Bc" do Brasil PP
600 00
CLE
92,66
2 700 96,00
250 700
CLF
Bc" do Brasil PP
66000
5432
135 811.
2500 50.01
-2.50 209.68 Bc" do Brasil PP
1500 20.15 20.15
700 00
CLG
30 225,
2.67 720.00 Betgo Mineira OP
CJY
29.00
1000
2.00
2.00
2000
-0.28 492.87 Biahma PP
^20.00
ao
44 300,
7,26
6 100
700
-1.89 494.25 Samiln OP
120.00
cjy
10 000 26,00
23.00
230 000.
Vale Rio Doce PP
CJG
600,00 3 362 700 58.00 46,53156 484 650,
Vale Rio Doce PP
1,00
150,00 1 693 000
QM
0.90 1 636 660
2.38
Vale Rio Doce PP
aR
800,00
029
343 200
0,25
85 931
285.71
au
560,00 169 200 113.00 90,23 14 365 070
-4.72 318.95 Vale Rio Doce PP
ay
700,00 13 823 300
7,00
4.41 61001 015
-2.34 879.47 Vale Rio Doce PP
az
101 500
0.10
7 350
0.07
1.56 356.40 Vale Rio Doce PP
PP
Vale
Rio
4
40O
700.00
Doce
11000
100,41
CLE
441 831.
1.98 705.88
CLF
36500 25 00 21,23
775.020
10.45 435.97 Vdte Rio Doce PP
750.00
601.00 Vale Rio Doce PP
CLG
35 000 90.03 81,93 2 867 850.
551.88 Vale Rio Doce PP
CLH
800.00
27 000 47 00 47.00 1 269 000
au
12.57 316,85 Varig PP
6.00
23000
8,00
115000,
5.00
222.77 Vang PP
CLA
14.00
2.52
23 000
57 960,
2,52

-1.04
-1.43
6.19
1.87
3.19
-0,92
1.38
3.28
1,79
9.09
2.64
7.90

4.01 4.00 4.01
3.90 3.90 3.90 3.90
11,95 11.96 11.00 11.52
25862 145.00 150.00 144.00 145.10
20000 26.00 26,00 26,00 26.00
2.92
3.00 3,00 2,90
215 000
1.200 14.50 14.50 14.00 14,25
550 16.50 17.00 16.50 16.77
2600 20.00 20.00 20.00 20.00
45 790 32.00 35,00 31.50 33,33
2 400 65.00 68.00 64.99 65,96
307 800.01 800.01 764.00 771.99
1337 18.50 18.50 16.00 16,47
76576 22.50 24.95 22.00 23.15
130 12.00 12.08 12,00 12.08
37.600 25.00 25.00 25.00 25.00
7000 5.90 5.90 5.00 5.64
20593 39,50 40.00 39.50 39.74
2064 48,00 57.00 48.00 56.99 19.75

Opções de compra

-

Tolal

Mn

Med

Mii

Foch

Ok.

Quant

Tltuk*

(mi)
ACESITAOP C03
ACESITA PP C03
AC0S VILL PP C37
ADUBOS CRA PP C30
ADUBOS 1REVO PP CO
AGROCERES PP COS
AGROCERES PP
ALBARUS OP
ALPARGATAS ON
ALPARGATAS PN
AMAZÔNIA ON
AND CLAYTON OP C2
ANHANGUERA OP
ANT QUEIROZ PN
ANTARC PIAUÍ PNA I
ANTARCT NORD PN
ANTARCTICA ON
APARECIDA OP
APARECIDA PPB
AHACRUZ PPB DIV
ARNO OP C82
ARTEX PP
ARTHUR LANGE OP
ARTHUR UNGE PP
ATMA PP C02
AUXILIAR PN
AUXIPART PP C04
AVIPAL ON P
AZEVEDO PP
BAHEMA PP
BAMERIND BR ON
BANDEIRANTES PP Dl
BANESPA ON
BANESPA PN
BANESPA PP DIV
BANESPA PP C30
BAPTISTA SH PN
BAPTISTA SIL PP CO
fJARDELLA PP
BARRETTO PPB
BELGO MINEIR OP
BELGO MINEIR PP
BIC MONARK OP
BIOBRAS PPA
BOMBRII. PN
BORELIA PN
BRADESCO ON
BRADESCO PN
BRADESCO FIN ON
BRADESCO FIN PN
BRADESCO INV 0N
BRADESCO INV PN
BRAHMA PP CtS
BRASIL ON
BRASIt PP C31
BRASILIT OP
BRASINCA PP
BRASMOT0H PP BON
BRASMOIOR PP CI7
CACI0UE PP DIV
CAEMI OP 004
CAF BRASÍLIA PP
CAIUA PNA
CAIUA PNB INT
CAIUA ON
CAMAÇARI PPA INI
CAMBUCI PP P85
CASA MASSON PP
CBV IND MEC PP 01
CEDRO r»PB DIV
CELUL IRANI OP C2
CEMIG PP C43
CESP PN
CEVAL PN
CHAPECO PP CI4
CHIARELLI PP C01
CIA HERING PP C56
CICA PP C56
CIM ARATU PPC
CIM ITAU PP
CIMETAL PP C13
CITROPECTINA PP
CLIMAX PPB Cl 5

COBRASMA PP C15
COEST CONST PP
COFAP PP CI3
CONFAB PP
CONFRIO P£A
CONST A LIND PP
CONST BETER PPA
CONST BETER PPB
COPAS PN
COPENE PNB
COPENE PPA
COR RIBEIRO PP
CORBETTA PN
COSIGUA ON
COSIGUA PN
CREDITO NAC PN 18
CREDITO NAC PN P8
CREMER OP C31
CRUZEIRO SUL PP
CURT PN
D F VASCONC PPA C
D F VASCONC PPB C
D H BPP
DIST IPIRANG PP Dl
DIST IPIRANG PP C2
DOC IMBITUBA PP
DOCAS OP C24
DOCAS PP C24
DURATEX PP C79
EBERLE PN
ECONÔMICO ON
ECONÔMICO PN
EDN PNA
ELEBRA PP C02
ELEKEIROZ PN INT
ELETROM WEG PP C3
ELEVAD SUR PP DIV
ELUMA PP
EMBRACO PNA
ENGEMIX PP
ENGESA PPA C35
ERICSSON OP
ESTRELA PP C99
ETERNIT 0P C37
EUCATEX PP
F GUIMARÃES OP
F N V PPA
FAB C RENAUX PP Cl
FERBASA PP
FERRO BRÁS PP
FERRO LIGAS PP
FER1IBRAS PN
FERTISUL PPB CI7
FIBAM PP B<S
FLEXIDISK ON INT
FLEXIDISK PN INT
FORJA TAURUS PP
FRANCÊS BRÁS ON
FRANGOSUL PN
FRAS - LE OP C25
FRAS-LE PP C27

4,00
3.R0
18.00
1.05
8.51
88.00

4.21
3,90
1890
1,09

4.50
4.01
20.00
1.15

9,00
8,75
9037
94,00
80.00 80.00 80,00
2100
2100
2100
298.00 298.00 298.00
255.00 255.00 256.00
4.40
4.45
4,43
290,00 290,00 290.01
9.30
9,42
9.87
16.00
16,00 16.00
10,50 10.50
10.50
360.00 350,00 350.00
530.00 530.00 530.00
5.20
5.20
5.20
5,80
5.80
5,80
700.00 700,00 700.00
280,00 280.00 280.00
420,00 420.00 420.00
2.20
2.41
2.60
1.30
1.41
1.55
33.00 33,00 33.00
1,70
1.75
1.90
1.40
1.45
1.55
3,70
500

3.88
5,43

6.00
6.01
2.50
15,99
20,00
21.50
21.50

6.05
6.34
2.53
17.99
20.77
22.54
22.09

1.10

1.10
1.61

1.60
570,00
5,80
32,00
29.99
220,00
16,50
6.05
1,50
33.00
32,50
300,00
300.00
33.00
27.50
26.00
390.00

53500
700,00
5,40
190.00
80,00

58.00
86000
3.00
1.26
1.60
2.50
60000
3,30
0,60

35,00
800
65.00
1.40
24,00
4.80
4,50
4.0O
15,60
2.60
8.80

42,99
45.00
7.50
95.00
22.00
1.40
30.00
19000
1,01
0.80
1.05
1.30
9,00
101,00

99,00
1.70
1.20
2.00
2.40

6.00
5,00
40.00
2.00
090
3.55
4.05
3.99
5.00
5.00

7.50
3210
35,00
7,30

16.00
15.20
11.00

3.50
15.00
4,00
13000
5,20
3,50
800.00

5.70
6,20
6.50
2.60
18.00
21.00
23,00
23.00
1.10
1.61

572.06 580.00
5,97
6,10
33.40 34.00
30,07 30.51
220,00 220.00
17,37
6.10

1.65
33.00
32.98
300.09
300,00
33.00
29.83
27.61

396.84
539.56
700,00
6,54
193.27
80.00
•a 12
897.79
3.26

1,26
1.60
2.50

18.00
6.11

1.60
33,01
33.01
300,00
300.00
33.00
30.00
30.01
405.00
545.00
700,00
6.80
210.00
80.00
eo.oü

950.00
3.40
1,26
1,60
2.50

65 00
1,53

24,71
4.97
5.20
4.00
15.82
2.73
8.87
43.01
45.00
7,80

97.08
23.08

1.50
30.00
197.34
1.01
0.80
1.20

1.36
9,00
101,00
100,61
1.71

1.24
2.00
2.46
6.52
5.48
40.00
2.16

0.94
3,60
4.08
4.37

5.00
5.44
8,23
40.34
39 04

7.36
16.29
15.20

11.67
3.50
16.64
4.14

13000
5,20
3,91
800.00

13.80

65.00
1.60
26,00
5,40
5.30
4,00

16,00
2.90
9.00
46.00
45.00
7.81
100.00
25,00
1.50
30.00
211.00
1.01
0,80
1.30
1,40
9.00
101.00
102.00
1.80

1.25
2.01
2.60
6,80
6.00
40,00
2.25

0.95
3.80
4.10
4.70
5.40

5.50
8.50
42.00
42.00
7,60
16.50
15.20
12.00

3,50
1800
4.30
130.00
5.20
4 10
800,00
3.00
300.00

31,50
15,00

661,00 661,00 661,00
6501
65.01
6501
7000 70.00 7000
350.00 370.35 420.00
900
9,00
9,00
3300 36.03 37,00
57.00 58.40 6000
1197

1100
320
1250
650
480
37 00
32,00

3000
123030
72,772

287.026
2 745
52897
606
1000
693

1.10

4 8.5
+4.4

9.00
94.00
80.00
100
298.00
256.00
4.40
290.01

/
11.0

3117
377
1.080

-1.1
4 7.4
1.6
9.40
16.00 4 6,5
10,50 +5,0
350.00 /

47959
11
361
21

530.00 + 2.9
2
5.70
1330
5.80 +3.3
520
700.00
70
280.00 /
100
420.00 +2.4
95
2.50 +8.6 359484
1.50 4 20.0 1435950
33,00 +10.0
200
1.75
741920
1.45 +2.8
23100
4.00 +8.1
100.710
41500
5.00 -12.2
6,10 19 238
6,50 4 8.3 6 724
2.55 4 2.0 10154
17,79 +5,9 101225
20.50 1671
21,99 -4,3 29040
22,00 27147
1.10
1.61

+4.7
+6.6

500
100

580.00 2 570
5.80 -4,9 21390
32,00 -3.0 88991
30.00 75 500
220.00
54
16.50 -8.3 4.160
6.11 +0.1 25390
1.50 -3.8 44 671
33.00 3.057

33.00

185.516

300,00
130
300.00
50
33,00
303

30.00 -3,2 16674
77.00 -3.5 47 504
400,00 4 7.5 2358
546.00 4 1.8 11077

700.00 4 6,0

100

5.50 -5.1 29 330

210,00 H0.5 7 756
80.00 1650
59,00 -1.6 130 736
960.00 +5,5 1043

3.30
1,26

269 541
2100

1,60

200

2.50
2800
609.82 610,00 610.00 +B.9 3402
3.30
3.30 12461
3,30
0.60
0.6O
0.60 61000
46.00 35,00 -20.4 4 100
37.71
8.02
8.30 +18,5 55000
8,30

2.80
290
290,00 293.89
30,00 30.59
13,00

4.00

4,50 4 12.5
3,90
18,50 -7.5

13.17
1100

3.50

9.00

13 28
650
5 13
37 00
32 00
9.15

680
7,70

694
744

14.00

11,00
3,60
14.00
650
5.30
37 00
37.00
10.00
7 10
760

65,00 +8.3 4 435

1.50 31900
26,00
560
5.00 -1.9 423870

4.50

109062

4,00 +2,5 11 OOO
15,50 -3,1 157 399
2,60 -7.1 275100

9.00 +2.2 71,920
43.26 +0.6 6350
45,00 -4,2 257
7.81 +4.1 5.568
100.00 +5,2 1.181
23.00 -8.0 60246
t.50
30.00

75 740
15,200

195,00 -7.5 7,495
1.01
20
0,80 -1.2 10641
1.20 +20.0 20792
1.35 +3.8 134,084
9.00 32451
101.00
20
101.00 28561

1.70 -5.5 1.110
1.20 62 552
2.00 -18.3 987
2.50 +4.6 230 023
6.50 +18.1 103 278

6.00 +30.4 60 000
40.00
10
2.10
0.95
3.60
4.05
4.00

+2.4
+4.3
+2.8
-1.2
-14.8

159440
60712
62 260
11626
53110

5.00 +6,3 25 006
5,60 +14.5 122600

8.50 +6.2 11656
41.00 +32.2 7085

39.00 +21.8 81 164
7 30 109838
-5.7
16.60
51004
+0.6
15,20
24
12.00
63881
3,50 ? 60
500
15,00
9.0
67 761
4,30 + 7.5
37 500
13000
500
+4.0
5.70
1000
-5.0 263 846
3.80
800.00
1000
3.00 +20.0 581300
-1.6
290.00
27
31.00
31268
14,50
56633
661.00 +32,2
1000
+4,8
65.01
480
70.00
200
400.00
4220
9.00
960

33.50
59.00
12.X
11.00
3.49
13.50
6.50
6»
37 00
32.00
9.00
7 10
7.40

-9.4

-12.1
.9.0
-6.8
4 1,5
-104
4 8,8
+4.5
»ll 1
.0,6

21718
47 485
66 146
22 500
116 266
63 705
128
258 847
620
12 742
33100
110000

336 664

FRIG IDEAI. PN
FRIGOBRAS PN
FUND TUPY PN
GAZOLA PP BSD
GAZOLA PP BSP
GRANÓLEO PN
GRAZZIOTIN PP
GLJRGEL PPB
HERCULES PP C35
IAP ON
IAPPN
IFEMA PP
IGUAÇU CAFÉ PPA
IGUAÇU CAFÉ PPB
IMCOSUL PP C23
IMCOSUL PP P
IND VILLARES OP C3
IND VILLARES PN IN
INDL B HORIZ PPB
INDS ROMI PP C05
INVESPLAN PN
IOCHPE 0P SUB
IOCHPE PP SUB
IPLAC PN
ITAP PP INT
ITAUBANCO ON
ITAUBANCO PN
ITAUSA ON
ITAUSA PN
J B DUARTE 0P
J B DUARTE PP
J H SANTOS 0P BON
J H SANTOS PP BON
KALIL SEHBE PP
KARSTEN PP C37
KEPLER WEBER PP C2
KLABIN OP C01
KLABIN PP COl
LA FONTE FEC PN
LA FONTE IND PN
LABRA PN

LACTA PP C05

LARK MÃOS PP
LIGHT ON
LIMASA PP
LOJAS RENNER PPB
LORENZPPCI1
LUXMA PP CIO
MADEIRÍT PNB
MAGNESITA ON
MAGNESITA OP C06
MAGNESITA PPA C06
MAIO GALLO PP
MANAH PN
MANASA PN
MANGELS INDL PP
MANNESMANN 0P
MANNESMANN PP
MARCOPOLO PP
MARISOL PP DIV
MASSEV PERK PNA
MEC PESADA PP
MENDES JR PPA
MENDES JR PPB
MERC S PAULO PN
MESBLA OP
MESBLA PN
MESBLA PP
MET BARBARA OP
MET B4RBARA PP
MET DUQUE PP C43
MET GERDAU PN
MET WETZEL PP B/S
METAL LEVE PP C32
METISA PP C25
METISA PP C26
MICHELETTO PP DIV
MINUANO PN P
MOINHO FLUM OP C1
MOINHO LAPA PN
MOINHO SANT OP C6
MONTREAL PP
MÜLLER PP C13
MULTITEXTIL PP Dl
NACIONAL ON
NACIONAL PN
NORD BRASIL ON
NORDON MET OP C25
NOROESTE PN
OLVEBRA PP C34
ORION PP
PANATLANTICA PP
PANVEL PN
PARAIBUNA PP
PARANAPANEMA OP C5
PARANAPANEMA PP 05
PAUL F LUZ ON
PEIXE PP C02
PERDIGÃO PNA INT
PERDIGÃO PNA P
PERDIGÃO ON INT
PERDIGÃO AGR PNA
PERDISA PNA
PÉRSICO PN
PET IPIRANGA PP Dl
PET IPIRANGA PP C2
PET MANGUINH PP
PETROBRÁS ON
PETROBRÁS PN
PETROBRÁS PP DIV
PETROBRÁS PP C33
PETTENATI PP
PIRELLI OP C60
PIRELLI PP C60
POLAR ON
POLIPROPILEN PPA
POLYMAX PN
PROMETAL PP
PROPASA PP
OUIMIC GERAL PND
QUIMISINOS PN
RANOON OP
RANDON PP BS
RANDON PP
REAL ON INT
REAL ON P
REAL PN INT
REAL PN P
REAL CIA INV ON
REAL CIA INV PN
REAL CONS PNB INT
REAL CONS PNE INT
REAL CONS PNF INT
REAL CONS ON INT
REAL DE INV ON IN
REAL DE INV PN IN
REAL DE INV PN P
REAL PART PNA INT
REAL PART PNB INT
REAL PART ON INI
REF IPIRANGA PP Dl
REF IPIRANGA PP C2
REFRIPAR PP INT
REFRIPAR PP
RIPASA PP COl

«¦"

Mod

Depois dc algumas semanas
operando na contramão do
mercado, os preços das ações
da Vale do Rio Doce deram
uma esticada ontem, passando
de CrS 600 na abertura dos
trabalhos para CrS 650, no fechamento e máxima do dia. A
evolução das cotações surpreendeu os investidores que
estavam vendidos a descoberto
no mercado de opções.
Assustados, passaram a zcrar suas posições, através de
operações inversas, o que pressionou, ainda mais, os preços
das opções para cima. A Série
CJG (preço de exercício de CrS
600) abriu a CrS 33 e fechou a
CrS 58, depois de ter batido
CrS 70, na máxima. A CJY (de
CrS 700), de CrS 2,40 foi a CrS
8,20, fechando a CrS 7. Os
prejuízos foram"de enormes para
pé trocado"
quem entrou
e, ao final da tarde, os gerentes
de algumas corretoras estavam
reunidos para "administrar os
pepinos" de clientes que perderam o que não tinham para
perder.
Com a atenção voltada para
Vale PP, o mercado de ações
de segunda linha (de empresas
c boa
privadas com potencial
liquidez) ficou "um pouco
abandonado" e alguns investidores aproveitaram para ?calizar lucros, isto é, vender as
ações que subiram muito nos
últimos dias. O diretor da Arbi
Corretora, Carlos José Muniz,
comentou, a respeito da alta
das Bolsas, que "o que está

Maior» alutt%)
25.40 Arthur Larxje PP
20.09 Lark Máquinas PP
19.75 Arthur Ungi-OP
7.90 Banco do NordesloON
6.44 Banerj ONe-

Docas PP
Docas OP
Teler|Pr\l-e
Petrobrás PPeMannesmann PPee-

Máx

Foch

Otc.

Quant

Tituloi

Min

Mod

Máx

Foch

Ok.

fechamento à vista
(em CrS)

7,83
5.87
3.93
2.53
2.25

9

3" feira

92. .11
47.39
21.00
19.38
15.13

Ferro Ligas PPeee
15.80
Catagua^es Lcxjpoldina OPc- 11.77
Copene PA
9.09
DHBPrtPP
5.04
Cataguazes Leopoldina Pao- 4,93

£*# REVI

GOLD

GARANTIA DE INVESTIMENTOS
OURO A PARTIR DE 5 GR.
DFPfO VENDAS
Shopping Cassino Atlântico
Av. Atlântica. 4240 I4 323

PAULO

SAO

MATRIZ

Av. Rio Branco. 17112o
Tel: 240-7460

Av. Pauksla 949/22°
Tel. (011) 288-2233

ontem

Bolsa de São Paulo — A
Bolsa de Valores paulista registrou ontem baixa de 0.9%, eom
o índice Bovespa fechando na
marca de 58 mil 246 pontos. O
índice medio subiu 0,7%. Foram movimentados 42 bilhões
de ações, no valor dc CrS 545
bilhões 576 milhões, dos quais
CrS 138 bilhões 986 milhões no
leilão de títulos da Indústrias
Klabin. A baixa deveu-se, segundo os técnicos, a realiza-ções de lucro entre os possuidores de ações de segunda linha. Paranapanema PP c/ 58,
com CrS 33 bilhões 691 milhões, foi a ação negociada à
vista. As maiores altas foram:
Pérsico Pizamiglio PN (33.3%)
e Real Companhia de Investimento PN (22.1%). As maiores quedas: CBV Indústrias
Mecânicas div. (20,4%) e Vidraria Santa Marina OP div.
(12,2%).
Nova Iorque — Pela segunda
vez consecutiva, o mercado de
açóes apresentou resultados
mistos, em sessão dc forte movimento de negócios. O índice
industrial Dow Jones fechou
em 1 mil 333,11 pontos, com
baixa dc 0.56. As emissões em
alta superaram as baixa numa
proporção de oito para sete e o
volume de negócios somou 127
milhões 540 mil ações.

»NEW GOLD MfTMS PRECIOSOS lTDA

/

4a feira

maior; à vista, 7 bilhões 302
milhões de ações, por CrS 170'
bilhões 818 milhões. 11% menor; a termo, 251 milhões de
ações, equivalentes a CrS 8"
bilhões 2.S1 milhões; c a futuro,
200 mil ações, por CrS 142
milhões.

Ouant

10000 RODOVIÁRIA PN 5.70 5.72 5,30
3.51
3,50
3,51
3,51 4 17,0
5,20
7000
+3.7
11.00
10.59
1050
11.00
24 571 SADIA AVICOL ON 6.00 6.00 6.00
112
6,00
6,00
6,00
33 381 SADIA AVICOI CN 8.30 856 9 00
6.10
6,00
1600
8.30
¦5.0
4.99
5.20
5,10
5.10
35 766 SADIA CONCOR PN 9.00 9,66 10.00
9.60
33 799
-1.9
4.99
4,99
5.00
5.00
54 300 SADIA OESTE PNC 5.70 6.70 5.70
5,70
7 001
4 2.1
166 240 SAMITRI OP INT 140.00 14401 14600 145.00
2,35
2,30
2.46
2.40
4 450
15.00
14,03
13,00
14.00
1850 SANSUY PP 25.50 25.83 26.51
25.50 -1.9
24 140
1.10
1.10
1.12
4 2,8
1.10
3.00 -3.2
63 700 SANTACONSTAN PP IN 3.00 3.09 3,19
67 660
4.49
4,40
+ 2.2
4.50
4.50
4250 SAN1ACONSTAN PP
2,70 2,89 2,90
2.90 4 7.4 103 000
7,30
7.39
7.50 +2.7
7,50
1500 SANTANENSE PP DIV 11.00 12.50 12.50
12.50 4 13.6
30 983
9,30
10.30
9.57
10,00 + 7.5
82 306 SCHLOSSER PP 7.00 7.07 7.50
7.00
68 060
8,00
8.00
406 SCOPUS PN INT 6.80 6.90 7.00
8,00
8.00
70.314
57.00 57.00 57.00 57.00 +14.0
5000 SCOPUS PN 5.50 5,52 5,80
64 792
-5,0
57.00 59.62 60.00 60,00 +9,0
9430 SEARA INDL PN 3,80 3,89 4.00
3,80
5500
6,30
6.70
6,49
6,60
3,1
34 520 SHARP OP 184 1800 18.00 18,00
18.00 -12.1
200
6.00
4400 SHARP PP 184 32.00 32.55 36.00 32.50 -29 172 414
6,10
6.07
6.10 + 1.6
420
4.19
4,10
4.20
X 00 28,00 28,00
4 5,0
10000 SHAPP PP P84
1000
28.00
-2.3 475 725 SID INFORMAT PP CO 60 00 63,26 67.00
4.20
4.06
3.50
4.10
62,00
66 432
9.15
8.80
45480 SID AÇONORTE PNA 5.40 5 50 5 51
8.80 -2.2
9.50
3 470
5.50
532.00 537,00 532.00 532.00 + 2.3
100 SID AÇONORTE ON 3.30 3.30 3.30
1205
3,30 43.1
1.50
1.50
1.40
1.40 -6.6 134 060 SID GUAIRA PN
3,10
3,24
3 50
93 197
3,10 -11.4
600
6.00
6,00
6,00
3000 SID RIOGRAND PN 3,60 383 4 00
3.80 -2.5 140 228
+ 1,1 161058 SIFCO PP 74.00 74,30 26,00 24.00
9.30
9,12
9.00
9,10
7.6
62 227
2.59
2.59
2.69 -2.2
2,59
2000 SOUZA CRUZ OP C03 763.00 816.6/ 821.01 820,00 4 7.4
551
1,96
2,02
19 00 19 83 21.00
2,00 -4.7 44/ 198 SPRINGER PN
2.10
20,99 4 7,6
53 851
-7.7
35,00 35.10
36,00 35,00
4.20
4 36 4 40
578 STAROUP PP
4.30 -1.1
58 700
33.00 34.02 34.50 33.60 -2.8 109 152 SUDAMERIS ON INT 1.80 1.97 2 00
2,00 411.1 106 230
90,00 90,00 90,00 90.00
729 SUPERGASBRÁS PP 22.89 23.64 25.00
23,00 -4.1
24 655
80,00 86,75 92.00 90,00 -2.1
4930 SUZANO PPA 266.00 269.68 270.00 270.00
+1.8
6359
4.46
4,30
4.50 + 12,5
5.00
TECELSJOSEPP 24.00 24 83 25,00
39471
24.00 -4.0
13 720
7.00
6.45
6,00
6,70
93.103 TECHNOS REI. ON 550,00 550,00 550.00 550,00 +10.0
200
50,00 50,00 50.00 50.00 +25.0
100 1EKA OP D6
24 50 24.50 24.50
24.50 -2.0
3 924
70.00 69.00 +6.1
63,00 65.58
68 040 TEKAPP 06 39.00 39,92 4000 39.99 +0.0
16868
7,00
7,00
7.00
7.00
4 4.4
2000 TEKA NORDEST PNA 2.40 2.40 2.40
2.40
4986
80.00 80.53 85.00 80.00
2360 TEKNO PP 4000 4000 4000 40.00 +14.2
6
150,00 150.00 150,00 150.00 4 15.3
+0.1
100 TELERJ ON 185 20.02 20.03 20.03
20,03
30
77.00 77.61
78.00 77.00 -1.2
5157 TELERJ PN 185 46,99 47 00 47 00 47,00
21
48.00 49.90 50.00 50.00 4 11.1
1.576 TELESP OE IB5 101.50 101,51 101,51 101,51 4 0.5
108
2,60
2.65
2.70
2.50 - 7.4
85000 TELESP ON 185 1.10.00 130.00 13000 130.00
2
2.60
2.67
+1.8
2.80
2,80
61300 TELFSP PE 185 155,00 155,47 199.00 155.00 + 7.6
95
2.40
2.40
2.40
2.40
27 500 TI.LESP PN 185 12999 131.50 13601 136,01 ? 4.6
4
2,80
+3.7
4 250 TEX RENAUX PP Cl
2.80
2.80
7.80
8.49
8 49 8.50
8,49
600
4.50 +60.7
4.50
3.79
3.01
3840 TIBRAS PEA 25000 260.00 250.00 250,00
420
28.00 28,00 28.00 28,00
8 TIBRAS PEB 25000 250.00 250.00 250,00
400
2.30
2,45
2.50 <8.6 166 790 TRAFO PN 1300 13.44 13.50
2.50
13,00
17 691
-5,0
8,50
8.50
12900 IFSANSBRASH ON IN 190 190 2 00
8.50
8.50
7 352
1,90
15,00
15.00
15.00
15.00
6140 TRANSBRASIl PP C2 370 3.92 4 15
4.10 -1.2 478 093
7.80
-1.4
7.88
7.80 -2.5 131437 TRANSPARANA PN 3.45 3 48 3 50
8.00
3,45
2600
0.6B
0.65
0,70
0,70 >11.1 109164 TRICHES PP 3.75 3,91 4 01
4 8.0
401
11 576
77.00 77,00 27.00 27.00 + 7,9
3.10
320
3.20
18 TROI. ON ISS
1042
3.20
28.00 28.00 28.00
2.40
2.40
2 40
28.00
500 TROL ON P85
56
4.0
2,40
34.50 35.49 36.50 34.50 -4,1
2.10
3,00
3 40
4 1.6
29 879 TROL PN 186
78 525
3.00
12,5
4,20
-5.1 186 580
4.60
4,50
4.50
2,70
7 79 3 00
24 660 TROL PN P85
2.75
13,00
13,00
4P.0
13.00
13.00
380
399
4 00
3800 UNIBANCO PNA
3,95 41.2 130 334
3.38
3.50 4 9.3 139132 UNIBANCO PNB
320
3 59 3 70 3 70
3.50
359 -2.9 104 301
10.4 343 375 UNIBANCO ON
4,30
4 30
4.90
4.51
3,50
369
3 59
3.50 -2,7 100 001
400
3.80
4,00
3.95
416159 UNIPAR ON 3.20 3.20 3 20
3,70
/
808
3.40
3.40 -5,0
3.60
353
3.50
3 50 3 50
34 918 UNIPAR pr>A C27
3,50
10 600
12,50
12.30
13.00
+ 0,8
12.40
4.30
4 46 4 60
60840 UNIPAR PPB C27
4.40
111 172
18.00 18,48 20.00
/
1300 USIN C PIN IO PP IN 2,51 2,59 3 00
20.00
2.60
162 030
2.45
2.69
2.58
2.40
247
2 70
2.69 + 3,4 270 255 USIN C PINTO PP
2.50 -3.8 778 420
33,50 34.79 35.00 33,60 -5.8
3850 VACCHI PN 1.50 1.50 1 60
1.50
85 300
37.00 37.67 38.99 37,00 -5.1
1265 VALE R DOCt OP IN 410.00 421.04 430.00 429.00 4 4.6
21828
37.00 37.90 40.00 38.00
32 865 VALE R DOCt PP IN 600.00 631 28 655 00 650.00 4 8.3
43.303
7.00
6.99
7.00
7.00 + 7.6
6300 VALMt T OP C20 180,00 180.92 200.00 180.00 4 5.8
2.170
165,01 165,01 165.01 165,01
-4,1
13 VARGA FREIOS PN 11,50 11.53 11.99
11.60
9.114
100,01 100.01 100.01 100,01
-4,0 419988
8 VARIG PP 11.80 11.97 12.60
12.00
VIBASA PPB C19
4,25
4 30 4 30
4.25
+0.9
33 000
222.50 258.24 264.98 222.50 + 1.1
3426
14 580
55.00 55.00 55.00 55.00
2460 VIDR SMARIHA OP Dl 50.00 52 45 5900 50.00 -12.2
111920
55.00 59,98 62.00 62.00 +14,8
28765 VIGOR PP C02 4.30 4.41 4 60
VOTEC
PP
0.60
0
+
0,61
1.6
60
061
30
000
3,50
3,50
11.700
3.50 + 2.9
3.60
17.60
69815
6,04
6,00
2.7
6.20
6.03
69.873 VULCABRAS PP C42 17,50 1790 1800
WEMBLEY
PP
14.00
14
14,00
-6.0
00
14
00
50000
52,00 52.00 52.00 52.00 -1.8
3080
WHIT MARTINS OP
500
505
5 20
5.05 +1.0 133491
88.00 88.82 90.00 89.00 + 1.1
14.512
2.60 +4.0
12700
3.00
2.66
2.50
3.00 4 20.0
50111 ZANINI OP INT 260 762 280
3 70 3 /8 4 00
3.70 -2,6
91910
2,47
2.40
+ 4.1
2.50
2.50
9015 ZANINI PPA INT
PP
C37
9.80
10.08
11.00
ZIVI
11.00
+10.0
5.70
086
5.98
223
600 + 5.2
6.20
89885
2.45
2.19
2.50
2.50 + 4.1
59.000
CONCORDATARIAS
99.97 106.73 110.00 100,00 -4,7
5940
BRINO MIMO OP C22
5.00
5.00
5.00
5.00
/
600
7.00
6.70
6,71
7.00 + 4,4
51.000
PP C22
4.95
5,00
5,00
5.00
34 398
225.00 228.80 230.00 230.00
5085 BRINQ MIMO
PP
1.89
SO
CALFAT
1,90
+5,5
1.94
2.00
91 160
37.00 38,49 39,00 38.00 -2,5
3.465
-6.2
CALFAT PP SUB
1.50
1.50
1.50
1.50
4790
4.40
4,80
4,56
4.40 -10.2 177 606
1.00
EMBAUBA DES PN IN
1.00
1.00
1.00
8410
-2.0
4.80
5,03
4.80
5,50
41.700
FAROL PN
2.10
2.14
2.15 4 13,1
2.20
26127
5,96
5.90
5.96
5,90
4862
PN
1.50
ORNIEX
+3.4
1.60
1.50
1.50
3500
6,05
+8,3
6.51
6.43
18425 PIR
6,51
BRASII IA OP
0.28
0.31
0.34 +9,6 288 700
0.34
135.00 135.00 135.00 135.00
3 PIR BRASÍLIA PPA
0.32
0.40
0.38
0,38
685 588
12.00
12.00
12.00
12,00 -1.6
27.265
SERVIX ENG ON
25.00 20,00 -20.0
20.00 20.62
405
5.47
5.20
5.50
5.60 +10,0
68188
SOLORRICO OP
4.49
4.30
436
4.30
-4.4
12898
7.54
7.40
7.65
+0.6
8.00
98000 SOLORRICO PP
7.10
6,30
7.00 +11.1
6.88
81267
7.10
7.20
7.40
+0.5
11350
7.14
VIGORELLI OP
0,85
0.95
0.85 -6.6
0,93
51896
1.90
1.30
1.90
1.90
1.116
1.50
1.50
1.50
1.50
900
7,50
7.83
+
8.20
6.6 117 570
8.00
47,00 47.02 48,00 47.00 -2.0
5100
43.50 43.98 45.00 44,00 + 0.6 772124
1.33
1,33
1.30
+ 2.3
1,33
11000
Código
Aeic-Obj.
Quom. Abwt
Vonc.
Preço
-2,6 158860
1.80
1.85
1.90
1.85
Exorc.
(mlll
3.60
3.69
3.71
3,70 + 2,7
58.503
/
3.00
3.00
3.00
3.00
450
OBB10
PP
C31
700.00
DEZ
BB
-2.8
43.00 43.00 43.M
2000
1.70
1.70
1.70
1.70
148
OBE1 BEL OP
DEZ
32.00
4.99
4.99
23000
4.99
12.00
11.00
12.X
4.99 + 0.2
20 000
0BE7
BEL OP
DEZ
7.50
7.50
/
36.00
7.50
23000
9.00 8.54
7.60
2500
8.50
2.28
1.80
BEL OP
2.40
2.40 +33.3 557.900 OBE18
OUT
4.60 4.60
32.00
4.X
5000
7.64
7.40
7.80
7.40 -2,6 140208 OBH5
BRH PP C13
DEZ
32.00
4000
5.06
5.0S
5.05
7.25
7.00
7.50
7.00 -10.2
40 530 OCY7 CEV PN
DEZ
1.91
5.00
1.91
8000
1.91
30.00 31.50 34.00 34.00 +21.4
20000 OCP19 CPN PA
DEZ
100.00
10000
30.50 30.60 30.60
305,00 309.41 310.00 310.00 +3.3
8489
OIF3 IAP PN
DEZ
10.00
9 200
2.39
2.39 2.39
425,00 454,69 460.00 460.00 +13.5
16
OPT11 PETPPDW
OUT
600.00
146 500 40.00 36.84 36.00
600,00 608,66 615.00 600.00
31989 OPT 16 PET PP DIV
OUT
500.00
8000 124,00 115,26 110.X
585.00 593,99 605.00 605.00 +4.3
12044
0PT31 PET PP C33
DEZ
650.00
3000 134.44 137.77 144.44
3.00
2,81
2.59
2.60
264 909
700.00
DEZ
4000 115.00 114.94 114.75
12.09
11.99
12.40
12.00 -3.2
75 767 0PT32 PET PP C33
OPT44
PET
PP
C33
-1.9
DEZ
5000
800.00
10.20
10,01
35.00 35.00 35.X
9,99
10.00
33 770
FEV
60.00
40.000
12.00 12,00
/
200,00 200.00 200.00 200.00
12.X
400 OPM15 PMA PP DIV
19.50
19.00 19.23
14,00
45 000
19.00 -3.5
29.90 30.08 30.10
30370 OPMI PMA PP DIV OUT
3.10
3.00
18.00
3.15
OUT
3.10 + 3.3
69 200 OPM3 PMA PP DIV
102 000 21.00 24.43 26.X
20.00 22.03 22.50 21.00 -6.7
51560 OPM32 PMA PP DIV OLT
36.00
634 200
8.80 9,05
9.00
12.50 12.75
13.20
13.00 +4.0
OPM39 PMA PP DIV
18890
49 000
OUT
32.00
12.60 12.67
I3.X
3.50
3,50
3.50
3,50
2500
OPM38 PMA PP DIV
DEZ
36.00
18.52
18.52
5000
18.52
1.39
1.41
1.36
1.36 -2.8
4 835
0PM40 PMA PP DIV
40,00
DEZ
543 300 14.50 14.76 14.X
4.95
4,96
4.95
4.96
10000 OPM42 PMA PP DIV
DEZ
50.00 1063 600 8.10 8.13
800
12.49
13.00
12.72
12.50
47 726 OPM6 PMA PP DIV OUT
40,00 2 140500 5.16 5.53
5.X
7,39
7.00
7.70
+
7.20
2.8
21230
0PM4 PMA PP DIV
DEZ
55.00
9000
5.00
5.02
5.20
28.00 28.75 29.00 28.00
402
OPM5 PMA PP DIV
DEZ
60,00
1894
900
3.90
3.88
28.00 28.00 28,00 28.00 + 7.6
3.75
826
45.00
39000
1.50
1.31
28.10 28.10 28,10 28.10 + 0,3
1.20
3 556 OPM7 PMA PP DIV OUT
OPM9 PMA PP DIV
DEZ
755 000
66.00
27.10 27.56 28.00 28.00 + 3.7
2.20
2.32
2.20
1237
OPM22 PMA PP DIV
46.10 46.10 46.10 46.10 + 2.4
DEZ
35100 23.X 20.90 20.01
32.00
32
50.00 51.47 55.00 55.00 +221
OUT
50,00 3110/00 0.55 0.52
700 OPM45 PMA PP DIV
0.50
28,00 28.00 28.00 28.00 +7.6
0PM48 PMA PP DIV
42
DEZ
29.00
200
20.60 20.» 20.50
28,00 28.00 28.00 28.00 + 7.6
25 OIP31 PTI PP C21
FEV
10000
500
1.69 1.69
1.69
35,00 35.00 36.00 35.00 + 9,3
OAG30 SAG PP C08
783
120.00
10000
DEZ
11.40 11.40
11.40
30.00 30.00 30.00 30,00 + 3.4
147
OAG3 SAG PP C08
140.00
10 000
DEZ
4.X 4,X
4.X
20.01
20.01
+
20.01
20.01
6.3
283 OSH35 SHA PP 184
OUT
6000
73 00
11.50 10.X
9.50
20.01
20.01
+ 2.6
20,01
20.11
1267 0SH39 SHA PP 184
OUT
103 000 0.49 7.06
26,00
6.00
19,00
19,00
19.00
+ 2.7
19.00
204 0SD14 SID PP COl
70.00
DEZ
14.X
14
3000
X 14.X
27.00 27.00 27.00 27.00
20154
0SD18 SID PP COl
45.00
1000 22.X 22.x 22.X
OUT
27,00 27 00 27.00 27,00
126
0SY22 SUY PP
10000
37 00
DEZ
3.14 3.14
3.14
27,00 77,00 27,00 27.00
156
DEZ
7,50
IX 089
557 700
2,30
7.50
7.50
7.50 4 70 4
0.85
1000 OUP20 UCO PP P
12.00
7.50
666
6.00
DEZ
206 000 400 3.56
7,50 4 48.5
3.62
61600 OVG8 VAG PP
3.33
3.10
1400
3,60
DEZ
3.10 -114 106050 OVG10 VAG PP
2.X
20O0
2.30
2.30
-3,2
3.00
3.09
OVG3 VAG PP
3.15
3.00
119 000
OEZ
1.30
60091
K\00
1.29
1.80
1100
11.27
¦4 OOO
1150
11,60
4 4.5 208317 I OVL41 VAL OP INT
DEZ
500.00
53X

650,00

600,00

573,00

Maiores hai>uu{%)

(mil)

Opções de Compra

Cotações
Vaie PP — BVRJ

Açòcz fora do IBV

Cemig PP
VangPP
Cataguazes-Leopoldina PAcBaneriPP
Banespa PPa-

(mili

surpreendendo c o volume de
dinheiro novo que está vindo
para o mercado e que não vem
de investidores institucionais".
Acha que o temor de novos
tributos sobre os ganhos cm
papéis dc renda fixa está estimulando a aplicação em ações.
Acrescenta que, paralelamente
a isso, os resultados das empresas neste segundo semestre estão surpreendendo os analistas
e superando as projeções feitas
no início do ano, da mesma
forma que a.s projeções sobre o
crescimento deste ano do PIB
foram sendo refeitas, passando
de 4 para 8%, segundo economistas que esláo trabalhando
para o Governo. Ontem, foram
vendidas todas as 2 bilhões 893
milhões dc ações preferenciais
da Klabin, ofertadas cm leilão
na Bovespa, ao preço médio de
CrS 48.
Bolsa do Rio — Operou em
alia de 2,4%, com o IBV fixando-se em 2 mil 165,30 pon los
na média. O índice de fechamento subiu 1,9%, com 2 mil
422,42 pontos. Das ações do
IBV, 23 subiram, 15 caíram,
uma permaneceu estável e uma
não foi negociada no pregão
anterior. O volume de negocios, com 27 bilhões 353 milhões de títulos, foi dc CrS 420
bilhões 62 milhões. 26% maior
do que o movimento da vespera. Em opções, foram negociados 19 bilhões 799 milhões de
títulos, no valor de CrS 240
bilhões 796 milhões, 103%

AljdCS ttò IBV

19 799 700

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO
Tra*»

Vale PP assusta especuladores

Tel: 287-1242

ÍNDICES (em 03-10-85)
lan Fn tfar Ux Hil Jun lui «(D Srt
Km
D«!
INFLUU 1% IGP) Out
«•nul
12.6
9.9
10.5
12,6 10.2 12.7 7.2 78 78 89 140 9 1
Ho ano
166.6
19.1
723,8
12,6 21,08 39.9 «9.9 61.6 li.} 898 IJ64 136 7
2II.0
223,8
737,1 225,9 7.14.1 728.8 225.6 721.4 217.3 2770 2229
Em 12 «Ml
2IS.I
K. indlc» (nwi) 19 232.2 21 131,6 23.15J.1 76 308,6 28982.1 32665.2 35022.4 37 748.1 40709,1 44 338.7 50.545.5 56161.6

M

CUSTO DE VIO* {%)

Mensal
10.7
8.8
»0 «no
157.1
1/9.8
Em 12 mes« 198.4
2044
K. indico (nrn) 15042.0 13 369.1 18

10,3
1.1,3 122 10,5 6.7 7.3 10.6
7087
13,3 ?U 40.4 49.8 60,8 779
208,7
218,3 723.1 775.5 270.0 714.4 716
061.2 20 466.4 22955.1 25364,1 270MI 29041,4 32 130.3

17,4 12.9 9.7
999 1251 1464
2718 2306 2274
361128 40/580 444988

- -

PREÇO POR ATACADO (%)

»ons«l 13./ 10.4 10.8
12.9 9,2 13,6 1.7 6.5 7.1 7.6 14
91
Noano 1/0 198 230.3
12.9 73.3 40.1 50.2 60 M.3 84.3 111.1 1302
238,5 730.3 740.7 733.4 726.7 220,2 211,2 226.3 2201
Em 12 nwtM 215.2 220.1 7303
K. indico (MES1 22 195.0 24 494,9 7/1508 30660.5 33 484.5 38 033.6 40/89.5 43 479,/ 46 504.0 50044.7 5/305./ 62498.2

_________

_____

"««ai
86
8,6
8,2
7.5 3,1 11.6 8.8 27.4 6.4 98 13
96
«o ano 166./ 189./ 213.4
7,5 21,6 35.6 47.6 80.7 922 UO 138/ 161/
Em 12 mosoi 213.6 704.1 213,4
218,1 195,5 701,6 214.4 ?y,4 7480 2630 ?218 234 1
». indico Inml 14 026./ 15 238./ 16 482./ 1/724.0 20036.9 22358.4 24 325.0 29/78.3 316/64 34 779
393459 431302
34,8

UPC (tnmottral) 1%)

3674

39.84

34.34

27.01

1/86/.42 22 110.46 2/510.50 34 1667/ 42031.56 49 396 8a 583O020
0RTM (Cri)
118.71
74 432.06
38 708,46
30 316,5/
45 901.91
53 43/.40
20
10,5
12.6 9.9
10,5 12,6 10.2 1?,/
C0RBECA0 HONHÃRIA (%)
11.83
10.01 9.71 /,61
8.18 9.1
CAOEBKtM 0E P0UPAHC» (rentabilidade)
INPC (%)
Honul
Ho 31)0
Em 12 meus
fleajusta Salinal umes.

13.163

10.449

11.05?

13,16

1075

13,26

12.35

10.55

974 8.14

11.25 10,08 10.73 13.95 9.87 11.5 9.49 6.69 /8? 8/5 1725
149.93 1/5.12 203.2/ 13.95 25.19 4002 53,32 63.56 76.35 91/8 115 7/
186.98 194.74 203.2/ 214/9 217,54 223.91 271.77 215.59 2177/ 204/9 219 35
71.00 71.00 Z2./0 75,00 77.30 81.00 8570 89,00 86.02 8030 /63S

ALUGUEIS (%)
Residencial - anual
Samestnl
Comerciais (igual i)
Corr. Mon. am 12 meses
Semestrais

872

9.645

68.33

ZI.98
1/5.48
57.58

152.47
56.8

153,23
5/.04

149.58
58.16

155.79
60.00

167.62
61.86

1/1,83
64.80

1/4.03
6S.S6

1/9,13
/1.2

1//.66
68.85

1/2.4/
64.24

170.72
61.08

163,83
54.66

202.9

210,98

219.92

223.77

232,03

225,82

233,82
91.22

242.8
89,91

246.26
90.07

246.30
8/.8Z

23/87
/9.SS

230,48
76.26

CORREÇÃO CAMBIAL (%)
Mensal 12,% 9.889 10.449 12.595 10.2 12.694 1191 10.01 9.2 1.6 8.18
Noano 166.49 192.85 223,596 12,595 24,08 39.836 56,11 72.348 8/81 106 0? Em 12 rnowt 211.33 215.402 22/.950 231.814 225.08 239724 242.85? 246.886 246.06 244,39 -

1227
145/6
235.98

DÓLAR (I) (Crt)

2 880 2.860 3 290 3 800 3 950 4.900 5150 5650 6 500 / 400 9 200
2 329 2.662 2 881 3 184 3 58/ 3.951 4 4/0 5000 5 480 6000 6 460

9 450
/030

10.100

OURO (2MCrt) 31600 31.200 35600 3/100 38 700 44600 57800 5/100 66200 76600 92500

100000

104500

No paralelo
Cambio oficiai

0VE1NI6HT (li)

Andima 12.89 10.86 11,51 13.94 11.96 13.09 13,?/ 12.31 1073 10.03 9.4
(Ti composta)
(SDPI 12.93 10.40 10.26 1273 J/,15 12.30 11,8/ 11.30 10.22 9.60 8.89
CDB

13.75

9.33

LEIRA DE CAMBIO (31
BOLSA 00 RIO (IBV)
Libor 15)

11.75

Primo-rato (Sl

MEIOS OE PACAMENTOS (7)
Saldo (Crt bilhões)
mes (X)
No ano

14,32

9.98

13 10 14,43 11,3/ 1073 8.83 11.09

11,8o

8.87 9.01 8.8/ 6.36 12,40 1275 12.41 16,46 1374 10.08 10.83
21.3

46.43

10,69

12.75

BASE MONETÁRIA (6)
Saldo (Crt bilhões)
mes (%)
no ano
Em 12 meses

11,63

10.46

17.14

9.49

12.00

11.50

-4.17

9.25
1075

13.05
8.68

-075
9.93

10.50

10.50

9.791 11027 15013 14689 17479 17 134
Z.4 12,6 36,2 -2.2 19,0 -2
124.2 152.5 243,8 -2.2 16.4 14.1
175.0 185.5 243.8 219.9 266.6 253.1

023

33,3

975

9,06

10.50
1/750
3.6
18.2
20/, 1

30,24

8.25

10.50

18/18
5.5
24.7
198.4

24.69

9.5

21 155
13
40.9
708.1

-

8.5

-

8.25

9.5

9.5

9.5

23.805
12.5
58.5
219.0

-'

30.60

26803
127
Z8.5
230.7

16122 18708 24.985 22.034 24.545 27 261 30306 32513 38395 42360 4Z.653
5.2 16.0 33.6 -11.8 11.4 11,1 11.2 6.4 18.1 10,3 12,50
95.8 12Z.3 203.5 -11.8 -1.8 9.1 21.3 30.1 54.5 70.4 9174
143.3 106.3 203.5 173.5 199.0 205.1 195 202.5 235.9 237,0 251.40

Em 12 mesas
(DCotacao no primeiro dia do mes Veja ao lado cotações diàn_s.(2tprecn poi grama para lingotes de 250 gramas,(31renda mensa 1.(4Iprevisao do mefcado,(5Hau do
ultimo dia do mes.(6 te missão pnmána de moeda;{7 Ipa pei moeda em poder público mais depósrtos à vista no BB e bancos comerciais

Outros Indicadores
Dólar — Compra: Crt 7 mil 900; Venda: Crt 7 mil 040 (hoje)
Dólar paraltlo — Compra: Crt 10 mil; Venda Cri 10 mil 300
Overaifttit — Rendimento do dia: 12,53%; rendimento acumulado na semana: t.73%; rendimento acumulado no mé* 1 2b%
'
Médias SDP: No dia: 12.53%.
MVR (Maior Valor dc Referência) — Crt 167.106,70
UFERJ (Unidade Fiscal do Rio de Janeiro) — e UNIF (Unidade Fiscal do Município do Rio de Janeiro) — Crt IV» 1W
Salário Minimo: Crt 333.120
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Negócios & Finanças

JORNAL DO BRASIL

Cresce controle sobre venda
dos papéis com renda fixa

u_„...i:„— r\
:*
Brasília
O Bancor~>
Cenitral
aumentou o_
controle sobre as operações das instituições
financeiras com títulos de renda fixa, através da
Circular 963, assinada pelo diretor de Fiscalizaçáo, José Tupy Caldas de Moura.
A'partir de agora, as instituições financeiras
terão'de dar 15 informações a respeito da
espécie dc papel, natureza da operação e saldo.
Os títulos custodiados pelo Serviço Especial de

¦

•

¦
Liquidação
e *~.
Custódia (Selic) não precisam
cumprir as novas exigências determinadas pela
circular.
As instituições financeiras e as empresas de
distribuição de títulos e valores mobiliários deverão manter as informações sobre os papéis à
disposição da Fiscalização do Banco Central,
que poderá solicitar a qualquer momento cópia
dos cadastros.

Fisco taxa recompra
de metais preciosos
—

Cetip fiscaliza
emissão de CDBs
Brasília — O Banco Central divulgou, através da Circular 962, o regulamento de operações
do sistema de registro e liquidação financeira de
títulos', criado para dar maior segurança à emissão ç negociação de títulos de renda fixa,
visando a diminuir os casos de adulteração e de
falsificação dos papéis. O sistema será administrado pela Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (Cetip), que começa a
funcionar em janeiro de 1986.
A.Cetip é uma entidade civil, sem fins
lucrativos, agrupando instituições financeiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central.
Sediada no Rio de Janeiro e constituída pelo
Consejho Monetário Nacional há mais de um
ano, ela registrará os papeis não admitidos na
negociação do Selic, que opera títulos públicos.
Inicialmente, a Cetip negociará apenas os
certificados de depósitos Bancários (CDBs) e as
Letras de Câmbio. Mais tarde, o sistema incluirá
outros títulos de renda fixa. Segundo informações do Banco Central, as características dos
papéis negociados, quando do seu ingresso no
sistema, serão registradas pelo emissor: aceitante, que dará dados relativos ao Imposto de
Renda retido ou a ser retido, assumindo toda a
responsabilidade pelas informações fornecidas.
A adesão à Cetip será voluntária e nela serão
negociadas apenas os títulos de seus participantes. que serão responsáveis pela sua manutenção.

Brasília
O Secretário da Receita Federal,
Luiz Romero Patury Accioly, disse que o Fisco
tem direito a cobrar Imposto de Renda sobre
operações de recompra com ativos financeiros,
mesmo que envolvam metais preciosos.
— O importante é
que se caracterize a
aplicação financeira. Eu não deixo de cobrar
imposto sobre os assalariados e sobre o lucro das
empresas, por que não iria cobrar sobre esse
tipo de aplicação? — argumenta o Secretário da
Receita.
As operações de compra e recompra simultânea de ativos financeiros — inclusive metais e
pedras preciosas — eram usadas, segundo Accioly,"como mecanismos para fugir à tributação". Uma instrução normativa da Receita,
destinada, segundo o secretário, a orientar e
uniformizar a atuação dos fiscais em todo o
país,
declarou esse tipo de operação sujeita à tributaçáo pelo Imposto de Renda.
O mercado financeiro reagiu, alegando
que
ouro e outros metais preciosos não são ativos
finaneiros. O secretário da Receito,
porém, é
taxativo ao afirmar:
— Se algum contribuinte se recusar a
pagar
o imposto, nós vamos autuar e iniciar um
proceso fiscal, no qual será concedido o direito
de defesa.
Para fugir à tributação dos títulos financeiros, alguns investidores compravam ouro à vista
e o revendiam, no mesmo ato, a uma instituição
financeira, que se comprometia a pagar a
prazo,
nas mesmas condições de um título financeiro.
Com a publicação da Instrução Normativa 80. a
Receita Federal deixou claro que essa operação
está sujeita à taxação como outras aplicações
financeiras.

Bolsa Brasileira de Futuros — Mercado de Ouro
Fochamwnto
Vartoção

Dia
Vrsto 250 q
Villa I Kg
Vi ita 100 g
OulubWaS
Denmbrc/85
Fwvnmtro/86
Abri 1/86

169.000
211 000

-2.000
-1.500
-2.000
+ 2 500
+ 2.200
+ 1.500
+ 2.750

102.500
100.000
103 000
106.500
132.000
169 500
211.000

169.000
209 190

Em Abwto
02 10.85

Vol uma

20
27

72
14

47

Mercado Futuro de Ortn's — Dez Meses
M_
Ab»rtuto

C°"":Ò<'
F.chom.nto
Máximo
Mínima
Dia
Vario,óo

Oulubro/85
0«iembm/85

91.40/91.43
9167/91.75

^^

^T
SiiçÔB
Volum* EM ABERTO
I

91.41
91.41
9141
91 7|
_ 02

TOTA1

|23

,.„

3'j°

123

Mercado Futuro de Ortn's — Um Ano
Oulubio/85

90.13/90.15

90.15

90 13

90.14

257

417

~~
257

IOIAI

Mercadorias no Exterior
M.rçadori.

Unid.
Out

22B6

^_60.72
'37'60
59,68
c/Lb
<*» "
507 1/2 -

-6,9 1/4

«b

Soi.lf.i.lol

Futuro. Fechamento
I j„„ I Mar I
Abr | Mai

Dn

"°

£2T
iTL
Algod»o
S0''1"'"1

__

Nov

«,

:

13M

nu

,54°

Jul |

|

5*

*¦

Set

Out

|

«.

*m

'«W
'«.25 14013 141JB
6060
6lj>1 Som n«
_l „,,"» "^
M2
542

,**

"f«

«J

-

20,87 ^
204»
21,35
2W0 22* ££ I
1/2 -2361/2
24,1/4 2«
296 1/2
224
302
298
1/4 282 1/4 287 1/4
_\ «,,65
'
61^0
c/Lb
61,75
62JS
62« fflJB *AS
Vono-troy 3293
342/4
__,_
3313 3333
«oj
c/onca-lroy «83
^
W*

SÇWGM

c/U, 20.99

™«.
ÍX
Cob»
Ouro.
Pn*

.

t
.8 - Busliel - 27,22Kg

onc»

Mercadorias
de São Paulo
OURO

OUT
DE2
FEV
ABR
JUN
AGO

oui

Mn

fedi

132100
166000
-

167800

208000
265.000
325.500
423500

210.500
267000
337.000
427.000

Mu
139 000
168 500

211300
267.100
337.000
427.000

106.600
132.000

"eco5.ts>( um
grama Unidade de negócios
goles de 250 gramas
^^
Mercado: Calmo

Mu Mn
976000 959000
1487 500 1.479000
1978500 1.978500

Fedi
976000
1487 500
1.978500

2 607 000
3197.000
4.768000

sn

DEZ
Cotação em OS/saca d« 60 Kg
Mercado; Firme

troy -31,103 gr.

Ouro
Gold mine
New Gold
Gold Invest
Jahl
Reserva
Degussa
CBM-Salia
Ounnvesi
t.Magnum
Thousand
Invest D or
Amazona
Ourobrás
AuxilarfSPI
Comind (SP)
Real |SP|

Mu
154 000
176000
181000
196000
225000
338000
456000

he.
153 500
176750
182000
197 000
226.200
338 700
459 300

Metais
Colações dos Metais em LONDRES, ontem
Alumínio

a vista

695.0

tres meses

717.5

696.0
718.0

Chumbo
278.00
278.50
4 vista
ties meses 286,25 286,75
Cobra íCathodesI
> vista
979.0
980.0
tres meses 1004.0 1004,5
Estanho IStandaidl
8730
8740
a vista

lies me»s

8675

Estanho .Highgrade.
8730
a vista

tres meses

8680
8740

867S

8680

3150
* VS13
3160
ties meses

3160
3165

Níquel
Prata
» vista

lies meses

439,0

450.0

440,0

450.5

Zinco
a v.sta IStandami «54 456
iresmèsesiHigngr-íde! 471 4
Nota Alumínio, Cobra, Estanho, NiqutJ a Zkt
eo - em libras pc tonefctda
Prtta
ot pense por troy 131 103 grs)

"<§S

TaWon»

Com

2406030
240 7460
2628711
224 8497
224 7757
224 7767
2163206

103 000
104 000
101 000
102800
103.900
104 000
103 700
103500
104.000
104 000
103 000
105000
103 000
104 000
104 000
104 000

267 4595
2930692
224 6338
791 1231
8819311
852 7486
2513255

BO

154 000
OUT
DEZ
179000
FEV
183 000
ABR
197 600
JUN
228000
AGO
342 000
OUT
462 000
Cotação em C*15Kg
Mercado: Calmo

FOtíTÍ: BOLSAS DC N. V0RK E CHIGAGO

O ouro a vista voltou a subir
ontem na Bolsa de Mercadorias de
Sáo Paulo, fechando a CrS 106 mil
(na véspera havia sido cotado a Cr$
104 mil 500). A alta lem origem em
duas fonles: a ascensão da colação
internacional — ontem impulsionada pela praia — e o fortalecimento
do dólar paralelo.

Lm-

CAR

DE2
MAR
MAI
JUL -

tonelada

Venda
CRt
108 000
107 600
105 000
107.300
107 900
108000

Libor
Dia anterior
Max
Min

Ontem
Max Mn

7 dias
7 7/8
8
I mes
B 1/16 7 15/16
3 meses
8 1/8
6 meses
8 1/4
8 1/8
9 meses
8 3/B
8 1/4
1 ano
8 9*16
8 7/16
Observações
Prime-rata
9.5%

7 7/8
8 M6 7 15/16
6 3/16 8 t/16
8 1/4 8 1/8
8 7/16 8 5/16
8 5/8 8 1/2

Dólar na
semana/(Cr$)

108 000
107 600
108000

108
107
107
104

500
500
000
500

108 000
108000
108 000

Dia
30/09
01/10
02/10
03/10
04/10

Compra
7.785
7.815
7.840
7.870
7.900

Vanda
7.825
7.855
7.880
7.910
7.940

Câmbio
As taus publicadas foram divulgadas ontem pelo Banco Cential às I6h30mm.

Odiar
Cofoa Dinamarquesa
Coroa Norueguesa
Coroa Sueca
Dólar Australiano
Dólar Canadense
Escudo
Flonm
Franco Belga
Franco Francês
Franco Suco
Iene

bb»

Dirá» por USS
Compra
1,0000
9.4910
7.8094
7.9092
0.71157
1.3626

164,67
2.9426
52.996
7.9725
2.1337
21198

1.4226

Lira
1764.5
Marco
2.6093
Peseta
159.93
Xelim
18.393
Taxas obtidas no Mercado de Nova Iorque
DóUraspordiviu
Ontem
Alemanha Qc
0.3817
Argentina
I 2500
Brasil
0.000128
Chile
0.0057
Colômbia
0.0063
Espanha
0 006161
Franca
0.1248
Inglaterra
14760
Italia
0000666
Japão
0004707
Mexco
0002747

Peru

Portugal
Suica
Umguai
VeneiueU

0,000077
O.OOS06I
04669
0.0088
0.0682

Paridade» por Cl*
Vanda Compra
1,0000
7870.00
9.5390
825.03
7.8507
1002.46
7.9459
990.45
0.71543
5600.06
1 3685
5760.82
166 33
47.033
2.9664
2662.02
147.82
53.239
8.0096
982.58
2.1453
3617.40
212.98
36.962
1.4299
11195.86
1772.5
4.4401
2.6217
3001.87
160.67
48.982
425.70
18.487

4 feire

03771

Divisa por dotar
Ontam
2.6200
0,6000
7840.00
175.30
160.00
162.30
8.0100
07013

Vanda
7910.00
833.42
1012.88
1000.10
5659.06
5805.08
48.035
2688.10
149.26
992.16
37.316
11310.51

4.4829
3031.46
49.459
«0.06
4 feira

0.0088

1768.00
212.45
364.00
13908
165 00
2.1420
113.2

2.6520
0.8000
7840.00
175.30
160.00
162.30
8.0925
0.7067
178" M
214.00
363 00
13908
163,00
21595
113.2

0 069?

14 4M0

14.4500

1.2500
0,000128
0,0057

00063
0006161
0.1236
1.4170

0.000559
0.004672
0.002755
0000072
0.000061

0 4631

Bamerindus lançará
título do Estado de
Mato Grosso do Sul

Economistas
defendem
rigor fiscal
Os economistas Ibrahim Eris
e Paulo Guedes apontaram, no
painel de debate Déficit Público e Política Monetária realizado na Andima, o caminho fiscal como o único instrumento
hoje capaz dc calibrar a economia brasileira, na medida em
que chegou a um ponto de
exaustão na política monetária.
O déficit público precisa ser
contido, segundo Eris, inclusive para permitir um crescimento econômico ajustado, no ritmo de 5% ao ano.
Ibrahim Eris, diretor do escritório MBE — Associados,
teme que haja um crescimento
econômico desordenado em
1986, caso o déficit não seja
controlado. Segundo disse, se a
economia registrar crescimento
de 8 a 8,5%, podemos perder 1
a 2 bilhões de dólares em termos de superávit comercial, em
função do aumento das importações que se farão necessárias
e da redução das exportações,
com o aumento do mercado
interno.
O economista receia que a
explosão econômica náo seja
sustentada pela pressão inflacionária que pode provocar.
Além disso, dois anos consecutivos com perdas em termos de
balança comercial, disse ele,
pode criar expectativas nos
agentes econômicos, com resultados negativos. Ibrahim
Eris considera fundamental
que o Governo defina nos próximos 90 dias o rumo da economia e, com o maior rigor, explicite as contas públicas.
Reconhece ser difícil uma
redução rápida do déficit público, e diz que o mais importante, inclusive para a retomada
de investimentos por parte do
setor privado, é a diminuição
do quadro de incertezas. "É
importante para o Governo
Sarney que seja montada uma
política econômica com credibilidade, ou seja, com todos os
caminhos detalhados, inclusive
os obstáculos".
Paulo Guedes, vicepresidente do Ibmcc e diretor
técnico da Andina, disse que
está faltando ao Presidente
Sarney fazer um discurso, internamente, duro como o que
fez na assembléia da ONU.
Com uma linha de raciocínio
bem semelhante à de Eris, no
debate promovido pela Andina, Guedes acha, todavia, que
quanto mais rápido for o corte
dos gastos públicos, melhor se
dará o crescimento econômico,
que ele distingue da retomada
cíclica atual.

Taxas do "open"
registram alta
— As taxas de
juros nas
aplicações overnight (por um
dia), lastreadas em títulos públicos subiram ligeiramente ontem, ficando em média em
12,53% ao mês. A ORTN de
um ano de prazo, de vencimento em setembro de 1986, foi
negociada a uma cotação para
compra de 88,38% e para venda de 88,40% do valor nominal
do título. De acordo com a
Andima, foram movimentados
CrS 113 trilhões com Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional e Cr$ 38 trilhões 243
bilhões cm Letras do Tesouro.
FUTURO DE JUROS
Caiu um pouco o volume de
contratos negociados na Bolsa
Brasileira de Futuros, referênciados em Obrigações Reajustáveis. Foram transacionados
257 contratos envolvendo
ORTN de um ano de prazo, a
vencer em 15 de outubro, a
uma cotação semelhante à do
dia anterior (90,14% do valor
nominal do papel). Estão abertas 417 posições nesse título.
Já a Obrigação Reajustável
de 10 meses, para vencimento
em dezembro, sofreu queda cm
sua cotação, com conseqüente
aumento na sua taxa dc juros
(caiu de 91,73% para 91,71%).
Mas não houve interesse pelo
papel. O título que vence este
mês, de 10 meses de prazo,
ficou estável cm 91,41%. Foram negociados 123 contratos e
estão abertas 348 posições.

Subscrição
da Iochpe
continua
O aumento de capital da
Cia. Iochpe de Participações,
dc CrS 78 bilhões (13 bilhões
dc ações, sendo 60% prefercnciais e 40%, ordinárias), encontra-se em período de preferência aos atuais acionistas,
que se estenderá até o próximo
dia 14. As sobras, se houver (o
lançamento é a CrS 6 cada e
ontem na Bolsa do Rio as preferenciais foram negociadas
por Cr$ 9,20, serão ofertadas
ao público, numa operação liderada pelo Bradesco. Unibanco, Crefisul, Lar Brasileiro e
BNDES e mais um pool 120
instituições convidadas.
Ademar Rui Bratz, diretor
do Iochpe, informou que os
recursos do aumento de capital
servirão para reduzir ("praticamente zerar") o endividamento
e fortalecer o grupo.

sexta-feira,

Campo Grande — O Bamerindus lançará Obrigações
Reajustáveis do Estado do Mato Grosso do Sul. Trata-se
da
primeira operação deste tipo realizada por banco privado O
Governador Wilson Barbosa Martins, assinou ontem
em
Campo Grande, convênio com o Bamerindus,
para o lançamento de 2 milhões 200 mil Obrigações Reajustáveis
do Mato
Grosso do Sul, no valor de cerca de CrS 120 bilhões.
Antes mesmo da colocação dos papéis no mercado
o
diretor de open market do Bamerindus,
Marcos Jacobsèn
informou que "todo o lançamento já foi colocado e
surgiram
interessados que permitiriam a venda de um volume
cinco
vezes maior desses papéis ". O Mato Grosso do Sul
não tem
banco estadual e faz toda a cobrança de impostos
e seus
pagamentos através da rede privada de bancos, revelou o
Secretário de Fazenda, Thiago Franco Cançado.
A Obrigações Reajustáveis do Tesouro do Mato Grosso
do Sul servirão para estabilizar o fluxo de caixa
do Governo
segundo o Secretário de Fazenda.
Elas deverão ser lançadas em dezembro e são resgatáveis
em dois anos, com taxa de juros anual de 7%.
O presidente do Bamerindus, José Eduardo
Andrade
Vieira, considerou que "o lançamento de títulos
do Governo
do Mato Grosso do Sul, através de uma
rede
representa economia para o Estado. Trata-se do privada
aproveitamento de uma rede bancária já montada e
que permite maior
rapidez na colocação dos títulos no mercado".
— É um exemplo claro de
que a iniciativa privada
auxiliar o desenvolvimento. Náo há banco estatal no pode
Mato
Grosso do Sul. É o único Estado da Federação
que não tem
banco estatal. Este exemplo poderia ser seguido
por outros
Estados que têm bancos em condições econômico-financeiras
difíceis - sendo auxiliados
pelo Banco Central — afirmou
Andrade Vieira, lembrando que o Bamerindus
participou de
uma concorrência para o lançamento destes títulos: "Ganhamos porque nossos preços foram melhores."

Novo banco
O Estado do Mato Grosso do Sul já tem carta
patente
para abrir o banco estadual, mas necessita de CrS 30 bilhões
para depósito no Banco Central, até que a instituição comece
a operar, revelou o Governador Wilson Barbosa Martins,
que
espera abrir o banco do Estado no início do
próximo ano. O
Secretário de Fazenda admitiu que atualmente o Governo não
tem os CrS 30 bilhões para abrir o banco. Segundo Martins, o
banco terá inicialmente três agências e um Departamento de
Desenvolvimento.

4/10/85
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Brasília — O preço do leite e de seus derivados, a
de agora, será decidido pelo Conselho Interministerialpartir
de
Preços, como forma de tornar essa decisão menos
política e
mais técnica. Antes, os preços industriais eram decididos
pelo
CIP c os pagos aos produtores pela SEAP. Se o Governo der o
aumento de 60% pretendido pelos produtores, o leite no Rio
de Janeiro poderá custar CrS 2 mil 496 o litro.
Representantes dos produtores de queijo e de leite cm
pó estiveram no Ministério da Fazenda, na Secretaria Especial
de Abastecimento e Preços, para discutir
preliminarmente
com os técnicos do Governo os problemas
que estão enfrentando, principalmente nesse final de entressafra.
Na próxima semana, os produtores de leite voltarão ao
Ministério da Fazenda, desta vez, munidos de tabelas dc custo
para fundamentar suas reivindicações. O aumento previsto
para o leite deverá sair entre os dias 15 e 20 deste mês.

"Fui medir
a pressão do Banerj no Banco Central depois da
greve dos bancários e verifiquei que ela continua boa", comentou
ontem o presidente do Banco estadual, Carlos Augusto Rodrigues
de Carvalho, após o encontro que teve com o diretor
da área
bancária do BC, Carlos Tadeu de Freitas Gomes
Na ocasião, Carlos Augusto Rodrigues fez uma avaliação
do
desempenho do Banerj no governo Brizola e algumas
previsões
Uma das mais importantes é a que estima
até dezembro o
Banerj poderá se tornar o sexto maior bancoque,
do país em depósitos
globais, alcançando CrS 6 trilhões 200 bilhões. Atualmente o
Banerj é odécimo colocado no ranking dos bancos, totalizando
CrJ 3 tnlhoes 200 bilhões em depósitos. No início da
atual
administração, ele era o décimo sexto do
país.
Carlos Augusto Rodrigues expôs também
para o diretor do
Banco Central a previsão de
que o balanço do Banerj em
dezembro, venha a registrar um lucro real superior ao
apontado
pelo balancete de junho (CrS 10 bilhões). Ele pediu que
sejam
ajustados
previamente,
os critérios para a elaboração do
balanço, para evitar os desacordos
que levaram o Banco estadual a
publicar seus resultados meses depois de encerrado o período
respectivo.
'
O diretor da área bancária do Banco Central, segundo
Augusto Rodrigues, concordou com a tese apresentada Carlos
a esse
respeito pelo presidente do Banerj, considerando
absurdo lançar
nos balanços, na conta de "créditos em liquidação", as
dívidas das
díVÍdas Junt0 ao Baner) alcançam hoje
rTo^fK^'-813'5- exJcluind°-se
^f8
aí ° Metrô, que já acumula CrS 1
EnL- 600
JSfíS?-'
tnlhao
bilhões de débitos.
Carlos Augusto mostrou ainda
que o Banerj vem progressivãmente recuperando os créditos com
pagamento em atraso O
valor total recuperado até o momento chega
a CrS 180 bilhões No
final da prestação de contas, ele lembrou
o Banerj depende
que
apenas de autorização do Banco Central
o acionamento dc
para
sua corretora de títulos, valores e câmbio,
para a qual já existem
duas cartas-patentes aprovadas.

Convênio com o IBC
é de Cr$ 400 bilhões
cinco a"os'a Banerj liberará CrS 400 bilhões
(em moeda
atll.fmpara o
atual)
plantio de cem milhões de pés de café em 42
municípios do Rio de Janeiro. Convênio nesse sentido
foi firmado
ontem pelo governador do Estado. Leonel Brizola.
pelo
presidenrl0ÍAu«us,1°
pelo Instituto Brasileiro
dn
do rl^ò
Café (IBC) c o Centro do brigues,
Comércio do Café (CCC)
deste ano. a previsão é de
que sejam iiberados
Prt 25
^t^mbro
Cr$
bilhões, suficientes para o
de cinco milhões de
plantio
covas. Carlos Augusto Rodrigues, durante a solenidade,
informou
que as agencias do Banerj nos municípios atingidos
pelo
programa
estarão
aptas
a atenderem aos agricultores interessados a
já
de segunda-feira.
lpartir

CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
CGC n° 33739491/0001-46

AVISO
QUADRO GERAL DE CREDORES
E BALANÇO GERAL
O Sr. Liquidanle da ALMEIDA E SILVA S/A CORRETORA DE TÍTULOS
E VALORES — Em Liquidação Extrajudicial, cumprindo o disposto
no artigo 25 da Lei n° 6.024, de 13/03/74, comunica aos interessados
que, esgotado o prazo para apresentação de "declarações de
crédito" e já apreciadas e julgadas todas elas, foi elaborado o
"Quadro
Gorai de Credores", o qual, juntamente com o "Balanço
Geral", se encontra afixado na sede desta liquidanda, sita à Rua do
Ouvidor, 50 — 8° andar, nesta cidade, para conhecimento
geral e
devidos fins de direito.
Qualquer interessado poderá impugnar a legitimidade, valor ou a
classificação dos créditos constantes do quadro. A impugnação será
apresentada por escrito, devidamente justificada com os documentos julgados convenientes, no prazo de dez dias contados da data da
presente publicação.
Rio, 03 de outubro de 1985.
Heuler Siqueira de Macedo
— Liquidante —

r
lOan&u/áx'«eÁA

Divisão rie Recrutamento e Seleção dn Executivos
CACHO PROGRESSO PROI ISSIONAl. COMFRCIAL LTDA.
Al Joaquim Eugênio de l,ma, 56
01403 - São Paulo, SP
Tels
10111 284 7033, 284-6082, 283-4275

"AS
RESPONSABILIDADES
LEGAIS DOS DIRETORES"

Apresenta para Empresários, Sócios, Diretores, Membros
de Conselho, Procuradores e Acionistas o Curso"

•
•
•
*
*
Rio Palace Hotel
Av. Atlântica, 4240

Rio de Janeiro
\21 de outubro de 1985

CONFERENCISTAS
' DR. BENO SUCHODOLSKI soco fundador do escritório de
advocacia Mattos Filho e Suchodolski, com escritórios
em São
Paulo e Paris, Fiança. Foi Professor de Direito
Comercial e
I ributano na Fundação Getúlio Vargas
¦ DR. ARY OSWALDO
MATTOS FILHO - Também soco fundador
do escritório de advocacia Mattos Filho e Suchodolski
E Professor
de Direito Tributário e Mercado de Capitais na Fundação
Getúlio
Vargas.
DR. ARNALDO MALHEIROS FILHO - Advogado cnminal
há
mais de 13 anos atuando na área empresarial. Dentre
seus
clientes destacam-se empresas multinacionais e nacionais
de
giande porte.
°o 'íid0S *;V'df""lílm " 9fande "^° *
iue es.ão sujeitos os bens particulares dos d.relores Esle
cRu™l?™r
curso
na ensinar como minimi/ar os riscos
perante a lei.
O objetivo deste curso é mostrar as responsab.hdades e riscos
do direto, de uma empresa e romo n-o.eae. o d.-elor
estatutário e o duelo, empregado Serão liansmitidas a real
extensão e o lempo de prescricàó das ob, aacões\ doo
executivo em empresas de capital aberto e
po, quotas de responsabilidade limada obrigações

PRINCIPAIS TÓPICOS
D

A responsabilidade dos socos gerentes, dos socos não
gerentes, dos gerentes não sócios e dos
procuradores de socos na administração de sociedades
poi quo.as de responsabilidade limitada

D
ínSlSS?
D

,udicaTnSab"Ídade
U

d° aCIOn'S,a' d° adm,nis,rad0' e d° C°n*slho Fiscal na
administração de sociedades

"" dlS,"bu'çâ0 Publlt:a de flores mobiliários
sem automação da Com.ssào de
C,^Ds0M'","!'dí!d°
valores Mobília,ios ou Banco Central

D

lÍOS admin'5,radores de emP<e**s financeiras na m.ervencào
e na liquidação ex.ra-

A responsabilidade perante a legislação
penal
sonegação (iscai
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Banerj espera ser o sexto
maior banco em volume de
depósitos até dezembro

ALMEIDA E SILVA S.A.

CIP agora controla
os aumentos do leite

IQa&eA

D

emes societános

- cnmos falimentares

rimes

de

D Os limites de responsabilidades no tempo, a
prescrição
D O risco dos bens particulares des diretores

HORÁRIO
Das 08:30 às 17:30 horas. Haverá intervalos para almoço e cale,
que proporcionarão oportunidades P^
oara "oca
tror*
informal de idéias entre os participantes, bem como com
os conferenestas. °P°r'un,aaaes
INSCRIÇÃO
° DEHPARTAMENT° DE CURSOS, no Grupo CATHO. em São Paulo,
(011)
;ti4
284a7SÍre2W'«»%«"nPa7033, 284 6Ü82, 283-4275. O numero de participantes é limitado. Inscreva-se
o quanto anles
CUSTOS
Inscrição por pessoa - CrS 2 913.750 ou CrS 2.331.000 se houver ma.s
de um participante da empresa o aue
corresponde a um desconto de 20%. O custo do curso inclui as despesas
de almoço, ca fé da ZnUàeds
e oa ?arde
laroe.
literatura e outros materiais utilizados na reunião.
manna

20

D

Io caderno

?

Portos e Navios

sexta-fe ira, 4/10/85

JORNAL 1X5 BRASn.

Transatlântico vem fazer reparo no Rio
3) ^
SERVIÇO EXPRESSO DE CARGA CONVENCIONAL E DE
CONTAINERS PARA O ORIENTE MÉDIO '"¦

DAMMAM

«? Ouirçs Portos do MAR VERMELHO e GOLFO ÁRABE
'•'.' '-¦¦ ¦* ¦
sujeitos à oferta mínima de carga. ..... .
,
• ARMADOR POSSUI TRANSPORTE TERRESTRE PRÓPRIO
H PARA CARGAS DESTINADAS AO IRAQUE
E IRAN.
NAVIOS

Rio de Janeiro

M.V. "SANTO
VICTOR"

14/10 (opc)

ÍM.V. "MANHATTAN"

08/11

DESTINO

Hoddeidah, Jeddah,
Aqaba e Alexandria.

I Navios
2SO0

Bombay, Karachi,
Dubai, Damman,
Jeddah e Aqaba.

A Renave instalou um bar a bordo de um navio da
Cunard, de passagem pelo Rio, e fez sucesso. Agora a
empresa norte-americana fechou negócio
para docar o Saga
Fjord por 14 dias, no final de novembro ou inicio de
dezembro. A armadora pretende que seu navio,
para 400
passageiros, saia em cruzeiro no dia 12 de dezembro, depois
de remodelar seu equipamento de salvamento, máquinas,
leme e hélice.
A Renave tem dois diques flutuantes c dois diques secos,
na Ilha do Viana, na Baía de Guanabara, visível à esquerda da
Ponte Rio—Niterói, quando se sai do Rio. Ali trabalham 550
pessoas. A diretoria classifica de "estável" a situação do
pessoal, pois não pretende demitir nem contratar.
No dia 30 de agosto o conselho de administração da
Renave, presidido pelo engenheiro Nobuo Oguri
(vicepresidente da Ishikawajima), elegeu a nova diretoria da
empresa, com mandato de três anos: superintendente, Tsunehiko Higuchi (membro do conselho de administração
da
Ishikawajima); diretor de produção, Kazuo Asuma; diretor
comercial, Almirante Aymara Xavier de Sousa; diretor administrativo-financeiro, Coronel Darino Castro Rebelo.
O setor privado detém 51% do capital da Renave em
mãos de pessoas jurídicas (Ishikawajima
japonesa 17%
Ishikawajima brasileira 17%, CCN — Companhia Comércio e
Navegação 17%) e o estatal (Petrobrás 16,3%, Docenave
16,3% e Lloyd 16,3%) 49%. Isso eqüivale a CrS 55 bilhões 887
milhões. Mais CrS 2 bilhões 256 mil em ações estão nas mãos
de 36 pessoas físicas, destacando-se: Almirante Floriano
Peixoto Faria Lima, ex-Governador fluminense e expresidente da Petrobrás; os ex-superintendentes da Sunamam
Almirante Jonas Corrêa da Costa Sobrinho, Comandante
João Carlos Palhares dos Santos, e Manoel Abud; e o
empresário Hélio Paulo Ferraz.
"Assumi a
Renave indicado pela Ishikawajima. Mas a
Ishikawajima não assumiu a Renave. É
isso fique
preciso
bem claro" — afirmou o engenheiro Higuchi, deque53 anos. E
ele tem razão para se preocupar: a Renave administra uma
divida de 24 milhões de dólares, contraída
quando o grupo
Ferraz (CCN) vendeu à empresa de reparos dois diques
flutuantes (Almirante Alexandrino e Ladário), no valor de 14
milhóes 500 mil dólares, em 1976. De lá para cá a empresa
já
pagou 8 milhões de dólares, mas duas maxidesvalorizaçôes
contribuíram para elevar a dívida aos valores atuais.

BR, ¦

MO MAR 85
Participe do Informe Especial sobre a V FEIRA
MARÍTIMA INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO EXPOSHIP RIO MAR 85.
Mostre seus produtos/serviços para armadores, construtores navais e fabricantes de navipeças e demais setores ligados à naveqação
INFORME ESPECIAL RIO MAR 85
JORNAL DO BRASIL

Circulação: 18 de outubro
Reservas: 15 de outubro
Material: 16 de outubro

0

O diretor administrativo, Coronel Darino, formado em
Economia, acha que um dos entraves à expansão do reparo
naval no Brasil é a política protecionista adotada
por países
como a Argentina e os EUA. O governo norte-americano
chega a gravar em 50% seus armadores
que fazem reparo no
exterior, abrindo exceção, apenas, para os casos de emergência.
Outra dificuldade enfrentada pela Renave, maior empresa latino-americano de reparo naval, é o acesso às ilhas do
Viana e de Santa Cruz, onde estáo suas instalações industriais.
O Almirante Aymara sabe que existe projeto no sentido de se
redefinir o contorno da Baía de Guanabara, com sua dragagem, despoluição e construção de uma auto-estrada. As obras
seriam pagas com a venda dos terrenos criados com a
dragagem. Isso poderia aproximar a nova margem do conjunto de ilhas da Renave, permitindo a construção de uma
ponte.

COMPANHIA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO
ESTALEIRO MAUÁ

A COMPANHIA COMERCIO E NA VEGAÇÃO tem a honra
de convidar as autoridades civis e militares, armadores, clientes,
fornecedores, construtores navais e imprensa em geral,
assistirem
para
missa em A ção de Graças, pelos 80 anos de sua
que será celehrada nas instalações do Estaleiro Mauá, sitofundação,
à Rua Dr. Paulo Frumêncio, 28 - Ponta D'Areia - Niterói - RJ., às 10:00hs., do dia
04.10.85.
A Ponta D 'Areia, em Niterói, ganhou seu lugar na história,
quando, em 1845, abrigou o Estaleiro do Barão de Mauá.
Há 80 anos, em 1905, suas instalações passaram a pertencer a
COMPANHIA COMERCIO E NA VEGAÇÃO,
pelo pioneirismo do Conde Pereira Carneiro, que retomou fundada
o esforço inicial de
Maua, que havia construído em seu estaleiro, fundado há 140 anos,
72 navios para cabotagem e de guerra, para a Marinha do Brasil.
Mário de Almeida, Antônio Ferraz, eposteriormente, Paulo Ferraz, que os seguiu na administração da CCN, possuidor do mesmo espírito pioneiro, na nova fase do Estaleiro Mauá, construiu até a presente data, 170 embarcações de diversos tipos, do total de 171 contratadas, à partir de 1959.
Assim, a COMPANHIA COMÉRCIOENAVEGAÇÃO,
que,
por destino, sempre foi ligada as coisas do mar, unida às demais empresas que constituem o grupo COMPANHIA COMÉRCIO ENAVEGA ÇA O, ajuda o Brasil em seu caminho
para a emancipação econômica.

Navios
"BAC0L
SANTOS"
"BAC0L
RIO"
_ "BAC0L
VITÓRIA"
Irí

JALAPA

|
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LLOYD HOUSTON

i
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Sijnamar.

Riomar bate
recorde de
expositores
A Riomar 85 — 5a Feira
Marítima Internacional do Rio,
abrirá as portas dia 14, no Museu dc Arte Moderna, com novidades como o sistema dc navegação por satélite
que a
Sperry pretende fabricar no
Brasil. E seu organizador, o
Comandante Octávio Motta
Veiga, diretor da FCI — Feiras
e Conferências Internacionais
Ltda., garante que baterá o
recorde de participação, com
141 empresas, de 20
países,
contra 120 empresas na Riomar
de 1977.
Entre as atrações da Feira
destacam-se a linha militar do
estaleiro Verolme. que vai exibir seu obuseiro FH 70 (lançador de bombas) e um carro de
combate a incêndios; o estande
da Associação dos Estaleiros
Espanhóis (o grupo Bazan
quer
montar no Brasil uma indústria
naval para exportar barcos de
guerra, associado a Paulo Marcondes Ferraz); e da empresa
armadora da Arábia Saudita
Oriental Commercial and Shipping Company. interessada em
ampliar negócios na América
do Sul.
As personalidades estrangeiras esperadas são o Ministro
dos Transportes c Comunicações da Venezuela. Juan Pedro
Del Moral; o diretor-gerente
do Port of Houston Authority,
James Pugh; e o SecretárioExecutivo da Comissão Nacional de Portos do México, Jaime
Luna Traill. Eles deverão
participar da Conferência Seatrade/Riomar, que se realizará na
Escola de Guerra Naval,
paralelamente à Feira. E no dia 13
vai começar no Sheraton, a 14a
reunião mundial da Multiport,
uma associação de agentes marítimos, representada no Brasil
pelo grupo Lachmann.

S.Franc.Sul

Santos

28/10
13/11
28/11

30/10
14/11
2/12

R.Janeiro Vitória (opc.)
2/11 3/11 |
17/11 18/11 "
3/12 4/12 I

AGENAVE Agência Marítima Lida.
¦
Rio de Janeiro: Tel.: (021) 233-1075 -PABX
*
Tlx.: (021) 20211 AGMLBR
m

fys~\\^^z.

^y^£M
V...

_£*

V"*-""

'¦

^'

--'i__-j .; ?&,

United Arab Shipping Company;

1
I

Bffij-_-_yIi3_-ffiI3^B__---B-8__BB-3
¦

f

NAVIOS
AL YAMAMAH

SANTOS
14.10
01.11

RIO GRANDE PARANAGUÁ SALVADOR »
06.10
10.10 No Porto
ü
27.10
20.10
L$

jTHtlKAa
S_=_£_______________>-^__-<_^-^_^-<_^-<i_^-^^
_*_
,
EGITO / MAR VERMELHO
Alexandria Aqaba - Jeddah - Hodeidah
PARANAGUÁ

YAMAMAH

._,

-

>,

Wt

SALVADOR

______________________________.|^^_Ü^^L____________J_1___B___^^

^^_______B_______a_gBEa____B__E

RIO GRANDESALVADORPARANAGUÁ ¦
NAVI0S SANTOS
I AHMAD AL FATEH
07.10 19.10 No Porto 1510
1
iBNSHUHAID

¦

H_S_ffí_____j1_____EM i?-^"^Mr?ffEyg__<3SKffiW
' -lnB§S8rKBÍi--iHM--r.l\H

26 2%

21,6%

~80"

¦ü ¦¦ ¦¦ ¦_¦ ¦¦ ¦___ ___M — —| \ww

VERA CRUZ,

VERA CRUZ,

23,8%

20'2%

79

SANTOS
14-21/10
TAMPICO
CABEDELO
25-26/10
NACIONAL RIO
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54,3%
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bandeiras
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CIA. DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO
TRANSPORTACIÔN MARÍTIMA MEXICANA S.A.

Navios

51,7%

SERVIÇO EXPRESSO
BRASIL/COSTA LESTE ESTADOS UNIDOS
RO/RO CONTAINERS

f

|u^',

afretados

20OÕ

BRASIL-AMERICA ______¦_»
^-WÊÊkWmCONTAINER UNE

¦

JOIMT VENTURE

i Navios

próprios

Bar a bordo

Rl° Dí JANEIRO: Av. Rio^Branbo, 25
?^SSSSSS
andar - Tel.: 233-8772 - Telex:?.23416
^MERCANTIL .2<_
'EXME

.Agenç^arltin^Mcla.

(Em milhões de dólares)

Um dos transatlânticos mais luxuosos do mundo, o Saga
Fjord, da armadora norte-americana Cunard Line
(um camarote para duas pessoas, num cinzeiro de 60 dias,
pode custar
até 100 mil dólares) virá ao Rio para reparos na Empresa
Brasileira de Reparos Navais SA — Renave. Com obras como
essa o diretor superintendente da Renave, engenheiro Tsunehiko Higuchi, espera elevar o seu faturamento a 12 milhões
de dólares, este ano, 2 milhões a mais do
que cm 1984 — só o
contrato com a Cunard é de 800 mil dólares.
E para que o Brasil cresça como centro internacional de
reparo naval — 30% das obras da Renave são em navios de
bandeira estrangeira — sua nova diretoria
quer da Cacex —
Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil ou do
FMM — Fundo da Marinha Mercante uma linha de crédito
rotativa, da ordem de 5 milhões de dólares, com a
qual "Vafinanciar as obras, como faz, por exemplo, Cingapura.poderá
mos aplicar eficiência empresarial, de forma a aumentar o
faturamento e diminuir o custo" — acrescentou Higuchi.

^

MÈRSIN -AQABA JEDDAH

Participação da bandeira brasileira nos
fretes

03.11

16.11

28.10

11.11

Mania:
Rio de Janeiro ¦ Tel.: (0211 233 1075 PABX Tele»:
(0211 23211 AClMI BR
Sâo Paulo Tel.: (01 ll 28_l.5l.l0 PABX Tele»; (01II 30766 AC.M1
BH
Santoa Tel : (01321 355539 PABX Tele»: (0131 1305 A(.Ml BH
Porto Alegre Tel : (05121 2508HK PABX
Tele»- 1051)3300 AÍ.MI BR
Rio Grande Tel
105361 21(1 35 PABX
Telex: 105321 35R AC.ML BR
Tel
(0311 223 5I<M PABX
Telex 1031)2313
Belo Hnrlmnte
(0411 2242255 PABX Telex (0411 6493 A(,MI BR

A__l___ Â * .1/ 1

AGENAVE

,
. .,
Curlllba

Tel

Paranaguí
lel 1041) 422-1207 PABX
Tele» (04141259 AGMI.BH
Suh agenlra Vitória
Poseklon Marlllma. Ltda
lel 1(127) 227 5499
Telex 1(1271 2313 PMLVBK
Salvador
Powldon Marlllma. Lida
lel (0711 241 7622
Telex (711 1872 PMLV BR

|
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Os navios próprios dos armadores brasileiros
operam no
longo curso (exportação mais importação) que
(aturaram 444
milhões 51 mil dólares, de
janeiro a julho deste ano, segundo
a Sunamam. No mesmo
período, os navios estrangeiros oue
operam em portos brasileiros Ide bandeira
estrangeira ou
vetados a armadores nacionais) faturaram I bilhão (M mil
Ul dólares. Isso acentua a tendência de
queda na participaçao dos navios próprios (geralmente feilos em estaleiros
brasileiros) no comércio exterior

Marítimo quer encher
de mercadoria navio
parado e sair vendendo

"Tem navio
novo, zero quilômetro,
Um granclciro que nunca navegou e custou 18 milhóes parado.
de dólares ao país se
for sueateado dará só 600 mil dólares. Vamos usar
os recursos
que estão ociosos no Fundo dc Marinha Mercante para subsidiar a operação desses barcos,
que podem sair pelo mundo
carregados de produtos brasileiros,
ttazendo os dólares
volta -afirmou o Presidente da Confederação Nacional na
dos
I raballiadorcs cm Transportes Marítimos, Fluviais
Comandante Rômulo Augustus Pereira de Souza e Aéreos
Na opinião do Comandante Rômulo, os navios estraneciros, que ja carregam W/c dos
produtos exportados pelo Brasil
tendem a ampliar sua participação no comércio exterior
c nesse
"em 10
anos acabará a frota mercante nacional c depois
passo,
a construção naval". Aos 53 anos de idade, formado em
Direito
e funcionando como juiz classista no Tribunal
Regional do
Trabalho, o Comandante Rômulo leme a repetição
do Barão de Maua: "Há 150 anos atras o Brasil da historia
linha frota
mercante própria e construção naval. O capital
investiu na liquidação desse patrimônio. E a história estrangeiro
se repete"
O presidente da Confederação dos marítimos
critica a
Docenave, a companhia de navegação estatal
da Vale eto Rio
Doce, que opera com frota
própria, nacional e sob bandeira dc
conveniência de paraísos fiscais como a Libéria,
alem
muitos navios estrangeiros. Para ele a Docenave dc afretar
exerce no
transporte marítimo o monopólio do
sólido - exporta
granel
minério de ferro e importa carvão e trigo e da carga a'quem
bem entende, sem considerar o "contexto verde-e-amarelo"
A Docenave apresenta grande lucro em seu balanço
Mas
da grande prejuízo a Marinha Mercante, à construção
naval c ao
pais — afirma o Comandante Rômulo. Fie faz a seguinte
comparação: O navio nacional custa, navegando,
no mínimo 5
mil dol_res/d,a, enquanto um afretado às companhias
armadoras estrangeiras sai por 1 mil 800 dólares/dia.
Mas o nacional é
a
navegar em cruzeiros (na verdade, em limar
posto
de 5 mil
dólares d,a e te custa Cr.. 50 milhões/dia) e. no
longocursoi pod
luucr de volta o resultado da venda dos
produtos exportados e
mais o valor do frete, tudo
pago em dólares lá fora. "Isso sem
falar nos empregos" - acrescenta o
da Confederapresidente
".cu.id
çao dos marítimos.

Cabotagem tem redução
de juros e mais prazo
para pagar sua dívida

As 14 empresas de navegação de cabotagem com dívidas
junto ao Fundo de Marinha Mercante estimadas em Cr$ 300
bilhões chegaram a um acordo com o Governo — segundo
informou o presidente da Associação Brasileira dos Armadores
de Cabotagem — Abae, Meton Soares Jr. Além do aumento
de
prazo para pagamento da dívida, cm mais 24 meses os
armadores conseguiram a eliminação da multa contratual'
e
redução dos juros para 4%, apesar de só reivindicarem reduçãoa
*
para 5%.
O presidente da Abae, que representa 35 empresas de
cabotagem, disse que foi conseguida, também, a "cqualização"
do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante
dc forma a compatibilizar a parte
que o armador recebe com o
pagamento das prestações do financiamento para a compra de
navios. Meton Soares Jr elogiou a atuação, no Ministério
dos
Transportes, de Marcelo Perrupato, secretário-geral e
presidente do Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante
Newton Figueiredo e Fernando Viana. E acrescentou
que os
armadores tem mais reivindicações:
querem a redução dos juros
a 4% retroativa a 1981, e liberdade
para fixar o frete na carga
geral, limitando-se o reajuste das prestações, de 1981 pára cá
aos aumentos no frete concedidos
pelo Governo.

Frete e contrabando são
examinados na Sunamam
com a missão francesa

A visita do Presidente francês François Mitierrand dia
deve contribuir para o encaminhamento de negociações 14
no
segmento de transporte marítimo, do interesse de armadores
brasileiros, franceses e das terceiras bandeiras
que operam na
Conferência de Fretes Brasil/Mediterràneo/Brasil
Além da
saída de duas empresas francesas dessa Conferência, na
Sunamam sao examinados, também, outros temas, como
o contrabando entre a Amazônia e a Guiana.
Hoje deve terminar a 7a Reunião da Comissão Mista
do
Acordo Marítimo entre o Brasil e a França,
que se realiza na
Sunamam — Superintendência Nacional da Marinha
Mercante
Inicialmente programada para durar dois dias, a reunião
chega
ao quarto dia com a participação de umas 30
pessoas, quando na
vez passada nao ocupou mais do
que umas dez. A delegação
brasileira e chefiada pelo superintendente da Sunamam
mandante Murilo Rubens Habbema dc Maia. e a fraricesà Copor
Bernard Dujardm, responsável
pela frota mercante
Secretaria de Estado encarregada dos assuntos do Mar.junto à
"Aguardo
com expectativa a decisão" — afirmou,
pntem
o Comandante Henrique Alberto Sadok Motta, de 65 anos
exdiretor da Sunamam e do Lloyd Brasileiro, atualmente
representante no Brasil da Niver Lines, armadora grega
que participa
da Conferência de Fretes Brasil/Mediterrâneo/Brasil
cm jointservice com a Greek South American Line.
Dessa Conferência fazem parte as brasileiras Paulista
Lloyd; as italianas Calmédia, Costa Armatori e Itália- e
as
argentinas Elma e Ivíaruba; a espanhola Ybarra; e a-hlgos.ava
Jugoiinija. A Sunamam tenta atrair de volta à Conferência
as
duas empresas francesas (que continuam
participando^ outras
duas ( onferencias. a Norte do Brasil e Amazônia/EurÒKa
Norte
do Brasil e Amazônia e a Brasil/Europa/Brasil). Ness^Sentido
também a própria Conferência, cm reunião dc seus
principais'
realizada em Sevilha. na Espanha, decidiu criar
umaa.missão
para negociar a volta dos franceses à entidade. Isso
porque ao
sair eles passaram a atuar como ouLsiders
(independentes)
'
levando a uma guerra de fretes
para a conquista das cargas

Negócios & Finanças

JORNAL DO BRASIL

sexta-feira. 4/10/85

Amaury Temporal diz que o Rio Leilão t;ai
Interventor no MFM recebe
vender 7,5%
acusação de irregularidade
quer a presidência do BNDES da Eternit

— Estamos fazendo um
grande lobby para
que a presidência do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico c Social recaia em aiguém do Estado do Rio.
A declaração, do presidenle da Associação
Comercial do Rio de Janeiro. Amaury Temporal. foi feita ontem durante o Fórum Inco 86,
que debateu, no auditório da Confederação
Nacional do Comércio, o futuro da indústria e
do comércio do Estado.
O empresário reclamou da falta dc representatividade política fluminense no Governo
Sarney e condenou a União, "que náo consegue
diminuir o seu tamanho, nem consegue diminuir
o seu custo crescente, que está a 15% acima da
inflação".
O Fórum Inco foi um pequeno seminário
dividido em quatro painéis que ocupou todo o
dia de ontem e envolveu diversas áreas da
atividade empresarial do Estado do Rio. O
primeiro deles deveria cuidar da realidade da
indústria instalada, mas acabou se transíormando num demorado debate sobre ciência e tecnologia, a partir da palestra do professor José
Rousso. da Divisão Técnica-lndustrial da Confederação Nacional da Indústria. Segundo disse,
muitos setores industriais ainda náo alcançaram
o estágio de desenvolvimento. Historiou o nascimento e evolução da indústria nacional c cxplicou que. diante das opções dc importar tecnologia ou criar tecnologia nacional, os industriais
preferiram a primeira, o que para ele parece náo
ter-sido uma boa escolha:
— O país se defronta hoje com uma dependência tecnológica bastante expressiva, porque
foram muito pequenos os investimentos cm
pesquisa, que contribuíram para a deficiência.
Os setores de ciência e tecnologia, que cm 1930
tinham pouca capacitação técnica, sentiram-se
dcsestimulados pela opção feita pelo setor industrial em importar tecnologias.
O pensamento de Rousso é o de que "sc
deve buscar uma política tecnológica coerente
com uma política econômica c com uma política
industrial":
• — O que se tem a fazer é desenvolver
algumas ações entre o Governo e a iniciativa
privada, visando à redução do custo da produção.o aumento da produtividade e a adequação

dos produtos industriais às necessidades das
indústrias.
O representante da Secretaria de Indústria e
Comércio. José Isaac Lerher. informou que o
Brasil perde por ano 10 bilhões de dólares
porque as indústrias empregam mal a tecnologia, um bilhão dos quais só no Estado do Rio.
O empresário Amaury Temporal, que foi
conferencista no painel que tratou dos serviços e
do comércio internacional, iniciou explicando
que 69% do Produto Bruto do Estado do Rio
estão com o setor serviços (terciário), 29% com
as indústrias (secundário) e 2% com agricultura,
mineração, pecuária e outros (primário). Para
sair desses números c avançar no crescimento é
necessário, conforme disse, que a economia se
desenvolva e se sofistique, "mesmo porque o
Rio tem vocações econômicas que não foram
inventadas, não sáo de laboratório". Criticou
Minas Gerais, "que criou a vocação siderúrgica,
que é irreal".
— O Rio de Janeiro nào foi capaz de ter
expressão política e é esse o grande problema
que impede o seu desenvolvimento. Aliás, o
desenvolvimento do Rio dc Janeiro foi lastreado
por um pequeno exército de empresários e sem
nenhuma ajuda.
Embora insistisse em que o Rio tem que
desenvolver a sua capacidade de fogo, Amaury
Temporal preferiu náo criticar o Estado por não
ter escolhido representantes que possam lutar
"que dá ao
por ele,
país 18% da renda tributária
nacional e participa com 14% do Produto Bruto". O que ele criticou foi a ausência de fluminenses na alta administração pública, no seu
entender "um atestado de incapacidade", lamentando que "náo conseguimos ter uma cotaparte da alocação dos recursos públicos".
Amaury Temporal explicou que o serviço de
comércio exterior c o turismo sc fundem, dando
o potencial que o setor fornece para o maior
desenvolvimento brasileiro: "O Brasil náo tem
nenhuma desculpa por não estar exportando 50
bilhões de dólares", enfatizou.
O aumento da eficiência do comércio exterior é imperioso, ao que declarou, e citou como
exemplo de que cia praticamente náo existe o
fato dc que 6(1% das 200 maiores empresas
exportadoras do país náo possuem sequer agentes no exterior, "nem ao menos um escritório".

A PROPRIEDADE AMEAÇADA
Da mesma forma que certos vírus con- tinham títulos devidamente registrados
no
vivem pacificamente no organismo do indi- Registro Geral de Imóveis, eram
gentilmenvíduo e dc repente sc revoltam, autoprolife- te comunicados
já não detinham o
ram e o destroem, existem leis, decretos e domínio pleno, que lhes
cabia apenas, de
que
portarias que na prática sáo considerados ora cm diante, o domínio útil o
que, na
benignos, de efeitos suportáveis, ate o dia
prática, representava pagar à União uma
em que alguém os transforma cm armas pequena taxa anual
(foro) ou, eventualmcn-terrivelmente nocivas.
te, na transferencia da propriedade, uma
O exemplo mais recente da mutação de outra mais
gorda (laudêmio). Mas o impor' um vírus da
gripe cm cancerígeno encontra- tante, o realmente importante, é que a terra
sc na interpretação da Procuradoria Geral continuava com o seu legítimo
dono, que
da Fazenda ao Decreto-Lei 9760, de
"05.09.1946,
podia dá-la, vendê-la ou utilizá-la como lhe
que regula a utilização dos aprouvesse. E se alguém a desejasse, fosse
terrenos de marinha.
civil ou militar, particular ou Governo, teria
Até agora, graças ao bom senso e de
por ela pagar um preço ou uma indeniprudência do Serviço do Patrimônio da zação.
União (S.P.U.), os efeitos do citado decreto
Eis que vem a douta Procuradoria e,
não eram de molde a preocupar. Contestava-se o seu anacronismo, discutia-se os com sibilinas interpretações ao decreto-lei
9760, pretende estabelecer a tese de
valores de foro e laudêmio, e creditava-se
que
não há a pré-existência de quaisquer direi"profiláctiao S.P.U. uma ação, diríamos,
tos sobre áreas de marinha, que sobre elas
ca" na análise da sempre confusa titulação
não se pode reinvindicar o domínio útil,
dos terrenos junto ao mar e a conseqüente
que
são rigorosamente "terras de ninguém"
separação
entre
o
legítimo
c o espúrio. Por
"Üezenas
extensões
onde hoje vivem pessoas
de anos propriedades vêm sendo egrandes
existem casas ou talvez cidades. E o
transacionadas, aforamentos concedidos ou
interessante, talvez devêssemos dizer o trá..negados sem choques ou repercussões de
é que a digna Procuradoria se arvora
gico,
monta, e certamente outras dezenas de anos
-adviriam, igualmente tranqüilos, se a ilustre em defensora, ardorosa paladina do decreProcuradoria Geral da Fazenda não resol- to-lei 9760 para mais rapidamente torná-lo
vesse inovar, interpretando a lei vigente de inócuo e até suprimi-lo. Pois, claro está, se
os títulos anteriores de propriedade nada
maneira insólita.
valem e são totalmente "insubsistentes", se
Uma controvérsia inédita bate hoje às
não são oponíveis à União, destroi-se toda a
portas do Supremo Tribunal Federal para estrutura do 976<), cessam
de existir as
este
decida, cm síntese, se têm ou não
que
preferências ao aforamento previstas em lei
validade os títulos de propriedade
préexistentes à demarcação dos terrenos de (art. 105) e as propriedades, arrancadas às
mãos de particulares, podem naturalmente
marinha c se este ato, meramente adminisser
distribuídas aos áulicos, compadres ou
trativo. é capaz de cancelar,
por si só, aderentes. Aos amigos tudo, aos indiferenqualquer direito anterior.
tes a lei, aos inimigos, nem água... Ao
Trocando-se em miúdos: a Procuradoria acha que o Governo pode tomar a desrespeito à propriedade juntar-se-á a estatização e o distributivismo cartorial. Conde particulares "no peito", na venhamos
propriedade
"marra",
que a pílula é gigantesca, a dose é
,
sem qualquer indenização. Nós
cavalar. A gripe evolui rapidamene
.achamos que tomar pode, mas tem
para o
que câncer.
pagar. E você. leitor amigo, o que pensa?
Se os terrenos de marinha comportadaNo entender da Fazenda, títulos de
mente se ativessem aos 33 metros da linha
propriedade centenários, registros de imóveis perfeitos à luz do Código Civil, com- de preamar, se, ainda, o que estivesse em
fosse o acesso à praia, como afirmou
promissos e obrigações envolvendo a terra opauta
ilustre
Sr. Procurador da Fazenda no claro
demarcada, valem menos do
que a tinta
com que foram escritos a partir do dia em intuito de angariar as simpatias dos leigos e
encobrir a real importância da causa em
que se risca a linha da preamar média de
tudo bem. Os direitos à areia e
, 1831. e os imóveis por ela abrangidos pas- julgamento,
ao sol, ainda que não inseridos na Constituisam a ser de domínio pleno, sem
quaisquer
concessões, do Senhor das Terras, no caso a ção, são também importantes e devem ser
¦ União. Como nos tempos medievais, cabe- respeitados. Mas a verdade é que a definição do que era ou não molhado em 1831 é
ria ao novo Senhor, dentro das
prerrogati- dificilmente questionável;
vas do seu pleno domínio,
que existem ligenerosamente
conceder as terras que náo lhe interessas- nhas de preamar entrando 7 km (!) por terra
sem aos servos que nelas habitavam ou firme e que, como se tudo isto não bastasse,
dependendo, APENAS da competência e
delas usufruíam e expulsar com ira, a
'de
golpes
látego, os "intrusos" que ousaram viver eticidade de alguns funcionários do S.P.U.,
grande parte dos 6000 km do litoral brasileie conviver nas áreas dc sua conveniência.
Ao leitor comum, ao homem de hoje há ro ainda não demarcados pode ser completamente estatizada. A porta para isto estará
de parecer estranho que ainda exista
quem aberta de par a par. Basta
querer usá-la.
pense e aja como acima dissemos. AfirmaEis os fatos. A ameaça existe, ainda
mos que sim.
que
não consumada. Confiemos que o Supremo
Como o vírus da gripe de que inicialTribunal
Federal,
entre
as armadilhas das
mente falamos, a regularização dos terrenos
de marinha vinha sendo feita com algum questiúnculas sobre domínio pleno e domíincômodo, sem contudo destruir pessoas ou nio útil e da subserviência interpretativa da
Lei para torná-la dócil aos desejos dos
direitos.
Estabelecido o fato gerador, ou seja, poderosos, saberá distinguir o verdadeiro
caminho do interesse público, do respeito à
quais as áreas que eram atingidas pelas
propriedade privada, do cumprimento à
marés cm 1831 (!), o S.P.U.
publicava
edital convocando os possíveis interessados, Constituição e, assim, finalmente se fazer
JUSTIÇA:
proprietários ou ocupantes, a apresentarem
José Carlos Lopes da Costa
a respectiva documentação c, após detida
Presidente da Colace Engenharia S.A.
análise, expurgando o que indevido fosse,
Membro do Conselho do Sindicato da
processava-se o aforamento. Os titulares da
Ind. Const. Civil do RJ
propriedade, vale dizer, repetindo, os que
Ex-Presidente da ADEMI
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Dinheiro
na melhor tela da cidade.
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A Distribuidora Pactuai encaminhou à Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro proposta
para realização de um leilão de
47 milhões 800 mil ações ordinárias da Eternit. correspondentes a 7.5% do capital total
da empresa. O leiláo, que deverá ser marcado pela Bolsa
para o final da semana que vem
ou início da seguinte, terá um
preço mínimo de CrS 500 por
açáo. valor da última cotação
do papel, no pregão de terçafeira, na Bolsa de Sáo Paulo.
Segundo o diretor executivo
da Pactuai, André Roberto Jakurski, o preço médio por ação
do "block-trade" deverá superar o valor mínimo fixado,
"porque o
capital total da empresa é representado por apenas 700 milhões de ações, das
quais 90% do tipo ordinárias
ao portador". Acrescentou que
a operação — "uma alienação
de investidores minoritários"
— deverá interessar,
principalmente, a investidores institucionais e de grande porte, "já
que é uma oportunidade de
fazer posição em uma empresa
sólida e que também divide,
em associação com a Brasilit
(50% cada), o controle da Sama — S/A Mineração
Amianto".
A Pactuai projeta um lucro
por açáo de Cr$ 120 para o
exercício que será encerrado
em 31 dc dezembro próximo,
"quando o valor
patrimonial
por açáo será de CrS I mil
200". Segundo André Jakurski, a Eternit produz telhas, canos e caixas de cimento de
amianto e deverá ser beneficiada com o reaquecimento da
indústria da construção civil,
esperado para o ano que vem.
EMISSÕES EM ANÁLISE
A CVM — Comissão de Valores Mobiliários está analisando um total de CrS 740 bilhões
em novas emissões, sendo CrS
531 bilhões em ações e o restante em debêntures simples e
conversíveis. Uma companhia,
a Coldex Frigor, está abrindo o
capital via lançamento de
ações. Em setembro, a CVM
registrou um total de CrS 174
bilhões em emissões de ações
(num crescimento real de
100% em relação ao mesmo
mês do ano passado).
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vultosas obrigações com indenizações e
caixa de assistência de funcionários, o
excesso dc imobilizaçòcs c a concentraçào de créditos de elevada quantia em
devedores de liquidez duvidosa foram
alguns dos principais problemas cslruturais enfrentados pelo Sul Brasileiro, nos
seus últimos anos.
Mas, segundo o BC, não foram essas
dificuldades que levaram o Sul Brasileiro
a sofrer intervenção federal. "O
que,
realmente, concorreu de modo decisivo
a
para queda da instituição foi a política
adotada pelos acionistas controladores,
de resolver seus problemas financeiros e
os de suas empresas no caixa da instituiçáo financeira controlada", diz o documento do BC.
"Apesar de terem
consciência dos
problemas estruturais existentes, os administradores preferiam conviver com
eles a tomar medidas mais arrojadas para
solucioná-los com profundidade", cxplicaram os funcionários do BC encarregados de examinar o episódio Sul Brasileiro.

Caderneta da
Fin-Hab passa
para bancos

Cohab cobra
mutuário em
atraso no Sul

Porto Alegre — As contas de poupança da Fin-Hab Associação de Poupança e
Empréstimo, com 400 mil depositantes,
num valor de CrS 361 bilhões 162 milhóes
396 mil, serão transferidas, na próxima
segunda-feira, por decisão do BNH, para
três conglomerados financeiros: Banco
Nacional, Bamerindus e Unibanco, além
da Caixa Econômica Estadual. A FinHab era uma pequena associação de
poupança e empréstimo genuinamente
gaúcha, que estava com problemas financeiros, apresentando um prejuízo considcrável. Na semana passada, a direção da
Fin-Hab realizou uma assembléia com a
presença de 21 associados — dos mais de
200 mil sócios existentes — para sua
transformação numa sociedade de crédito
imobiliário, cumprindo resolução do
Conselho Monetário Nacional que propõe aquela mudança.
O presidente da Fin-Hab, Ciro Tavares de Oliveira, garantiu ao presidente do
Sindicato dos Bancários. José Fortunatti,
que os 400 funcionários da entidade terão
estabilidade no emprego nos próximos
seis meses, e ainda neste final de semana
o BNH deve oficializar, numa nota, a
transferência das conlas da Fin-Hab para
os bancos localizados no Rio Grande do
Sul e orientando os depositantes onde
ficarão suas contas nos novos agentes.

O
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Sayad promete
desestatizar
parque gráfico

Brasília — O Ministro do Planejamento. Joáo Sayad. prometeu ontem aos
empresários do setor gráfico —
que foram mostrar-lhe sua insatisfação com a
presença do Estado — que o Governo
fará um completo levantamento ae seu
parque, para saber quanto ele custa e
qual é a sua real dimensão. Esse será o
primeiro passo para a desestatização cio
setor, c para isso. nomeará, ainda cm
outubro, uma comissão composta
por
funcionários do Governo e empresários.
A promessa loi anunciada ontem, ao
final do Simpósio de desestatização do
Setor Gráfico, por Hilton Mendes,
presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas de Brasília. Para Mendes, o levantamento será muito útil. pois mostrará ao
(ioverno que as gráficas estatais são ineficientes e deficitárias.
O simpósio, realizado durante a manhã c a tarde de ontem, contou com a
presença do Ministro da Desburocratizaçáo. Paulo Lustosa: do presidente da
Confederação Nacional da Indústria. Senador Albano Franco; do diretor regional
do JORNAL DO BRASIL. Luiz Òrlando Carneiro; c dc representantes das
Editoras Abril c Bloch e do jornal O
Estado de S. Paulo.
Eles pregaram a desativação das gráficas oficiais, que no Distrito Federal já
representam 60''. da capacidade industrial instalada. Em sua opinião, só se
justifica a manutenção, cm mãos do Estado, do Departamento dc Imprensa Nacional. da Casa da Moeda e de órgãos
ligados à segurança nacional. Esses setores são citados como exceções, no decreto presidencial que proíbe a criação de
novas gráficas estatais, assinado em janeiro dc 19S2.
— Existe uma diretriz do Governo
no sentido de privatizar a economia, mas
sc cia não for apoiada c incentivada pela
classe empresarial será difícil colocá-la
em pratica — disse Cássio Gonçalves,
presidente da Federação das Indústrias
de Brasília.

Porto Alegre — A Cohab — Companhia de Habitação do Estado começará a
cobrar os mutuários em atraso e.
para
isto. pretende até ingressar com açóes
afirmou
o
judiciais,
presidenle do órgão,
João Odil Ras. Segundo ele. dos 73 mii
mutuários, entre 40 c 46% estão inadimplcntes, totalizando uma dívida de CrS
27,5 bilhões.
A orientação para a cobrança dos
mutuários cm atraso foi dada pelo BNH
como forma dc evitar uma crise na
Cohab. que. mensalmente, precisa pagar
CrS 6 bilhões ao BNH pelos empréstimos. Dos mutuários da Cohab. menos de
2% optaram pelo reajuste semestral das
prestações.
Onlem, em assembléia, os mutuários
do Promorar na Vila São Francisco, em
Guaíba. município da região metropolitana. decidiram não assinar os contratos
nem pagar as prestações enquanto a
Cohab náo regularizar a situaçáo do micleo. Em depoimento na Comissão de
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, o presidente da associação de
moradores da vila. Pedro dos Santos,
disse que até agora náo há moradores da
vila. Pedro dos Santos, disse que alé
agora náo há sistema de saneamento no
núcleo e as prestações estáo acima de
10% do salário mínimo, contrariando o
que havia sido acertado.

O Ministro Paulo Lustosa também
exortou os empresários a pressionarem o
Governo, para obter a desestatização do
setor. Na sua opinião, o Estado náo tem
autocrítica e não abre mão facilmente de
privilégios acumulados. "O Governo já
tomou a decisão política de reduzir o
peso do Estado na economia e na vida
dos cidadãos, mas há uma resistência
profunda dos escalões intermediários e
das bases à descentralização, à desestatização c à simplificação, porque isso representa a descontraçáo do poder", advertiu cie.

"^

FRAS-LE S.A.
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OFERTA PUBLICA DE VENDA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE SUA EMISSÃO
Os ofertantes, SN CREflSUL S A. SOCIEDADE CORRETORA SUÜAMERIS CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A . BAMERINDUS S A
CORRETORA
DE CAMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS. LONDON MULTIPLIC SA
CORRETORA
DE VALORES e. CELTEC S.A. CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS.
Vim a publico informar oue realizarão oferta
pública para venda de ações, por ordem e
conta de acionista da FRAS-l Ç S.A, observadas as seguintes condições:
1.

3 3

de Participação
Empresas
„
""
Lunaflex S.A. (controlada)
7331
%
Participale SA (subsidiária integral)
100.00X
Frutale Agricultura e Comércio Ltda (coligada)
33,33"«
Indicadores Econômico - Financeiros
(CrS mili
12 meses 12 meses 6
31 01 85
31
Discriminação
?1°__ 8i
'
Recenas Líquidas
13 689 881
66 66?~SOT 84
Lucro Operacional
2 207 825 18 359 737 36
Lucro Liquido
315
465 10 199 547 19
9
Exigivel Total
225 258 35 TO6 630 64
Patrimônio Liquido
9
521860 39 494 899 113
Ativn Permanente
8 445 093 29 416 283 76
Receitas Liqs bndicel
Lucro Liq
0 02
15
0
Lucro L'0
0.03
0 26
Patrim Liq lind.cel
E-igivel Total Pamm Liq dndicel
O,1)?
0.S9
Capil.il Social
1773000
5
10O000 53
Lucro por Ação (CrS
105
34
00
Valor Patrimonial ria Ação (CrSI
3174
13165

ACÔES
Ano/Mês

•lan
OP
Fev
Mai
OP
Abi
Mai
Jun
OP
Jul
-

Ain

Se'
Obs

As acòes ordinários ob|elo da presente oferta que não forem adquiridas
por tetceiros. serão ariquiridas pelos Coo.denadoies e lideres pelo
preço máximo de
CrS 4.50 Iqualro cruzeiros e cinqüenta centavos), até a totalidade
garantiria, ohser
vada a proporção constante no demonstrativo rio item 1.7 supra e o disposto no
item 1 9 abaixo
A qaranna máxima definida no item 1 7 abrange 1 653.911 640 (hum
19
bilhão, seiscentos e cinqüenta e três milhões, novecentos e onze mil, seiscentos e
quarenta)
acríes ordinárias. |á incluído nesse tolal as aefies rio CONTRATANTE e aquelas
provpnientes He eventuais mter'erêní ias de vendedores referidos no nem 1 3
CARAC1ERIS1ICASDAS AÇÕES ORDINÁRIAS
2.1. Direito", Estatutários
Cada ação ordinária, nominativa ou nominativa endossável, dá direito a um voto nas
deliberações ria Assembléia Geral e te.àn direito a um dividendo min,mo
ri» 30In.nu poi centol do saldo do lu,:ro liquido ajustado, na forma
ria Lei 6 404 76 e
rio artitjo 30 do Estatuto Social
2.2. Direito das Ações Adquiridas no Leil3o
Terão rii-oito ,io dividendo integral que vier a ser distribuído, relativo ao
exercício
social iniciado em 01 02 86 e a encerrar se em 31.01.86.
DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A EMPRESA
3.1. O capital social da Empresa é rie OS 53 584 257,006 (cinqüenta e três hilhOes, quinhentos e oitenta e quatro milhões, du/entos e cinqüenta e sete mil e seis cruzeirosl, totalmente mtegralizado. representado por 52 928 707.527 Icinquenta e
dois bilhões, novecentos e vinte e oito milhões, setecentos e sete mil e quinhentos e
vinte e setel ações, sem valor nominal, nominativas, nominativas endossáveis ou ao
portador, conversíveis de uma forma em outra ã critério do acionista e observnrias
as disposições legais, sendo 37 277 618.847 (trinta o sete bilhões, duzcnias e setenta
e sete milhões, seiscentos e dezoito mil e oitocentos e quarenta c sete) ações ordinánas e 15 651 088 680 (quinze bilhões, seiscentos e cinqüenta e um milhões, oitenta
e oito mil, seiscentos e oitenta) ações preferenciais.
2

Forma

19R5
000
000
000
000
000
000
000
000
330
380

I 8

3.

meses
07 85
361
339
544
610
254
368
0
0
0

640
743
008
8(13
890
6/0
23
17
57
584 257
0
36
2
14

3.6. Cotações das Acòes no ano rifl 1985 na Bolsa rie Valores de SAo Paulo,

~| CORRETORA

COORDENADORES/
I QUANTIOADE I
LIDERES REPRESENTANTE
CrS
„„A,CÔES
ORDINÁRIAS
CREFISUL
SN CREFISUL
300 000 000
1 350 000
225 000.000
1012 500
?,_.?_> m,Í_- _,_,
SCHAHINCURY
FINANCEIRO
SUDAMERIS
E INDL
225 000 000
1012 600
BAMERINDUS BAMERINDUS
200 000 000
900 000
BNDES
CELTEC
200 000 000
900 000
LONDON MULTIPLIC LONDOM MULTIPLIC
200 000 000
900 000
MERIMPEX CELTEC
176 000 000
787 500
100.000.000
450 000
crJrJcA
FIDESA CELTEC
I
CtLTEC
28 911.640
130 102
TOTAL
1.653 011 640
[ 7 442 602

Ramo de Atividade
A sociedade tem pnr ob|eto a industrialização, o comércio a importação r e*porta
çáo de componentes para freios, aeoplamentos e transmissões, especialmente de ma
tenais de fricção, produlos a base de amianto, resinas e seus rie-ivarlns, autopeças,
anelatos de plásticos e seus derivados, matérias primas, máquinas e equipamentos
para produção de arttgus de suas Unhas cie fabricação.
Sociedades Controladas r Cnlicja.-Jas

3 4.

DA OFERTA PUBLICA
1.1. Serio leiloadas 1.653.911 640 (hum lulhão. seiscentos e cinqüenta
e três milhííes.
novecentos e onze mil. seiscentos e quarenta! ac6es ordinárias, ao
portador, livres é
desembaraçadas de quaisquer ônus ou pendências, de propriedade ria THE BRAZIL
FUND S.A. - Sociedade de Investimento - Decreto Lei 1.401
ICONT RATANTE I
de emissão da FRAS-LE S.A., ao preço minimo de CrS 4.50 (quatro
cruzeiros e
cinqüenta centavos* por aça*o, mediante pagamento á vista.
1.2. A n.psente operação será efetuada alravés de leilão
público a realizar se no recinto
da Bolsa rie Valores de SSo Paulo, no dia 08.10 85 às 13.30 horas e sua liquidação
se dará de acotdo com as normas dessa Bolsa.
1.3. Será permitida a livre interferência na operação de outros interessados
em vender
ações, que deverão entregar suas ofertas diretamente ao riireor rio
pregão alé 12 30
luvas do dia da operaçío.
1.4. Os invettido.es interessados em comprar ações nos lermos
tia presente oferta porlp
rio efetuar essa operação através dos OFERTANTES ou
iunto a nutras sociedades
corretoras de sua preferência,
1.B. As despesas com a realuacflo ria operacíío ohedecerAo a tabela -ir
etaqem vigente, correndo per conta dos vendedores a cc etagem de venda e
por conta rios
adquirentcs das arfles a corretagem de compra.
I 6 As ações obieio da presente oferta não fazem
|us aos incentivos fiscais conleririos às
ac<Vs novas.
São coordenadores e lírieres as instituições a seguir descuas que garantirão a aquisiCÍo de até 1.653.911 640 (hum bilhão, seiscentos e cinqüenta e três miihfies, novecentos e on/e mil, seiscentos e quarenta! ações ordinárias rie em-ssão da Fras-Le S A ,
pelo preço de O S 4.50 (quatro cru/eiros e cinqüenta centavos), totalizando a presente garanua o valor de CrS 7 442 602 380 (sete bilhões, quatrocentos e quarenta
e dois milhões, seiscentos e dois mil, trezentos e oitenta cnjzenos) na proporção
ahatxn indicada

Quantidade N° rie Presença/ I
n
IMil Ações! |
Pregões U

"

85 00

94 97
100 00

I 10 00
_
10000

627

100.00

37000

370,00

370.00

100

1

C24

6.00

6 00

6.00

120

1

C25

1

C2?

1

C22

_

OP

OP

ORDINÁRIAS

Cola£|o
"
Med_
Má».
Mm.

I

5.00

|

6 43 |

6,80 I

65 000

|

C25

Cupom 22 - Dividendos de CiS 0,73 por ação
Cupom 24 -- Desdobramento rie mais 158 ações para caria uma nosso
Cupom 26 - E» desdobramento
AÇÕESPREFERENCIAIS

, c"'?tj° , ,
Ano/Més
Forma
Min.
tÃrd.
M.ix.

Ouantiriade
N° de Presença; I
(Mil Acdes) Pregões

19B5
J*n
PP
99.99 102,59 110.00
3
Fev
fP
120.00 123.52 135.00
1
Mar.
PP
120 00 129 98 130 00
Abr
PP
130.00 136 68 163 00
4
Ma'
PP
166,00 165 00 165.00
PP
166,00 16500 165,00
Jun
PP
170.00 264.15 400 00
13
PP
Jul
330.00 364 36 410.00
6
PP
3,00 3')/ 7 00
127
Ago
PP
3,50 4 75 6 00
1224
PP
4.50 4.65 5 50
2/5
PP
Sei
4.45 6,05 7 75 3 336
Pf
5 00 6 12 6 70
12
üns

596
450
558
6/3
86
16
246
983
655
069
671
277
987

7
5
5
8
2
I
14
15
6
22
3
19
3

¦
C24
C24
T24
C24
C24
C26
C26
C26
C27
C27
P
C27
P

Cupom 24 - Dividendos de CrS 6.73 pnr ação
Cupom 26 - Desdobramento de mais 158 ações para caria uma oossu'd»
Cupom 27 - Eu desdobramwnto
P
Dividendos pró rata-tempons

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
4.1. O contraianterieclara que é acionista minoritário ria Fras le
S A , não tenrio nenhuma participação na administração da empresa e eslá vendendo
a totalidade rie ações
ordinárias de sua propriedade

Distribuição do Capital Social Votante
Acionistas
Ações
%
Francisco Sledile
28 882 670.544
7 7.48
The Brazil Fund S.A
1.653.911.640
4,44
Alfredo Brauho Sieriille
1.569/86 171
4
21
Ouiro»
5
171.250 492
13^7
T°'3'
37.277
618 847
100.00

4 2

Cs OFERTANTES. as INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS GARANTIDORAS e o
CONTRATANTE declaram que não detém informações relevantes sobre a Fras Ls
S A que náo tenham sido dadas a conhecimento
público

4 3

Encuntr.mi-se a disposição rios interessados na Bolsa rie Valore» de São Paulo e com
ns OFER TANTES, informações complementais ao
presente Edital
A nnls„ de Valores de Sáo Paulo autorizou a realização dessa operação em seu recinto

44
4 5

A companhia pstá *e<)ularmente
Comissão de Valores Mobiliários.

rada

na Bolsa de

Valores de Sio Paulo e na

Coordenadores • Lideres

©CREFISUL

O BANCO DE INVESTIMENTOS

Banco Denasa
gg dc Investimento
S.A.
(Og/J
Asvc.iJfio ío fust Chicago
MS* t>Xf~6
^ RANÇO NAPONA! DE *
Diinrn KStNVOLVIMtNTO
DNUtb (lONÍI.MHO t SOPAL
Bi

RIO

Brasília — O ex-diretor da Montcdan
(uma subsidiária do Montepio da Família
Militar — MFM), Paulo Cunha, acusou o
interventor no MFM. Ivo Uma — funcionário da Superintendência dc Seguros
Privados — Susep —. dc ter acobertado
fatos irregulares na entidade. A denúncia
foi feita perante a Comissão Parlamentar
de Inquérito da Câmara sobre o sistema
bancário, que decidiu convocar diretores
da Suscp para explicar ps motivos
impediram arrolar, no inventário que
do
MFM. cerca dc 350 mil hectares dc terras
no Estado dc Mato Grosso.
Na sessão de ontem, a CPI programou uma mesa-redonda para discutir o
caso Sul Brasileiro. O coronel da reserva
Hélio Prates da Silveira, ex-presidente do
Grupo Sul Brasileiro, classificou o relatorio do Banco Central, datado dc 2(1 de
agosto, como "confuso". No seu entendimento, as empresas coligadas não recorriam ao Banco Sul Brasileiro para avaliar
seus problemas de caixa.
Dc acordo com documento fornecido
recentemente à CPI pelo Banco Central,
a inadequação do quadro de pessoal, as

In caderno

^fidesa
N

CORRETORA DE CAMBIO E
VALORES MOBILIÁRIOS S A
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JORNAL DO BRASIL

Estadual começa com Vasco e Botafogo
mà

O técnico Emanuel Bonfim não
exigiu muito dos seus jogadores no
último treino do Vasco antes do jogo
de hoje. às 20h30min, contra o Botafogo na abertura do Campeonato
Estadual de Basquete e na reinauguração do ginásio do Canto do Rio. na
Rua Visconde de Rio Branco, em
Niterói. Afinal, a equipe vem passando por uma sucessiva maratona
de jogos, entre torneios e amistosos.
Situação oposta atravessa o Botafogo. Nos últimos 30 dias, a equipe
ficou treinando no Mourisco e o
técnico Barone teve tempo suficiente
para armar o time à sua maneira.
Mas mesmo sem o desgaste, o Botafogo não pode ser apontado favorito.
Os alas Zé Geraldo e Edson
Campello, que não treinaram durante a semana, foram confirmados na
equipe por Emanuel Bonfim. O Vasco terá ainda: Fábio, Marcão e Irapuá. O Botafogo começará com:
Fábio Pira. Thompson, Leio, Aloisio
e Orelha. Os juízes serão Vander
Lobosco e Nelson Ramos. Os ingressos custam CrS 5 mil e sócios do
clube não pagam.
Seleção Brasileira
Em San Juan. a Seleção Brasileira sentiu a falta de treinamentos —

realizou apenas um. na última sextafeira — e foi derrotada pela Seleção
de Porto Rico por 108 a 90 (49 a 43)
na abertura da Copa Cristóvão Colombo. No outro jogo, uma equipe
formada por jogadores do Caribe
venceu a Seleção dc Cuba por 94 a
91. Hoje, o Brasil enfrentará o time
do Caribe e no sábado a Seleção de
Cuba.
Agora é definitivo. Num curto e
objetivo telegrama, assinado pelo
Ministro das Relações Exteriores,
Olavo Setúbal, o Itamarati informou
ao Botafogo que os vistos de entrada
para os cubanos Félix Morales e
Raul Duboys foram liberados. Segundo o telex, o documento poderá
ser obtido na Embaixada do Brasil,
em Lima, no Peru. Na próxima semana, Aurélio Tomassini, diretor de
basquete do clube, seguirá para Havana.
A chegada de Morales e Duboys
está prevista para o dia 15 de outubro. Tanto o Botafogo como a Pack,
empresa que patrocina a equipe de
basquete, pretendem organizar uma
grande festa para recepcionar os dois
cubanos.

Foto de Vidal de Andrade
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Karpov e Kasparov
acertam novo empate
Moscou — O campeão Anatoly Karpov e o dasfiante Garry Kasparov não
quiseram se esforçar muito na partida de
ontem, a décima segunda da série de 24
jogos que disputam pelo título mundial
de xadrez. Após o 18° movimento, depois de apenas duas horas, os dois enxadristas decidiram acertar o empate, o
oitavo da série, agora empatada em seis a
seis. O próximo jogo é amanhã, mas há
possibilidade de um dos jogadores pedir
o adiamento.
Foi a mais rápida partida da serie até
agora. Karpov. que jogava com as brancas, e Kasparov, com as negras, tinham
possibilidades de sair com vitória, já que
o jogo estava equilibrado. Porém, ambos
preferiram guardar energia para os próximòs jogos. Ao terminar, Karpov tinha
cinco peões, dois cavalos, duas torres e a
dama. enquanto Kasparov, que adotou a
defesa Siciliana, mantinha também cinco
peões, um cavalo, um bispo, duas torres e
a dama.
12" partida
Karpov
Kasparov
1—P4R
P4BD
—C3BR
P3R
2
3—P4D
PxP
4—CxP
C3BD

—C5C
—P4BD
—C(IC)3B
— C3T
—PRxP
10 —PxP
11—B4BD
12 —B2R
13 —DxB +
14 —B3R
15 —C2B
16 — CxC
17 — 0-0
13 —TR1R
19 — empate
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Priscillo Diniz fez ontem do taco de madeira o seu companheiro

Professor Arinho vence o
Pro-Am e alunos fazem festa

Os alunos dc golfe do Itanhàngá tinham motivos de sobra para festejar ontem o resultado do
Torneio Pro-Am, na abertura do X Campeonato
Aberto do clube. É que o professor Ari Campos,
mais conhecido por Arinho entre os alunos, liderou
a equipe vencedora do Pro-Am e recebeu um
prêmio de CrS 1,5 milhão como profissional. Ele.
Juan Mingo, Ismar Brasil e Terry Mason, somaram
fil tacadas, conquistando o título no desempate da
segunda volta, quando completaram os nove huracos com 29 golpes.
Arinho e seus companheiros derrotaram a
equipe favorita do profissional Federico German
(Aníbal Afonso. Alfredo Abregú e Richard Lucaussy). embora ele tenha conseguido a melhor volta do
dia com 73 golpes. Com 31 tacadas nos últimos nove
buracos, a equipe totalizou 61 cm todo o
percurso.
Três equipes terminaram empatadas na terceira
colocação: as dos profissionais Luís Carlos Pinto
(Joan Du Chcmin. Carlos Alberlo Bocayuva e José
Kangussú). Elízio Jardim (Lúcio Pinto, D.Haar, e
L.Wis) e E.Caballeros (Ricardo Davis, Pedro Carvalho e Cláudio Mitsuya).

Começa hoje a disputa do Aberto do Itanhangá Golfe Clube, com a disputa dos primeiros 18
buracos. Embora se apresente em excelentes condições, o campo do clube está pesado, o que deverá
dificultar os 150 jogadores inscritos na competição.
Entre os profissionais c pelo o que mostrou na volta
de ontem, o argentino naturalizado brasileiro, Federico German, é o favorito ao título,
juntamente
com Rafael Navarro, Antônio Nascimento e PriscilIo Diniz. Todos passaram o dia de ontem em
intenso treinamento, alem da disputa do torneio.
Na categoria scratch, três jogadores dividem o
favoritismo: Eric Anderson. de 16 anos, é a
revelação do golfe nacional, Ismar Brasil e grande
Plínio
Guimarães. O torneio, patrocinado pelo Citibank e
Carioquímica, distribuirá CrS 50 milhões em
prémios aos profissionais e tres carros da marca Escort
XR3 àqueles que conseguirem a façanha do hole-inone (embocar com apenas uma tacada). Ontem, no
campo do Gávea. Pat McGowan conquistou a
Medalha Mensal do clube, na categoria 0 a 24 de
handicap, enquanto que Catarina Alencar foi a
vencedora na de 25 a 40.

Haiyang antecipa o apronto e faz 35sl

Haiyang. pensionista de Gilson Pe
reira da Costa, inscrita no terceiro páreo
da corrida noturna de segunda-feira, antecipou seu apronto para ontem de manhã e agradou muito ao marcar 35sl nos
600 metros em pista de areia muito pesadá. ruim para bons tempos. Montada por
Marcos Ferreira, saiu com velocidade e
arrematou com sobras num exercício espetacular.
. Joseph, um dos nomes principais do
Grande Prêmio Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro, foi outro que agradou em
seu apronto para o clássico. Sem ser
exigido em parte alguma do percurso e
junto à cerca externa em toda a reta final,
passou os I mil metros em 1 min ()5s
cravados na direção de José Ferreira
Reis.
Velocidade
. Rua Branca, pensionista de Rubens
Carrapito. voltou a mostrar expressiva
velocidade e mesmo contido por Juarez
Garcia cobriu os 600 metros em 36s2 com
muita facilidade.
This Time, com Jorge Pinto, mostrou
disposição ao aprontar 37s2 nos 600 metros ajustado apenas nos 200 metros finais.
Haug, com Vandcrlei Gonçalves,
náo precisou ser exigido para marcar 37s
nos 600 metros com muita mobilidade.
Melhorou muito este pensionista de João
Assis Limeira, que tem um excelente
trabalho de distância há 15 dias.
Con Lumbre. com Carlos Geovani
Lavor, mostrou velocidade no apronto de
600 metros em 37s cravados junto à cerca
externa.
Haja Garbo saiu mais largo dos 700
metros cobertos em 45s. com 37s2 para os
600 metros finais, na direção de José
Ferreira Reis.
Hiro. com muita mobilidade, mos-

trou progressos ao aprontar os 800 me
tros em 50s2 com reservas no final.
Hyermon, com A. Chaffin, esteve
bem no exercício de 800 metros e fez 50s
cravados nos 800 metros.
Arredio, com Jorge Pinto, foi muito
bem no apronto de 700 metros em 44s
cravados arrematando com reservas nos
metros finais.
Honest Winner, com Ivanir Lanes,
fez um pique dc 400 metros cm 24s2 com
12sl para os últimos 200 metros num
exercício de primeira qualidade, pois náo
foi ajustado em momento algum por seu
jóquei.
Day Of Heaven, com Jorge Pinto,
esteve bem no exercício de 600 metros
em 36s cravados com expressiva açáo
junto à cerca de fora.
Saca Tampa, com Mauro Andrade,
realizou um pique dc 360 metros em 22s
cravados com 1 ls2 nos 200 metros finais.
Gaetano antecipou seu apronto quarta-feira à tarde e fez 24s nos 400 metros
sem ser exigido apenas para manter sua
excelente forma.
Antecipados
Orange Blonssom. com Jorge Pinto,
antecipou seu apronto para atuar no
quarto páreo de domingo e mareou 25s
nos 400 metros.
Trova D'Amore, com o aprendiz Renato Costa esteve bem no exercício de
600 metros em 37sl, com velocidade nos
metros iniciais.
Crowncd Princess. com José Ferreira
Reis. assinalou 43s nos 700 metros finalizando com reservas.
Elno, com Luiz Fernando Gomes,
fez uma partida de 600 metros em 37s2
sem ser ajustado em parte alguma do
percurso.
Lúcula, com Jorge Pinto, voltou a
impressionar no apronto e marcou 25s2
nos 400 metros sem ser apurada.

Cânter
Belle Valley - Belle Valley (Mogambo em My Valley), de criação e
propriedade do Haras Santa Ana do Rio
Grande, será inscrita no Grande Prêmio
Linneo de Paula Machado (Grupo I),
Grande Criterium. cm 2 mil metros,
no dia 27. Além da filha de
grania,
MrTgambo. estáo confirmadas as presenças dos potros Belo Bernardo (Egoísmo
em France) e Bowling (Crying to Run em
Tangência) na importante prova.
Byzantine — A ótima Byzantine
(Sabinus em Victress). criação do Haras
Santa Ana do Rio Grande e propriedade
de José Carlos Fragoso Pires Júnior,
ganhadora no último fim dc semana do
Grande Prêmio Carlos Teles da Rocha
Faria (Grupo II). vai correr o Grande
Prêmio Diana (Grupo I). em Cidade
Jardim, dia 20, em parelha com Bencdetta (Vacilante II cm Oue Candorosa), que
eátá cumprindo campanha em São Paulo.
DeiltZ — Oulro que vai atuar no
Grande Criterium. Grande Prêmio Linneo de Paula Machado (Grupo I). dia 27.

Brasília — O Tribunal Federal dc Recursos
propôs ontem a
convocação das três federações — Rio de Janeiro,
Amazonas e
Paraná — além do candidato derrotado nas eleições da Confederação Brasileira de Natação. Coaracy Nunes Filho,
apresentarem justificativas ao pedido dc anulação da eleição para apontou
que
Rubem Márcio Dinard para a presidência do órgão.
De acordo com o voto do Ministro Washington Bolívar, as
três federações e o candidato derrotado deverão expor no
processo as razões que os levaram a solicitar a anulação da eleição
realizada na CBN, através de recurso
junto ao Ministério ila.
Educação, que foi aceito e resultou no
pedido de intervenção do
Ministro Marco Maciel.
Com o veto, o julgamento do mandado de segurança foi
interrompido pela segunda vez,
pois na semana passada, com o
pedido de vista do Ministro Washington Bolívar, os trâmites já
haviam sido suspensos.
A CBN era presidida por Rubem Dinarde Araújo,
que
impossibilitado da reeleição, lançou o nome de seu filho, Rubem
Mareio Dinard, que venceu o pleito. Coaracy, inconformado com
o resultado, juntou provas de irregularidades — federações não
habilitadas participaram do pleito — e entrou com
de
anulação da eleição junto ao Ministério da Educação. pedido
O Ministro Marco Maciel, após parecer do departamento
jurídico do Ministério, recomendou ao CND que anulasse o
pleito, pois isso era de sua competência. Imediatamente foi feita a
intervenção na CBN. Rubem Mareio Dinard náo concordou e
entrou com mandado de segurança pedindo sua reintegração na
presidência do órgão até que haja nova eleição. A semelhança de
nomes e por ler assinado como se fosse o presidente,
prejudicaram o próprio Rubem Dinard de Araújo.

Sobre Rodas
P3D
C3B
P3TD
P4D
PxP
C5CO
B5C
BxB
D2R
C(5C)xPD
CxB
D3R
B4B
O-O

«f a. WM

Continua o impasse
na eleição da CBN:
TFR convoca Coaracy

será Deutz (Free Hand em The Giorgia),
criação da Fazenda Mondesir e propriedade do Stud Seguro, que venceu, depois
de obter uma vitória em páreo comum, o
Grande Prêmio José Carlos de Figueiredo (Grupo III). na milha. O potro é
treinado por Almiro Paim Filho que tem
seu pensionista em alta conta.
Ótimo trabalho - So Perk (So
Bold em Okinawa) produziu um trabalho
de primeira na manhã dc ontem na Gávea. Na direção de Jorge Ricardo, o
pensionista de Rubens Carrapito passou
os 1 mil 300 metros cm lmin23s. cravados, depois de sair os primeiros 200
metros em 12sl, arrematando com impressionante desenvoltura, cruzando o
disco com muitas reservas.
Empire Day - Invicto em nove
apresentações, das quais vários clássicos
da geração de dois anos em São Paulo, o
excelente Empire Day (Maniatao em Kitle) poderá ser inscrito no Grande Prêmio
Presidenle da Republica, na semana do
Grande Prêmio Paraná, dia 13.

Foto de José Camilo da Silva
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Venáncio destaca chance
de Honest Winner amanhã
Ouarto colocado na estatística de treinadores
da Gávea, tem 49 vitórias na atual temporada,
Venáncio Nahid, desde que começou na
profissão,
teve logo seu valor reconhecido e foi considerado
uma revelação no treinamento de cavalos de corrida. Hoje, com 24, anos mais experiente e amadurecido, Venáncio já passou de revelação para um
profissional com talento reconhecido entre o público turfista.
Com poucas, porém excelentes inscrições, para este final de semana, o jovem treinador considera
Honest Winner, inscrito no Handicap Extraordinário e no sábado, em I mil metros, na grama, como
sua melhor oportunidade:
— Honest Winner vem de duas vitórias e esta
muito bem. Vou aproveitar o peso favorável,
pois
vai carregar apenas 51 quilos, e acredito na vitória
em qualquer raia
No domingo, o jovem treinador apresenta

Quarenzano no Grande Prêmio Prefeitura da Cidadc do Rio de Janeiro e confia também numa ótima
exibição de seu pensionista. Venáncio lembra que o
cavalo vem de sexto no Delegações Turfísticas. em
raia pesada e largando muito por fora, devendo
produzir mais, embora respeite a presença de
Hibal.
Finalmente, no último páreo, Venáncio leva à
raia a parelha Lúcula e Arvika, ambas vindo de
ótimas apresentações. A primeira, o profissional
frisa que foi bastante prejudicada nos momentos
decisivos da carreira c, mesmo assim, foi terceira.
Sua companheira Arvika vinha de um excelente
segundo na areia, quando perdeu no fotocharf. e
fracassou na grama cm sua última apresentação,
pois queria abrir em todo o percurso, arrematando
ainda em quinto lugar. Normalmente. Venáncio
afirma que as duas possuem amplas possibilidades
de vitória.

coração dos franceses volta a bater mais
O forte a partir dc hoje. Imaginem a imensa
ansiedade que cies começam a viver com os
treinos para o Grande Prêmio da Europa? Este
é o quarto ano consecutivo que têm nas mãos o
Mundial dc Fórmula-1 e pela terceira vez
consecutiva as esperanças, as atenções, as
preces estarão concentradas no pequenino e
sempre sorridente Alain Prost, que pode levar
para seu país, neste fim de semana, a glória
aparentemente inatingível. Criadores da Fórmula-1, presentes no Circo desde o primeiro
Campeonato, em 1950, c introdutores de novidades como o turbo, apesar de tudo. os franceses há 35 anos amargam a frustração de não
terem conseguido festejar a conquista do título
de campeão do mundo por um seu compatriota. Quem mais andou perto foi exatamente
Prost, duas vezes vice (83 e 84). Mas como vice
e nada são as mesma coisa (Didier Pironi
também foi em 82), o champanha continua
fechado.
Parece que chegou, no entanto, o grande
dia para os franceses. Prost pode entrar na
pista hoje sonhando com o merecido título.
Nada parece indicar que desta vez as portas lhe
seráo fechadas de novo. Até os fanáticos
italianos já perderam as esperanças que depositavam cm Michele Alborcto, depois da tragédia da Bélgica, quando pararam os dois carros
da Ferrari. Maior sinal disso é a crise que vive a
Ferrari no momento, segundo os jornais italianos. Prost, ao contrário, desde Spa ate hoje
viveu tranqüilo, podendo se dedicar até com
mais freqüência ao seu rclax preferido — o
golfe. Com 16 pontos de vantagem sobre
Alborcto, fica mesmo difícil — senão impossível — imaginar que ainda não será desta vez.
que França vai botar o bloco e o champanha na
rua. Basta a Prost conquistar mais dois pontos
que Alborcto neste domingo para se consagrar
tardia mas definitivamente.
E c com essa hipótese que estariam jogan-'
do os dirigentes da Fórmula-1 para fazer uma
média. Conquistado o título por Prost, eles
poderiam anunciar aos quatro cantos aquilo
que muitos esperam ouvir: o cancelamento do
GP da Africa do Sul.
¦
A esperada reunião da FISA, de 8 a 12
deste mês, em Paris pode trazer algumas
novidades para a próxima temporada. No
aspecto técnico, pouco parece que mudará. As
idéias lançadas sobre um novo esquema de
formação do grid de largada — com base na
corrida anterior, ou nas três melhores voltas de
apenas um treino — continuam dividindo as
equipes e o mais certo c
que tudo fique como
está. Além do mais, Bernie Ecclestoné, presidente da FOCA e representantes das TVs,
lembra que os contratos publicitários foram
fechados com base na realização de dois treinos e uma corrida. Náo se acredita nem mesmo
na anunciada redução da cilindrada de l.500cc
para 1.200cc, que motivou sério esperneio da
Ferrari.
Uma novidade pode ser o retorno do GP
da Argentina, abrindo a próxima temporada e
em substituição ao inconveniente — pelo menos enquanto perdurar o apartheid — GP da
Africa do Sul. A Argentina já teria dado
garantias para a realização de sua corrida —
fora do calendário desde 1981: os custos financeiros da organização do GP deverão ser
cobertos por uma extração extra da loteria de
lá. Ainda quanto ao calendário, parece excluída definitivamente a possibilidade de inclusão,
mesmo como reserva, do Japão e de Nova
Iorque. E o GP da Europa, que há dois anos se
realiza em Brands Hatch. poderia substituir
duas corridas já abaladas: Bélgica e Holanda.
Vicente Senna
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RESULTADO DA GÁVEA
Eis os resultados das nove provas disputadas vencedor
(2) 9.30 dupla (II) 4.(M) placcs (2) 1,60 (1)
ontem à noite no Hipódromo da Gávea: 1" Páreo — 1.10 tempo:
lminl(ls2. 6" Páreo — IKMIm — I"
HOOm — 1" Barika J.Pinto 2" Hermosura E.S. Chico Flávio J.Pinto
2" Isco J.F.Reis vencedor (4)
Gomes vencedor (1) 2,00 dupla (14) 3.81) placcs (I) 3.70 dupla
3.00 placcs (4) 1,80 (5) 1,30 exata
(23)
1.20 (4) 1,30 tempo: Imin0931. 2" Páreo — IlOOm
— 1" Tuvubclle J.Pinto 2" Itança J.Malta vencedor (14.20) tempo: lmin()9s2. 7" Páreo — IlOOm — Io
Hac LEsteves 2" Tenho Dito J.Pinto vencedor (8)
(I) 5.30 dupla (12) 5.80 placcs (I) 4,00 (2) 1.50 3.70 dupla (14) 2.10
2.10
tempo: Imin08s4. 3° Páreo — 1200m — I" Black Iminl0s3. 8" Páreo —placês (8) — (2) 2.00 tempo:
!300m
1" Barrabal F.PeBeauty A.Oliveira 2" Ventisca Juarez Garcia vence- reira 2" Vestibular
E.S.Gomes vencedor (I) 1.20
dor (1)1.7(1 dupla (11) 6,00 placcs (1)1.4(1 (2) 2.41)
exata (9.60) tempo: lmin!7s. 4" Páreo — l.lOOm — dupla (14) 4.4(1 placcs (1) 1.10 (7) [,70 tempo:
1" Ouebala A.Ferreira 2" Minha Lúcia E.S.Gomes Imin22s3. 9" Pareô— IlOOm — I" Hakau L.F.Govencedor (4) 3.00 dupla (34) 2.711 placês (4) 1.80 (5) mes 2" Leonaço J.Pedro vencedor (I) 21.S(l du1.90 tempo: lmin24s. 5" Pár«> — IlOOm — 1" pla(44) 12.50 placês (10) 5,00 (9) 1.80 exata (56.60)
Opera Danccr E.S.Gomes 2" Neau Ready J.Pinto tempo: IminlOsl.
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JORNAL DO BRASIL

Brasil começa a jogar

sexta-feira, 4/10/85

fetíLS-

Recomeça o sonho da Ia Divisão

México apresenta
uma equipe jovem
Confiando na juventude dc seus tenistas, que
apesar da pouca idade já disputaram importantes
competições internacionais, o México começa a lutar
hoje contra o Brasil, em Porto Alegre, pela conquista
da zona americana da Copa Davis. O capitão da
equipe, Raul Ramirez, foi por muitos anos um dos
principais jogadores de tênis daquele país e agora é
auxiliado na preparação pelo técnico Jorge Mcndoza.

Ambicionada por todos os países, a
Copa Davis foi criada em 1900, e nos 85
anos dc disputa só não pode ser realizada nos períodos das duas grandes guerras mundiais. Até o início da década, a
competição era dividida em zonas (curopéia, americana e asiática), com os
respectivos campeões se enfrentando.
Em 81, criou-se a Divisão Principal,
com os 16 melhores países do mundo.
Até 69, o Brasil jogava na zona

primeira participação de destaque na
Davis ocorreu em 66. A equipe formada por Thomas Koch, Edson Mandarino, Lclé Fernandes e Ivo Ribeiro chegou a passar às semifinais com uma
brilhante vitória sobre os Estados Unidos. detentor do maior número de
títulos da Davis (30), mas perdeu na
semifinal para a índia, em Calcula, por
3 a 2.
Somente cinco anos depois, a equipe brasileira voltaria a chegar a uma
semifinal. Desta vez a equipe integrada
por Koch, Mandarino, Luiz Felipe Tavares e Aírton Cunha perderia a chance
de chegar à final ao ser derrotada em
São Paulo pela Romênia de lon Tiriak e
Illie Nastasc, por 4 a 1.
A última participação do Brasil na
Divisão Principal ocorreu em 81, quando acabou perdendo para a Romênia,
em Bucareste, e para a Alemanha Oci-

tar a figurar entre as 16 melhores equipes do mundo.
Dcscstimulado pelo rebaixamento,
o Brasil se fez representar por uma
equipe juvenil em 82 e acabou eliminado pelo Equador, por 5 a 0, em Salvador. No ano seguinte, o Brasil chegou a
cumprir uma brilhante campanha na
Zona Sul-Americana. Depois dc vencer
o Peru, cm Lima (4 a 1), Colômbia, em
Bogotá (3 a 0) e Uruguai, cm Montevidéu (3 a 2), chegou à final contra o
mesmo Equador. O resultado não podia ser pior: foi fragorosamente derrotado cm Guaiaquil, por 5 a 0.
No ano passado, chegou novamente à decisão da Zona Sul-Americana.
Desta vez contra o Chile, em Santiago.
Uma vez mais as esperanças brasileiras
de voltar a Divisão Principal foram
frustradas com a derrota de 4 a 1 para
os chilenos.

SEXTAFEI RA

O ASSUNTO DO SÁBADO, DO DOMINGO, DA SEGUNDA,...

Lavalle

Io caderno

D

23

futuro na D a vis

Porto Aiegre — Os tenistas Dacio Campos *"*
Porto Alegre/foto de Jurandir Silveira
(Brasil) e Leonardo Lavalle (México) abrem
hoje, às 10 horas, a disputa entre os dois países
Semifinais
_j=^
— O campeão
pela final da zona americana da Copa Davis, que
dc Wimbledon,
terá, à tarde, outro encontro de simples, reunindo
Boris Beckcr,
o paulista Júlio Góes contra Francisco Maciel. O
abre hoje a sevencedor de Brasil e México garantirá uma vaga
mifinal da Copa Davis, entre
• Alemanha Ocidental e
na divisão principal da competição, que conta
Tchecom os 16 melhores países do mundo.
co-Eslováquia, enfrentando
Miloslav Mccir. na Fcsthalle,
Amanhã, de acordo com o sorteio, será
de Frankfurt. Este foi o pridisputado o jogo de duplas entre Carlos Alberto
meiro jogo sorteado pelo
Kirmayr/Cassio Motta (Brasil) e Leonardo Levaiprefeito de Frankfurt, Waller
le/Jorge Lozano (México). Domingo, ocorrerão
Wallmann, cm cerimônia que
contou com a presença do
novos jogos de simples na ordem inversa da
tcheco Ivan Lendl, que cheprimeira rodada: Júlio Góes enfrentará Leonardo
gou três horas antes e confirLavalle e Dacio Campos jogará contra Francisco
mou sua participação apenas
Maciel.
na partida dc duplas.
A primeira rodada será comO capitão da equipe brasileira, Paulo Cleto,
pletada pela partida entre
gostou da disposição das partidas, de cinco sets,
Michael Wcstphal e Tomas
seus
tenistas
atuarão
nas simples terão
pois
que "Isso
Smid, e no sábado, jogarão
um dia de descanso.
é muito bom, porque
as duplas Boris Bcckcr/Ansomos favoritos no jogo de duplas", disse Cleto,
dreas Maurcr e Ivan Lendl/Tomas Smid. Os capitães
que não se surpreendeu com a escalação mexicadas equipes podem mudar a
na. O sorteio das partidas foi realizado ontem, na
formação das duplas ate uma
Associação Leopoldina Juvenil, que sediará a
hora antes do encontro.
Davis.
Na outra semifinal da Davis,
a Suécia é apontada como
Dacio Campos, que defenderá o Brasil nos
favorita contra a Austrália,
jogos de abertura e encerramento contra o Mexique no entanto derrotou o
co, comentou que terá maiores dificuldades conadversário cm 1950, 1964,
I9H1 e 1983. Os jogos serão
tra Leonardo Lavalle, que é canhoto e para quem
realizados cm Mahnoc, na
já perdeu.
Suécia, c a torcida sueca cs— O fato de ele usar a mão esquerda muda
pera uma revanche histórica
os golpes, o efeito do saque e o ângulo da quadra
a partir de hoje, quando jo— disse Campos, aparentando tranqüilidade. Por
gam Anders Jarryd x Peter
McNamara e Mats Wilander
coincidência, ele já jogou e também perdeu de
x
Wally Masur. As duplas
Francisco Maciel, seu adversário no domingo.
estão escaladas com Anders
O capitão mexicano, Raul Ramirez, que está
Jarryd/Stefan Edberg (Suéinscrito e pode até aparecer jogando na dupla
cia) e John Fitzgcrald/John
até uma hora antes da
(pode mudar a formação
Edmondson (Austrália).
Góes treinou forte para o segundo jogo de Iwje, contra Maciel
"o
Brasil é favorito só no
partida), afirmou que
papel". Ele frisou ser remota a possibilidade de
atuar, "pois o Lavalle, escalado em simples e
dupla, é um jogador forte, de 18 anos, que joga
fácil, sem precisar de muita movimentação". O
Duas vezes semifinalista (66 e 71),
árbitro-geral dos jogos será o norte-americano
européia e só a partir do ano seguinte
dental, cm São Paulo. Tinha início aí a
na Copa Davis, quando viveu sua meBob Howe.
longa peregrinação brasileira para volpassou para a Zona Americana. Sua
lhor fase nesta competição, o Brasil
busca em vão, desde 81, retornar à
Primeira Divisão. Nos últimos dois
anos, o sonho esteve próximo de se
realizar. Mas tudo não passou dc uma
doce ilusão e as derrotas para o Equador, em 83. e para o Chile, ano passado
— ambas pela final da Zona
SulAmericana — acabaram com as esperanças brasileiras.

D

Maciel

Bola Dividida
ÍJM time que pretende chegar ao título não
U pode perder pontos na reta final. Ao
empatar com o Americano, cm São Januário,
o Vasco abdicou do seu direito de ficar com a
Taça Guanabara. Esse direito, agora, é exclusivo do Fluminense, cuja regularidade lhe
recomenda, mais do que a qualquer outro, a
posse do título dc campeão dessa primeira fase
do campeonato.
Amanhã, o Fluminense joga com o América com a vantagem do empate, mas é certo
que seu técnico Nelsinho não pretende se valer
disso. Ele quer seu time brigando em campo
para ganhar a Taça Guanabara com uma
vitória que não deixe dúvidas
quanto ao mérito da conquista.
Ganhando o título, como tudo faz crer. o
Fluminense deve creditar grande
parte dele a
Nelsinho. Assumindo num momento difícil,
quando o clube enfrentava crises internas]
tinha as finanças abaladas, os salários em
atraso, havia brigas entre jogadores (Duílio e
Romerito não sc falavam), Nelsinho ainda
teve de lutar em duas frentes: no Campeonato
Brasileiro c na Libertadores. Acabou fracassando nas duas, o que tornou o ambiente nas
Laranjeiras ainda mais agitado.
Neste clima nervoso foi que o Fluminense
iniciou o campeonato regional e raros torcedores deviam esperar por êxitos,
pelo menos
nessa primeira fase. Mas, com um trabalho
persistente, metódico e eficiente, Nelsinho
começou a impor a sua liderança e a conquistar a confiança dos jogadores e torcedores.
Cedo, bem antes do esperado, o time reconquistou a antiga força, baseada no ajuste certo
dc seus compartimentos, na rapidez do toque
de bola c na categoria de alguns
jogadores,
com destaque especial para Romerito. sem
dúvida o melhor atacante de todos
que jogam
por aí.
Esse o trabalho de Nelsinho,
que precisa
ser destacado. Poucos técnicos tiveram os
entraves que ele encontrou e souberam superá-los tão bem e cm tão pouco tempo. Nelsinho, a meu ver, firma assim a sua
posição de
técnico de primeira linha, fora daquele
grupo
conhecidíssimo, que fica girando em torno dos
—
clubes
sempre há um de plantão — à espera
que um colega caia para pegar a vaga ou a
sonhar com uma polpuda oferta árabe.
Pelo trabalho que realizou anono
próprio
Fluminense, repetido agora, Nelsinho
ganhou
o direito de figurar na relação dos treinadores
que estão sendo observados para assumir o
comando da Seleção Brasileira no Mundial do
México.
Digo mais: se Zagalo ou Telê, os mais
cotados, por qualquer motivo não puderem
aceitar o cargo, o nome imediato na lista devia
ser e de Nelsinho, pouco badalado, mas
que
por várias vezes já provou a sua inegável
competência.

¦
Histórias. Foi em Coimbra, na véspera de
um amistoso Brasil X Portugal, em 83. Numa
sala destinada à imprensa, o repórter Denis
Menezes, da Rádio Nacional, iniciando a
transmissão para o Rio de seu noticiário, disse
uma introdução ao telefone e em seguida
colocou o fone em cima do gravador, rodando
a fita com as entrevistas feitas com Parreira e
os jogadores. E ali deixou o gravador, e o fone
deitado em cima, falando direto para o Brasil.
Logo, juntou um numeroso grupo em
volta. As pessoas olhavam aquele
gravador
falando sozinho ao telefone com o mesmo ar
basbaque que deviam ter os antepassados do
deputado Juruna, ao verem bigodudos
portugueses desembarcando aqui das caravelas de
Cabral, naquele 21 de abril corrigido depois
para 3 de maio e mais tarde varrido do nosso
calendário festivo.
Estavam todos simplesmente aparvalhados.
Sandro Moreyra

Moreno

Lozano

Esporte no fim de semana

Os jogadores

Corrida percorre Rio antigo

FranciSCO Maciel - Nascido em Oueretaro, tem 21
anos (07/01/64) e é considerado o mais importante tenista
mexicano da atualidade. Número um do México, Maciel está
na I36n colocação do ranking da ATP. Ano passado foi
medalha de prata na olimpíadas de Los Angeles, em simples.
Este ano, pela Davis, ganhou duas simples contra o Canadá.
Em 1982, foi campeão dos torneios da Colômbia e Casablanca
(júnior).

Uma corrida pelas ruas do Rio Antigo. Para quem não vai
participar correndo, vale à pena não só incentivar os corredores
como apreciar um visual pouco conhecido
pelo menos
mais jovens. E a II Corrida Rústica de Santo Cristo, pelos
neste',
domingo, às 10 horas. Um programa nostálgico e saudável.

Leonardo Lavalle - A grande revelação do tênis
mexicano. Começou a jogar aos oito anos e agora, com 18,
vive seu melhor momento. Ocupa o 213° lugar no ranking da'
ATP e este ano foi campeão júnior em Wimbledon. Outra
façanha sua foi ter vencido o suíço Heinz Gunthardt, situado
entre os 30 melhores tenistas do mundo.

Domingo: II Corrida Rústica no Circuito de Santo Cristo.i
Largada às 10 horas no Largo do Santo Cristo e chegada
na Rua Dr. Waldemar Dutra. Percurso: 10 km.

Jorge Lozano — Natural de Guadalajara, 22 anos
(17/08/63), foi campeão mexicano em 1980. No ano seguinte,
foi campeão nacional de duplas e, em 1982,
ganhou o
campeonato de Casablanca de duplas. Jogando pelo México,
de
tenistas canadenses, suíços, uruguaios e romenos,
ganhou
entre outros. E o 471° colocado no ranking da ATP.
AgUStin Moreno — Segundo mais
jovem da equipe
(31/03/67), foi campeão júnior de Wimbledon, este ano, em
dupla. Começou, no entanto, a somar vitórias em 1980 em
campeonatos da Califórnia c costa do Pacífico. Moreno, 491°
colocado no ranking da APT, é natural de Guadalajara,' filho
dé tenistas amadores. Já jogou a Davis contra o Canadá, com
Francisco Maciel.

Programação
Corrida

Como negociar as exigências da CUT e da CONCLAT? Esse é o tema da entrevista de Marcos Sá Corrêa com Almir Pazzianotto.ministro do trabalho.
Tão Gomes Pinto mostra que em Brasília a noite também é uma festa.
0 Fernando Gabeira manda sua vídeo carta do Jardim Zoológico do Rio de
Janeiro.
Edgar Flexa Ribeiro comenta a semana Política.
A coluna do Zózimo revela tudo o que você gostaria de saber.
m

TUDO ISTO SÓ NO SEXTA-FEIRA

...

Iatismo

_

Sábado: 44a Regata Santos Dumont. No Iate Clube do"
Rio de Janeiro, às 12h5()min. Aberta a todas as classes.
Domingo: Regata Iate Clube do Rio de Janeiro, às
12h45min. Aberta a todas as classes.

Judô
Sábado: Torneio Imprensa. No dojô da Universidade
Gama Filho, às 9 horas.
/
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Raul Ramirez - (capitão) - Durante 15 anos disputou
a Davis e confia na sua experiência à frente da equipe. Natural
de Ensenada. Ramirez. de 32 anos, acredita
que o Brasil é
levemen;.: favorito pelo fato de
jogar em casa. Ao mesmo
tempo, acredita que o fator local
poderá ajudar o México pois
acha que a torcida exigira a vitória dos brasileiros, deixandooS nervosos
Jorge Mendonza
(técnico) _ junt0 com Raul
Ramirez Mendoza nutre grande admiração
pelos jovens
tenistas que orienta. Alento e cxiccntc nos treinamentos.
Nflendoza lambem cré em unia vitória do seu
pais sobre o
Brasil na ( opa Davis

Futebol de praia

Sábado: Copa Varese. Semifinais, a partir das 14 horas.
Aspirantes: Juventos x Embalo, e Copaleme x Lá Vai
Bola. Principal: Juventus x Constante e Copaleme x
Chelsea. O.s jogos serão disputados nos campos dos
primeiros times citados.

Sábado e domingo: 44" Torneio Juvenil A-l e 45"
Torneio Juvenil a A-2. Na piscina do Botafogo, no
sábado às 14h3()min e domingo às 8h30min.

Surfe
Sábado e domingo: 1° Campeonato dc Surfe da Primave-,
ra. A partir das 8 horas, no Ouebra-Mar,
para amadores
e profissionais.
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ó greve pode evitar jogos domingo de manhã

Desde o primeiro Campeonato Carioca de
Futebol, em 19(16. a história das decisões não
registra uma rodada tão confusa. Ontem, os
dirigentes do Vasco. Flamengo, Fluminense,
América. Bangu e Botafogo discutiram muito,
cada um parecendo mais defender interesses
pessoais do que a melhor forma de ganhar algum
dinheiro com a final. Resultado: a partida mais
importante, entre Fluminense e América, foi
marcada para as 11 horas de domingo.
E mais: os torcedores de Botafogo e Bangu
se quiserem assistir aos seus clubes terão que
acordar muito cedo. O jogo começa às 9 horas,
como preliminar. E a torcida dos quatro clubes
terá que pagar CrS 15 mil por uma arquibancada. A confusão não pára aí: Vasco e Flamengo
jogarão às 18 horas. Há, contudo, uma esperança: o presidente da Federação de Futebol do Rio
de Janeiro, Eduardo Viana, revelou que cancelará a rodada, caso a greve dos motoristas
prossiga até domingo.

Flu reage
Mas não pense o torcedor que tudo já está
definido. O Fluminense não aceita a decisão e

exige jogar em horário que considera nobre: às
2Ih30min de sábado ou na tarde de domingo, às
17 horas. Um problema, já que o Vasco náo
quer abrir mão do direito de ocupar este horário
e o América náo pode jogar sábado porque
jogou ontem e não terá cumprido o período
legal de descanso.
As discussões de ontem náo levaram a nada.
O Vasco exigia o cumprimento do regulamento,
que o leva a jogar domingo, porque o Fluminense não aceitou que o América enfrentasse o
Olaria terça-feira. Os dirigentes do clube não
queriam perder a oportunidade de ter pela
frente um adversário cansado, enquanto os do
Vasco preferiam, evidentemente, que o América entrasse em campo descansado para enfrentar
o Fluminense.
Eduardo Viana chegou a apresentar três
fórmulas para a decisão, mas os clubes recusaram. O presidente da Federação náo esconde
que agora torce pela greve dos motoristas e
cobradores de ônibus:
— Só assim
poderei mudar essa rodada
horrível para a final da Taça Guanabara.

Foto de Luiz Morier
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Domingo
Maracanã, 9 horas
Maracanã, II horas
Maracanã, lShoras

Bangu x Botafogo
América x Fluminense
Vasco x Flamengo

Basta de brincadeiras
Estádios vazios, média dc público
ridícula, clássicos de grande apelo e
tradição acumulados entre jogos sem
expressão, disputados em meados de
semana, à tarde e à noite; regulamentos
mal elaborados, mal redigidos e não
cumpridos, times mal preparados. Esse
é o retrato do outrora grandioso futebol
carioca, que o atual presidente da Federação, senhor Eduardo Viana, mais co-

nhecido como Caixa D'Água, finge que
dirige e insiste cm chamar dc "futebol
fluminense". Basta, chega. É preciso
que os presidentes dos ainda grandes
clubes do Rio (Flamengo, Fluminense,
Vasco, Botafogo, Bangu e América)
façam alguma coisa. Já.

José Antônio Gerheim

Editor de Esportes

Foto de Marco Antônio Cavalcanti
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Tato mostrou, nos chutes a gol, que está totalmente recuperado

Fluminense é todo alegria
para decisão com o América
A começar pela liberação de Tato e Assis
para o treino desta tarde, na Urca, o técnico
Nelsinho só ouviu boas notícias no pouco tempo
que passou ontem nas Laranjeiras, onde os
jogadores apareceram para uma revisão médica
que deixou em todos uma certeza: o Fluminense
contará com sua força máxima na partida decisiva pela Taça Guanabara (primeiro turno do
Campeonato Carioca), contra o América.
Nelsinho soube, por exemplo, dos cuidados
do roupeiro Ximbica, que tão logo desligou o
radinho. onde acabara de ouvir o empate entre o
América e o Olaria, começou por conta própria,
a seu modo, os preparativos psicológicos para a
decisão, dizendo, alto e em tom de alerta, para
os jogadores, dentro do vestiário:
— Muito cuidado com esse time, ele é
traiçoeiro e imprevisível. Já perdi duas deeisões
para ele e não quero perder uma terceira.

Rol de vitórias
O silêncio respeitoso dos jogadores — cortado por suaves palavras de tranqüilidade ditas em
tom baixo —, que contrastava com a voz exaltada do interessado roupeiro, foi a resposta.
Ximbica referia-se às decisões do titulo carioca,
em 60, e o da Taça Guanabara, de 74, vencidas
pelo América por 2 a 1 e 1 a 0. Normalmente
excitado em vésperas dc decisões, ele depois
lembrou que em seus 21 anos de clube, dos 39 de
vida, assistiu a muito mais conquistas do
derrotas. E começou a desfiar uma série que
de
inesquecíveis vitórias.
Atento às informações. Nelsinho disse ape-

nas que o time jogará dentro do seu padrão
habitual, de cautela na marcação, enquanto fica
na expectativa de espaços para os contraataques. Jogar pelo empate, resultado que também serve ao Fluminense, não está em seus
planos.
Ouando se preparava para dirigir-se a Madureira, onde se criou, o treinador deu de cara
com o goleiro Paulo Goulart, emprestado ao
Olaria, e que acabara de ser um dos responsaveis pelo empate com o América. Deu dicas:
E preciso cuidado com as faltas cobradas
pelo Polaco, que bate forte, e com uma jogada
do Bene para o Luisinho, ali pela entrada da
área.
Nelsinho, porém, foi andando, sem mostrar
maiores interesses pelas informações. O apoiador Delei ia passando, ouviu tudo e parece ter
lido o pensamento do treinador:
Contra a
gente será outra história. Vejo
time aí que não anda jogando nada e quando se
trata de enfrentar o Fluminense vira fera em
campo.
Na verdade, a tranqüilidade é geral, inclusive com elogios de .todos à atuação do
goleiro
Ricardo Lopes diante da Portuguesa. Ele vem
substituindo Paulo Vítor, que está machucado,
e, por falta de ritmo, sentiu-se inseguro em sua
primeira partida, contra o Botafogo.
Mas já readquiri a
plena noção de tempo
e espaço. Estou tão tranqüilo que jogo, para
mim, agora é treino — disse o próprio Ricardo,
entusiasmado com a possibilidade de se destacar
numa decisão.

Retrato do futebol do Rio: menos de dois núl
foram ao jogo. [Jm dos menores públicos¦da
historui do tlanwngo. E na saída tiveram
que enfrentar a greve dos ônibus

Até ambulante perde com o Fia

O descaminho do futebol no Rio foi definido no
lamento de um dos cerca de 1 mil ambulantes
que
perambulavam desolados pelas desocupadas arquibancadas do Maracanã, ontem à noite, sem ter a
quem vender,
enquanto no campo jogadores do Flamengo e Goytacaz
tentavam levar até o fim um jogo melancólico.
— Tem mais ambulantes aqui do
que torcedor e
desse jeito não dá. Num bom jogo, eu costumo vender Cr$
500 mil e levar 150 mil para casa. Só consegui vender CrS
15 mil e vou ter que levar todo esse dinheiro, como vale.
No próximo jogo, eu acerto as contas com a firma — dizia
em tom de lamento o balciro Jorge, da empresa He!!cn's.
olhando ao redor das arquibancadas vazias e ainda sem
saber inclusive como iria para sua casa, na Baixada,
por
causa da greve dos ônibus.
Jorge tinha razão. O Flamengo venceu
(2 a 1). mas a
famosa nação rubro-negra não tinha estímulos
para ver um
jogo que não valia mais nada. Foi um dos menores
públicos da história dos jogos do Flamengo, e havia um
ambulante para quase dois torcedores. A renda, de CrS 12
milhões 970 mil, não pagou sequer o
gasto com iluminação
do maior estádio do mundo e muito menos cobriu as
despesas do Flamengo, que só
para entrar em campo
desembolsa cerca dc CrS 200 milhões.
Pior ainda é que o mirrado público nada viu de
excepcional num jogo frio que só teve três momentos
capazes de interromper bocejos. Foram nos três lances

que acabaram em gol. No primeiro, um cruzamento de
Adalberto em que o goleiro Gato Félix falhou c Valtinho
marcou, de cabeça. Logo em seguida, uma falha da defesa
do Flamengo, e o apoiador Fazoli empatou. O último,
quando Paulo Henrique entrou bem na área e chutou. A
bola tocou em Amaral c foi para dentro de seu
próprio
gol.

FLAMENGO 2 x 1 GOYTACAZ
Local: Maracanã
Renda: Ci$ 12 milhões 970 mil
Fúblico: 1 mü 927 pagantes
Juiz: Carlos Elias Pimentel
Auxiliares: Rt;bens de Souza Carvalho e Guilherme Fernandes
Cartão amarelo: Rubem Gálaxie, Amaral, Ronaldo
(Fia) e Valtinho
Flamengo: Cantarele, Jorginho, Ronaldo, Mozer e
Adalberto; Valtinho, Adílio e Bebeto; Aílton, Chiquinho (Vinícius) e Marquinhos (Paulo Henrique)
Técnico: Jouber
Goytacaz: Gato Félix, Ronaldo, Cléber, Amaral e
César; Rubem Gálaxie, Fazoli e Edvaldo; Bel (Mário
Jorge) Paulinho (Arildo) e Cosme
Técnico: Laviola
Gols: 1o tempo — Valtinho (41 min) e Fazoli (45).
Segundo tempo: Amaral (contra) aos 21 minutos.

Faixas desaparecem no And
A grande atração de ontem à tarde, no Andaraí, não foi
o que America e Olaria fizeram em campo. O
jogo foi
péssimo, terminou sem gols (é o décimo zero a zero deste
campeonato) e mostrou apenas a boa forma do
goleiro Paulo
Goulart, campeão carioca em 1980,
pelo Fluminense, hoje
suando a camisa no tímido Olaria. A nota engraçada e curiosa
aconteceu depois do apito final do
juiz. A torcida do
América, aglomerada junto à grade dos vestiários, furiosa,
"Queremos
nossas faixas. "'Onde estão nossas faigritava:
xas". Uma facção da torcida prometera levar ao estádio faixas
que demonstravam o descontentamento com o time e a atual
administração. Só que por volta das 13h30min, o Escort,
placa XL-6668, que levava as tais faixas na mala, foi roubado
e abandonado quase uma hora depois, nas imediações do
estádio, esvaziado dos protestos é claro.
— Isso é coisa armada
pelos dirigentes — dizia Nilo
Sérgio, torcedor que estava no Escort roubado.
Quando o presidente do clube. Almirante Álvaro Grego, apareceu, houve momentos de comicidade. De um lado
da grade, a torcida, indignada, gritava: "Ladrão de faixas,
ladrão de faixas". Antônio Tavares, diretor de futebol,
que
em momento algum se afastou do
presidente, tentava ser
"Eles
convincente:
querem é aparecer, porque sabem que a
televisão está aí". Sem mais palavras, dirigentes e o técnico
Leone se refugiaram numa sala, da
qual o técnico, horas
depois, saiu prestigiado.
O único jogador realmente feliz era o
goleiro Paulo
Goulart. Com defesas seguras, garantiu o empate, mas
confessava que rezou para que o jogo terminasse: "Cheguei a
pedir um tempo ao juiz, porque de tão cansado perdi o fôlego
e a voz. Foram 40 bolas na minha área. Em time
pequeno
trabalha-se os 90 minutos". Apesar de ter levado uma bola na

trave, Paulo Sérgio, goleiro do América,
que começou a
carreira com Goulart, no Fluminense, cumprimentava o
companheiro e também recebia elogios. Nos últimos três
minutos, ele jogou no meio-campo e chegou até a bater um
lateral:
— Enquanto eu estiver motivado e
podendo sustentar
minha família com o futebol, vou continuar. Quando
perder a
esperança de me reeguer, aí paro e vou administrar as
fazendas de meu sogro, em Guarapari.
Descontente e revoltado, além da torcida, só mesmo o
centroavante Luisinho: "Nosso time não cria. Estamos
perdidos. Não adianta trocar o técnico se os
jogadores nada fazem
em campo. O jogo contra o Fluminense? Sei lá. Pode dar
qualquer coisa.

AMÉRICA 0x0 OLARÍA
Local: Andaraí
Renda: Cr$ 5 milhões, 690 mil
Público: 577 pagantes.
Juiz: Luiz Carlos Felix.
Auxiliares: Elcio Costa e Dilermano Sampaio
amarelos: Popéia, Nunes, Luís Augusto e
Ata^d?3
América: Paulo Sérgio, Polaco
Bene
Denilson e Paulo César; César (Zedilson),Müller
(Renato),
è
Moreno; Maurício, Luisinho e Canhotinho
Técnico: Leone
Olaria: Paulo Goulart, Zé Antônio, Dilson, Mauro
Mazola; Luis Augusto, Ataíde e Orlando; Popéiae
(Paulinho), Nunes e Jairo (Luisão)
Técnico: Alcir Portela.

Vasco ainda
acredita
fazer final
A esperança persiste, apesar
do irrecuperável ponto perdido
pelo Vasco no empate (lal)
com o Americano: 'Afinal, podem acontecer uma derrota do
Fluminense e uma vitória do
Vasco, resultados absolutamente normais" — lembra o
técnico Antônio Lopes. O problema é recuperar Gersinho.
Mauricinho. Vítor e Paulo César a tempo de enfrentar o
Flamengo.
Refciio da decepção da véspera, Lopes ontem dedicou a
tarde à observação dos alacantes Marcelo e Vasques, um argentino que o empresário Gilbert de Oliveira trouxe para
experiência no clube, num coletivo contra os juniores. No
fim, disse preferir que o jogo
com o Flamengo se realizasse
no sábado, por julgar que o
Fluminense se abateria psicologicamente na partida contra o
América, no dia seguinte, em
caso de vitória do Vasco.
Dos quatro jogadores sob
cuidados médicos — Gersinho,
Mauricinho, Vítor e Paulo César — o que mais preocupa é
Gersinho, que se sentiu mal
pouco antes do jogo com o
Americano e leve de ser substituído. Após o jogo o apoiador
foi internado pelo médico Válter Martins no Hospital São
Lucas e se submeteu a três
exames — de sangue, ultrasonografia abdominal e raio X
do abdôme.
— Os primeiros exames
mostraram que n Gersinho tinha uma infecçào abdominal.
Entretanto, nova série de exames feita seis horas depois
apresentou um quadro de melhora. Desapareceram lodosos
sintomas — dor. enjôo e febre
— e resolvi dar alta a ele
pela
manhã — esclareceu o médico.
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trombador
argentino

O Botafogo já acertou as
condições do contrato de Amadeu Gasperini, um atacante argentino. dono do seu passe,
que jogou no desconhecido Columbia da cidade de Córdoba.
Gasperini, l,91m, 27 anos. se
disse um atacante de muita disposição, um trombador. Seu
porte físico, inclusive, é propício a essa característica de
jogo.
Gasperini fez exames radiográficos ontem na clínica do
médico Lídio Toledo e, depois,
foi submetido a exames cardiológicos com o mediai Mauro
Pompeu. Hoje ele participará
do coletivo, treinando no time
reserva. A partir daí, o técnico
Abel começará a avaliar as
condições físicas e técnicas do
atacante.
Ouanto ao time para o jogo
contra o Bangu, Abel está
ameaçado de náo contar com
Marinho e Leiz, a zaga titular.
Helinho é outro que poderá
ficar de fora.
O zagueiro Jair. que saiu
fortemente contundido no jogo
contra o Volta Redonda —
corte na canela — é a única
dúvida do técnico Moisés, do
Bangu, para a partida contra o
Botafogo, no Maracanã, pela
úitima rodada da Taça Guanabara. No coletivo de logo mais,
o técnico Moisés deve colocar o
reserva Cardoso no lugar de
Jair. formando a zaga com Oüveira.

João Saldanha
Abílio de Almeida é um dos mais
O experientes homens das coisas do
futebol. Sua prática é principalmente do
funcionamento das leis e regulamentos.
Está em contato permanente com os
aplicadores e, no caso mais específico,
com o quadro de juizes. Ora, há um ano
que já resolveram a questão da antipática, renitente e antiesportiva cera do
goleiro. Sim, com a "lei brasileira", se o
goleiro quiser, fica jogando a bola nas
costas de seu zagueirão os noventa minutos. E a única maneira de impedir isto é
mandar um jogador qualquer fazer uma
falta passível de cobrança de tiro direto.
Quer dizer, um chutão para fora da área.
Mas é fácil de perceber que os verdadeiros faltosos, os que estavam retardando o jogo, conseguiram exatamente o
que
pretendiam: retardar o jogo. Elementar,
não? É verdade que a lei atual pode punir

Quem sabe mais
a cera, mas depende da energia dos
árbitros. Aqui, um parênteses: Os árbitros brasileiros, apesar do esparramo que
fazem, são dos menos enérgicos oue
andam pelos cinco continentes. E Abílio
chama a atenção que uma outra lei já está
em prática nos outros países. Aliás, este
último campeonato de Juniores já foi
jogado assim. Todos os campeonatos europeus e quase todos da América também já fazem a lei que, em linha muito
geral, não permite ao goleiro passar a
bola dentro da área para um companheiro, ou mesmo a moda muito em prática, a
tal de jogar a bola nas costas do companheiro, assim como se fosse uma parede,
e pegar de novo.
Todos os aue já viram a nova lei em
prática são unanimes em afirmar que o
jogo ganha muito. Claro, no mínimo uns
dez minutos e maior rapidez da partida.

O goleiro com a nova lei faz a defesa e
trata de mandar a bola o mais rápido
possível para o jogo. Evidentemente que
os adversários terão de sair da área. Mas
se o nosso zagueirão pretender receber
fora da área já sabe que será atacado em
zona altamente perigosa. Pombas! Por
que não se aplica logo? No começo
acontecerão erros e defeitos, mas em
seguida qualquer um saberá aplicá-la. Na
Copa a lei funcionará. E outro dia, no
campeonato francês, um zagueiro e o
goleiro, os dois juntos, fizeram a lei
antiga. Foi falta cobrada do vértice da
área pequena, do lado da falta. A coisa
não deu em nada. Mas quase, quase. Por
que não aceitar o conselho prudente e
experiente do vice-presidente da FIFA?
Ou será que os Caixa D'água Tupiniquins
se julgam mais espertos? O pior é que se
julgam. Sim. E até mais importantes.
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Vecè lem 50% de
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do seu Caminhão
Volkswagen 0K
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Rio de Janeiro — Sexta-feira, 4 de outubro de 1985

BIENAL DE SÀO PAULO

Inédita e crítica como
São Paulo/Fotos de Isaias Feitosa
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José Neumanne Pinto

Cinco
quilômetros
de arte
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Os bonecos articulados de madeira, de Jonathan Borofsky,
estão entre as vedetes da mostra
Borofsky, o alemão ocidental Salomé, o
inglês John Davies, o italiano Mimmo
Paladino e o francês Daniel Buren —
estarão misturados entre os 218 artistas
e comissários (críticos dc arte responsaveis pelas representações dos diversos
países), que participarão da festa da
abertura.
Quem estiver disposto a andar os
cinco quilômetros dc arte, desde o térreo, a entrada onde Sarney cortará a fita
de inauguração, até a magnífica exposição O Turista Aprendiz c Máscara da
Bolívia, da fotógrafa Maurecn Bisiliat,
no terceiro andar, vai travar conhecimento com as principais tendências da
arte contemporânea.
— Nosso compromisso c o da cmpatia com o momento. É claro que o
passado também está presente, mas entra como história, como o eixo de comprecnsáo para o que está sendo produzido hoje. Quando falo cm contemporâ-

Cia, Theatral

ncidade, não estou me referindo à linguagem, mas ao nível temporal mesmo
— explica Sheila Leirncr, crítica dc arte
de O Estado de S. Paulo c curadora da
Bienal.
Para entender as palavras dc Sheila
não será necessário gastar 40 horas no
prédio. Num tempo médio de três horas, o visitante poderá tomar conhecimento de eventos muito importantes,
pois esta mostra quis ser espelho (ou
seja, refletir o que sc produz no mundo
agora), mas também refletor (ou seja,
tentar antecipar tendências do futuro).
Tudo isso de forma didática.
A
principal diferença da primeira Bienal da Nova República em relação
às anteriores é que ela é divertida—
explica Roberto Muylaert.
A
principal característica desta
bienal c que cia é crítica. Sua diretriz é
tentar tornar a arte clara para o
público
— diz Sheila Leirncr.

"Tem

Folga na Direção,
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Apresenta

TA RUÇO NO AÇOUGUE
UM BAIXO BRECHT
*
SEXTA E SÁBADO AS 22:00h
"NÓS TAMBÉM
TEMOS O BEATO"
*
TEATRO DA CIDADE — Tel. 247-3292 Lagoa
Entre Joana Angélica e Vinicius de Moraes
ao lado do Bar Lagoa
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RDE
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PERDE UM
POUCO DO
MUNDO.
.JORNAL DO BRASIL

E se comunicam com facilidade: telefones,

inlerfones e porteiros eletrônicos a
escolher. Agora, no més do nosso primeiro
aniversário, descontos de ate 30"'o para
a|udar a emoalar sonos e sonhos e a se
comunicar melhor.
De acordo?

Estacionamento amplo, gratuito e seguro. Av. Alvorada, 2150
Entre o Carrefour e o Makro.
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UMA IDÉIA QUE DEU CERTO.

Casa

-shopping

PRR VOCÊ 1MR0 PERDER SEU PROGKflWRDOTRE

"DOISE MOHORft'RIO RLTERNRTrVO:
PERDIDOS NUMR NOITE SüôR"
AOBRfl-PRIM.1 DE PLÍNIO BARCOS
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Damos Vida às
Coisas Boas, de
Hans Haacke,
está na exposição
Entre a Ciência c
a Ficção
do figuras humanas. Entre
um andar c outro está
pendurada a grande vedete da Bienal, seu boneco
vestido de amarelo e azul
com um número no peito,
representando o Homem
Voador.
No segundo andar, há
outro exemplo claro de
tentativa dc projeção. Outro americano, Edward

Mayer. construiu eom ripas planas superpostas,
sem pregos, nineis e ouIros espaços de convivencia, que certamente podem vir a ser uma atração
à parle desta Bienal.
Também para o visitante apressado o terceiro andar reúne as didáticas exposições especiais. Os xilogravadores do Nordeste
expõem em frente aos cxpressionistas, a videoarte
fica perto cln salão Entre a
Ciência e a ficção. Nn
lundo, o mundo mágico,
colorido e de beleza estonteante que a fotógrafa
Maurecn Bisiliat montou,
revivendo Mario de Andrade.
No terceiro andar, à entrada dc Entre a Ciência c
a Ficção c O Turista
Aprendi/, há um balcão
para abrigar a produção
artística tle crianças de
seis anos tle escolas públicas e particulares tle São
Paulo. A exposição especiai tias crianças está programada para novembro,
quando se selecionarão
trabalhos produzidos a
partir tle hoje no ateliê
montado
especialmente
para elas.
— Daqui a 3(1 anos, estas crianças serão os artistas e o público das Bienais
— sonha Roberto Muslacrt.

ítolREL-A:

\ K
MaMfflwj^
mmWTilWWa%

L
"/

^BvBRBfflw

I

\
7

Polemica da
crítica.

'-j^r.
'7/f/ —"

I
X O público
"I*' (S
fwL

i

""T,

_&Btp_.

Z_ ;,p'auclc

l_\mk

\

L

r uma prova do
'sâo Algumas das cambes de ( huo c Riu "O ( orsário dn Rei
marcantes. A nonto dr sair-sc do amadurn imento icinuo do ícauo brasileiro
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VENHA ASSISTIR

O MUSICAL DO ANO

O shopping da sua casa

SUPER PRODUÇÃO COM

Marco Nanini

O ESPERMRTOZÓIDE

-——[TEATRO DELFINl=i_z:izzzz

caderno

Curta ao vivo as últimas
13 músicas dc Edu c Chico Buarque |

EXTRRÍEXTRA.

ENTRA EM CENA
ENL NOVOS HORKRIOS:
S^ e 6* às 22 horas
ÔÍÍBRÜO às 20e 22:30 horas
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dispuser de
apenas uma hora
QUEM
para percorrer os
cinco quilômetros dc corredores c rampas da Bicnal pode parar para admirar a beleza figurativa das
pinturas do peruano Hcrman Braun Vcga,
que faz
uma leitura crítica de
muitos clássicos da pintura.
Ele revê. por exemplo. Lição de Anatomia, dc Rembrandt, do ponto dc vista
do fotógrafo que mostrou
ao mundo os militares bolivianos expondo o corpo
morto do guerrilheiro Ernesto Che Guevara. Eis aí
um beio exemplo para a
imagem do espelho.
E também indispensável a passagem por um
espaço inédito na Bienal,
a chamada grande tela.
Em seis paredes muito
compridas, uns ao lado dc
outros c também uns na
Irente de outros,
quadros
de pintura produzidos
no
mundo inteiro como que
dialogam, para
tornar
mais clara a visão que o
espectador pode ter da arte contemporânea.
— Este é um espaço
simbólico — explica ShciIa Leirncr, enquanto diagrama os quadros nas
grandes paredes que ela
imaginou. — Mais um
exemplo de espelho.
Refletor trouxe .lonathan Borofsky, um americano que propõe uma noção dc escalas e dc espaços nada comum. Na subida do térreo para o segundo andar, o espectador vai
encontrar seus sete grandes bonecos articulados,
dc madeira, representai!-
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CHOQUE DE GERÂCÕ
Aqui, isso nào existe.
Jovens, adultos e crianças tèm à inteira
escolha os mais lindos móveis de quarto
nas lo|as do Casashopping, e todos ficam
na santa paz.
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A trqbalhosa montagem da Bienal: 2 mil 400 obras de 700 artistas

- DEPOIS DE ROQUE SANTEIRO -
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PAULO — Ouando o Presidente José Sarney entrar no
velho pavilhão do Parque do
SÃO
Ibirapuera, hoje, às 16h, estará
sendo inaugurada uma das maiores e
mais importantes mostras de arte do
mundo: a 18'1 Bienal Internacional de
São Paulo.
Como as anteriores, 6 uma exposição gigantesca. Estão distribuídos em
três andares do prédio desenhado por
Oscar Niemeyer 2 mil 4(K) obras de arte
de 700 diferentes artistas, 300 dos quais
brasileiros. Assim, se um espectador
quiser permanecer o tempo mínimo de
um minuto diante de cada obra, terá de
gastar 40 horas dc seu tempo (mais de
um dia e meio) para pecorrer toda a
mostra, que dependeu apenas de 15 por
cento dc recursos públicos. Os restantes
85 por cento, segundo garante o presidente da Bienal, Roberto Muylaert,
vem dc recursos próprios, inclusive dos
patrocinadores privados que se reúnem
semana que vem num coquetel para
ajudar o Museu de Arte Moderna —
MAM — do Rio de Janeiro.
Por falar em recursos, calcula-se
que foram gastos 700 mil dólares para o
mundo da arte de hoje ocupar os 36 mil
metros quadrados do pavilhão. Muylacrt prevê que 200 mil pessoas cruzarão, ate 15 de dezembro, a entrada, que
será atravessada pelo Presidente Sarney
ao som do Hino Nacional, hoje à tarde.
Os organizadores pensam que 100 mil
crianças estarão ocupadas não só cm
ver, mas cm desenhar e pintar.
Também será uma Bienal diferente,
por exemplo: é a primeira vez que
acontecerá uma programação musical.
E não será uma programação qualquer.
Este fim dc semana será aberta a Semana Cage: estáo previstas apresentações
informais de uma das maiores estrelas
da música de vanguarda contemporânca, o norte-americano John Cage.
Terça-feira, no Teatro Sérgio Cardoso, Cage dará um concerto, uma
apresentação formal do grande mestre
do happening musical, de 74 anos de
idade, que não acontece há 10 anos,
garantiu a curadora da parte musical,
Ana Maria Kieffer.
— A Bienal é uma festa. Não conheço festa sem música. Por isso, propus a programação musical. Mas nunca
pensei que sc transformaria num elemento tão importante nesta Bienal —
diz Muylaert. promotor conhecido por
haver presidido os grandes festivais de
jazz dc São Paulo/Montrcux.
Mas há outros ineditismos. Depois
de 22 anos, Cuba comparece a uma
bienal com obras dc artistas que introduziram o caráter afro-indígena na história das artes plásticas mundiais. Mas
Cuba é apenas um cios 46 países que
comparecem à mostra. Cirandes vedetes
— como o norte-americano Jonathan
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Nelson Xavier

JCAFE DA MANHÃ COM MUITA
IpplNFORMACAO PREPARA VOCÊ PARA
ENRÍENTAR MELHORO DIA A DIA.
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Flávio Rangel

AS VERDADES
DE PARIS
— Parece haver uma única verdade com a qual todos os franceses conPARIS
cordam nestes primeiros dias de outono ensolarado. E essa verdade inquestionável
èjque o verão de 1985, apesar de seu esforço
para manter vivo seu glorioso panache, esticando seu sol até as oito e meia da noite, já
pertence ao passado, já vai se perdendo na
bruma do tempo. Registrou seu lugar na história, mas agora tem que ceder espaço às novas
estações.
_•_,-' Em Paris, como de resto em quase todas
as capitais da Europa, a chegada do verão é
costumeiramente saudada com música, passeata, festa e pilequinho. Deveria haver um
preito de gratidão qualquer à saída do verão,

que normalmente presta relevantes serviços,
como parece fora de dúvida que este prestou.
Domingo passado, por exemplo, a platéia do
Teatro Chatelet saudou comovidamente Madame Marthe Graham, depois que ela apresentou sua recente versão de Sagração da
Primavera. Madame, ereta e elegante e prateada e bela, agradeceu com toda a classe e a
categoria de seus 91 anos de idade. Parece
que com esta verdade também todos concordam por aqui: Madame é mais ou menos o que
Carlos Drummond de Andrade disse de Jorge
de Lima: um murmúrio de Deus a seus eleitos.
Já o Primeiro-Ministro Laurent Fabius
está às voltas com o princípio da verdade, por
causa do affaire Greenpeace — escândalo de
tamanho médio, que entretanto promete aumentar e classificar-se na categoria de escandalaço. É coisa que envolve serviço secreto e
grupos ecológicos. Está saindo bastante fumacinha e promete mais. Nesse escândalo
talvez se manifeste a diferença entre escándalos desenvolvidos e escândalos sub. Ai no
Brasil, aparentemente a turma do Serviço

Secreto andou afundando um jornalista
venal.
Aqui eles afundaram um navio inteiro. O
povo francês está dividido a respeito: metade
acha que o Governo fez muito bem e é isso
mesmo: a outra metade prefere o pave avec
coulls de framboise ou então Le sorbet de
cassis avec sa liqueur.
O Primeiro-Ministro está preocupado com
a verdade e diz que a verdade é o que é e náo
se adapta às necessidades de ninguém Mas
como mestre Rubem Braga ensinou uma vez
que umas palavrinhas francesas esparsas
aqui e ali trazem certo encanto a uma prosa
vadia, náo custa nada escrever o que disse a
respeito Sua Excelência: "Beaucoup
auraient
aime que Ia verité soit conforme a tel ou tel
schema ideal; elle est ce qu'elle est; elle est
cruelle; il fallait Ia dire publiquement et en
tirer toutes les consequences."
Segundo o ministro, portanto, a verdade é
o que é, cruel, e náo tem papo. O diabo é que
nunca se sabe direito o que é a verdade, e já

RELIGIÃO

Corção e Cardim
Dom Marcos Barbosa
quase tiès anos, passando pela
rua Miguel Couto, vi uma loja que
HÁ ostentava um letreiro com os dois
nomes acima. De repente vinham-me à lembranca dois amigos, que creio já nada terem
com aquela casa, e que a vida, não sei por
c/ue, havia afastado um do outro. Gustavo
Corção, que eu já conhecera há tantos anos,
se referia vagamente a Cardim. E, bem mais
tarde, ao conhecer Cardim, contou-me que
uvi dia Corção lhe entrara pelo escritório a
dentro para dizer-lhe que se convertera e
que nada tinha contra ele. Mas o fato é que a
amizade, como tantas vezes acontece, náo
floresceu de novo em convívio, mesmo quando Cardim também voltou á Igreja.
..Foi na igreja do nosso mosteiro que o
conheci, assistindo atenta e assiduamente
aos-domingos ã nossa missa cantada em
grégòriano, logo no primeiro banco, acompanhado pela mulher, magro altíssimo, sempre de óculos escuros. Ouvia diariamente o
meu programa radiofônico, Encontro Marcaâo.' na Rádio Jornal do Brasil, e subia de
vez cm quando ao mosteiro, fora do horário
da missa, para conversar comigo.
- Certa vez trouxe-me um
poema seu, que
eu passei a ler todos os anos ao microfone,
quando me referia á parábola do Filho Pródig.o...que era o título que lhe dera: "Amanhã, quando os pássaros acertarem o seu
canto! Pelo relógio da madrugada. I Partirei
para. a casa dc meu Pai. I E, ao chegar,

entrarei pela mais larga das portas, / E
deixarei, na soleira. as sandálias cobertas I
Da poeira dos caminhos percorridos. I E
antes de chegar à sua Presença, irei
purificar-me na clara fonte I Que jorra, perene,
do
Seu horto. IE lavarei de minhas máos I todos
os sinais das coisas em que toquei. I
as
macularam, tisnando a sua pureza. Que
I Amanhã partirei para a casa de meu Pai. IE, ao
chegar, terei no coração um sobressalto de
alegria. I Que não sinto mais desde a minha
infância longínqua. I E sentirei a surpresa
do reencontro I Com velhos sentimentos
mortos ou esquecidos; I E uma paz infinita
reinará em minha alma. I E Ele
estará á
minha espera, com um gesto acolhedor, l
Sem queixas nem amargura, sem uma só
palavra I Que me constranja ou embarace /
E repousarei nos seus braços, I exausto da
viagem tão longa e fatigante. I Amanhã
partirei para a casa de meu Pai. I E afastarei de mim tudo o que me prende e me retém.
IE terei força para sofrer; e resistirei I Para
evitar as tentações que se elevarem no meu
caminho. I E acharei o meu rumo. e irei
guiado l Pela mate refulgente das estrelas; I
E terei nos meus olhos o seu brilho l E
seguirei na sua direção. I Amanhã, quando
os pássaros cantarem. I Partirei para a casa
de meu Pai."
Essa casa do poema, é claro, foi a Igreja,
que se concretizou para ele na nave dourada de São Bento e que descreve com a
mesma linguagem do Salmo do Bom Pastor,
que nos fala das águas do batismo e das
lágrimas renovadoras da penitência, isto è
da conversão e vida nova. Teráo sido os

faz tempo que é assim. "Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade?", relata o evangelista
São João, ali pela altura do capítulo 18
versículo 35 (se não me engano,
estou em
Paris sem a Bíblia à mão) — pois
e Jesus não
respondeu nada. Shakespeare dizia que
para
falar a verdade, a verdade não é a verdade
Bertold Brecht dizia que há cinco maneiras de
se dizer a verdade e Pirandello, ainda mais
generoso, dizia que a verdade ê a verdade de
cada um.
Eram todos dramaturgos, ejá que a materia-prima da dramaturgia são a fantasia e a
ilusão, todos disseram a verdade. O novo
diretor geral dos serviços secretos franceses
— um general que prefere ser chamado de
"chefe", disse
que tudo não passa de "uma
verdadeira operação maligna de destruição
de nossos serviços secretos". Quer dizer: a
culpa é da imprensa.
Esses franceses andam lendo
jornais brasileiros.

MUSICA
monges os pássaros a cantar, e a estrela
refulgente a Virgem Maria, sentada no alto
trono da nossa capela mor, tendo no colo o
Pai que abre os braços sem queixa ou amargura, a ponto de assumir a forma de um
Menino.
Aquele que chamou Corção há sete
anos, chamou também há poucos dias o seu
amigo de outrora, cujos nomes já não estarão apenas lado a lado compondo o de uma
firma na Rua Miguel Couto, antiga dos Ourives, mas escritos com pedras preciosas nas
largas portas da casa do Pai, na Jerusalém
celeste. Pois somos na verdade, como nos
lembra São Paulo em sua Epístola aos Filipenses, cidadãos do céu, devendo caminhar
na terra como estrangeiros e peregrinos.
Os cristãos náo devem chorar diante da
morte como os que náo têm esperança, lembrados das palavras de Jesus registradas
pelo discípulo que ele amava: "Não se perturbe o vosso coração. Na casa de meu Pai
há muitas moradas. Se não fosse assim, eu
vos teria dito, pois vou preparar-vos um
lugar; e. quando eu for e vos houver preparado um lugar, voltarei novamente e vos
levarei comigo, afim de que, onde eu estiver,
vós estejais também."
Sim, Jesus veio buscar os doúi amigos,
meus amigos, que agora reatam nele uma
antiga amizade. Na semana passada náo
estava Cardim em nossa igreja, ao lado da
fiel companheira, magro altíssimo, de óculos
escuros. Já não precisa de altar e do páo dos
peregrinos, ejá depôs seus óculos escuros. E
contempla, sem ofuscar-se. e para sempre, o
esplendor da casa do Pai.

Rilling se despede
Luiz Paulo Horta
segundo concerto Bach-Rilling
no Teatro Municipal foi uma
O
confirmação do que acontecera um dia antes — desta vez numa
clave mais leve. Começou com a suíte
orquestral que tem a famosa "ária da
quarta corda". Continuou com um moteto — Singet den Herrn — que serviu
para mostrar em detalhes o que é o
trabalho de Rilling como regente de
coro: uma verdadeira joalheria musical, em que as vozes se opunham em
dois coros, um respondendo ao outro,
num grau de perfeição nunca visto. E
terminou com o Magnificat — uma
jubilosa cantata com texto latino. Pudemos reencontrar os solistas da missa: a soprano Constanza Cuccaro, voz
não muito grande mas moduladíssima,
a contralto Úrsula Kuntz, que substituiu sem nenhum desdouro a famosa
Julia Hamari, o brasileiro Aldo Baldin.
empolgante numa ária como o Deposuit, e o baixo Andreas Schmidt, extremamente competente. Solistas, coros e
instrumentos funcionam realmente
sob a direçáo da sumidade em Bach
que é o maestro Rilling. Não há um
excesso, um deslize; só a afinação absoluta dos cantores bastaria para com-

provar a qualidade da Academia Bach
que Rilling fundou em Stuttgart. Terminado o concerto, houve alguma divergência de opinião: em face do Bach
ascético de Rilling, o regente e cravista
Roberto de Regina manifestou saúdades do Bach apaixonado de Robert
Shaw - que precedeu, no Rio, a "era
Richter". O crítico Antônio Hernandez
adotou a mesma opinião. A diretora da
Associação de Canto Coral. Cleophe
Person de Mattos, concordou com o
crítico do JB: ainda não Dudemos fazer
a comparação entre Rilling e Richter
no terreno das Paixões — onde a personalidade impetuosa de Richter moviase em seu elemento. Mas quando se
chega ao Bach "cósmico" da missa,
nem Richter atingiu um resultado tão
impressionante quanto o de Rilling que é só aparentemente um "cerebral",
e cujo trabalho desce a minúcias
que
um Richter, no seu entusiasmo, náo
conseguia alcançar. Terminado o concerto, uma curiosíssima caravana teuto-brasileira partiu pela Cinelândia rumo à sede da ACC, na Rua das Mai-recas. onde o maestro Rilling foi apresentado ao leite-de-onça e às batidas de
coco, que preferiu ao chope, e onde
contou com mais detalhes o que é feito
em Stuttgart para manter viva a grande tradição bachiana.

HOMENAGENS AO DIA DO BARMAN - "BOM DE COPO MAS NÃO BEBE" - 04 de Outubro
Laura Fabris
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para ser um dos direiores. |á tendo, nessa qualidade, promovido vários eventos como campeonatos de corrida
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cup último se deu em setembro último no Rio Patece Hote I saindo vencedor o tar__?n Fr«?T
qu.sa.raram-se enlre os linalistas o Hole, .aciona,, o Othon Palace. a Pizzaria La Mo^R^S^^^
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'nâo A Rede Porção de Churrascarias, embora
tendo um serviço específico de barman
está instalando seu Bar em todas as suas
já
"casas,
a exemplo du Porção da Barra cuja
-sala de esperas é dotada de
todo conforto
còm poltronas e mesinhas para o "drink"
que
antecede à refeição.
No Vogue, que tem como barman o
"Gringo"
com seis anos de experiência, encentramos o cockteil Vogue — à base de
."champagne, suco de abacaxi e mandarine"Rio
r-te¦- e o
à Noite" que conferiu ao Gringo
o quinto lugar no concurso de barman realizado no Rio Palace Hotel em setembro último.
Rio à Noite tem por base vodka, suco de uva
verde e contreaux, além de açúcar e gelo.
Vogue, além do Bar logo à entrada, tem
música ao vivo para dançar com o conjunto
"Origem"
com Marinho Júnior, tendo Paulinho ao piano, Ciciclo ao contrabaixo, Roberto
na bateria e Roque Santeiro a guitarra, além
da'dupla Julia Janeiro e Marinho como cantores. De segunda a quarta, o "Kaiiokê" (que é
o mais novo modismo da noite carioca) e às
.'quintas, o conjunto Caribe com a "Noite do
Caribe". Todas as segundas-feiras "colher de
cha" onde todos podem mostrar seus dotes
artísticos e, atenção: quem tiver carteirinha
de artista tem desconto. Do cardápio, o
màitre Ribeiro recomenda o "Filet ao Vogue"
flambado ao cognac, com molho branco,
tomate e champignon e batata à portuguesa,
servido em cumbuca de barro; "Badejo à
Ribeiro", coberto com banana frita, ou à
Cecília, com aspargos, queijo ralado. Ambos
" .'aò molho de uvas brancas, servidos com
purê
de batatas. Dentre as massas "Spaghetti ai
Ribeironi" com molho à base de carne corta;;da. em tiras, presunto, molho de tomates e
"Fran"gb
_ branco, ao parmezon. Dentre as aves,
Chapon, grelhado coberto com molho à
base de bacon, champignon e batatas torneadas com cebolas cozidas. Vogue temi decoração fina e um ambiente de classe.
PASHA — o restaurante e luncheonette
árabe do Ipanema — abre suas portas no dia
10 p. vindouro e promete muilo movimento.
; Para tal esmerou-se na decoração que e toda
em tons de vermelho e azul, tendo "vídeo
clip's" no primeiro andar onde funciona o
¦>.restaurante e o Bar. No Bar, João Rodrigues,
que durante anos era quem preparava os
cockteils da Sociedade Germânica e do ResAstrodome, criou o coquetel "Pa£tatirante
tem por base o Kassis e Árak
gsrjá" que
?«(ambas bebidas árabes). No restaurante (1o
andar), os pratos da cozinha árabe estarão
expostos em forma de buffet do qual cada um
se serve á vontade, no serviço Self Service".
tanto no almoço quanto no jantar. Na tela de
Tv', 03 vídeo chp's dos principais shows
nacionais e internacionais o dia todo. Especialidades internacionais também estarão presentes. O restaurante é dotado de todo
conforto com poltronas estofadas em couro e
ar condicionado, tendo capacidade para aconodar cerca de 100 pessoas. No térreo,
_ existe a opção do balcão, em pé, ou a
. luncheone-tte ao fundo, com mesas e cadei-jas. Estaião
presentes o Kibe. a esfiha. o

falafel, saladas etc. e toda a linha de bebidas
nacionais e importadas.
Em Botafogo. "Él Bodegón" reúne
pratos da cozinha espanhola, portuguesa e internacional, oferecendo especialidades regionais
a cada dia da semana. Às terças-feiras, a
sugestão do Chef é o "Chiken Rie"; às
quartas, as Callos à Espanhola; às quintas a
Rabada corn polenta e agrião; às 6"s e sábados a "Feijoada", tendo ainda aos sábados
"Costeleta
à mineira". Do cardápio fixo destacam-se o Supremo de Frango à Cubana e o
Pato à Normande, além do "Tornedor ai
Bodegón." A casa prima pelo bom atendimento e suas porções são muito fartas,
dando, quase todos os pratos, para duas
pessoas. Na varanda, a Pizza e o chopinho
gelado. Dentre as sobremesas, figuram os
Profiteroles. Como atração, sem couvert, às
2"s e 3"s o Conjunto nostálgico com músicas
da velha guarda e de 4a a domingo Nilda
Aparecida e seu órgão eletrônico.
No Campo de Sào Cristóváo, o ADEGÀO
PORTUGUÊS é o ponto de encontro de
executivos no almoço. Seu cardápio, além de
especialidades portuguesas com sugestões
diferentes a cada dia da semana, é voltado
para os pratos à base de bacalhau, destacando-se o famoso "Bacalhau à Zé do Pipo" que
é atração das sextas-feiras, as Trutas da Serra
da Bocaina e as várias maneiras de preparo
para o Linguado, o Polvo e as Sardinhas
portuguesas, que trazem a marca dos 25 anos
de bons serviços da mais farta casa portuguêsa da zona norte. Aos domingos o ambiente é
completamente diferente quando se fazem
Dresentes as famílias com filhos etc. em
torno dos Cabritos ou Leitões assados ou do
Coelho ao molho de mostarda, seus pratos
mais procurados. Vinhos de várias procedèncias e bebidas em geral sáo encontradas à
toda hora e dia. Doces portugueses como
"Pastéis
Santa Clara", "Toucinho do Céu"
etc, figuram entre as sobremesas. O Adegáo
abre para almoço e jantar.
Outro ponto também tradicional em São
Cristóváo é a Churrascaria Cidade do Porto.
Funcionando para almoço e jantar, seus dois
ambientes reúne o que há de melhor da
cozinha portuguesa e internacional, com sumudadas a cada dia da semana como
gestões
"Cozido
o
à Portuguesa" das quartas-feiras e
"Feijoada"
a
das quintas e dos sábados, além
de vasto cardápio com indicações as mais
variadas no térreo. No primeiro andar, as
carnes em rodízio a preço fixo. Saladas,
fannáceos. legumes etc. acompanham. Nos
dois ambientes, todo conforto, ar condicionado e a simplicidade das casas portuguesas.
Fartura à toda prova. Um prato do
qual dois
comem bem é a Feijoada. Entre outros. Além
dos dois salões (um no térreo e outro no
primeiro andar). Cidade do Porto possue uma
varanda que circunda o térreo onde o ambiente e muito acolhedor e. no primeiro andar, um
salão reservado a banquetes e festas em
geral. Entregam a domicílio.

O Leme também está bem servido de
restaurantes. Lá está localizado
o Rei Legítimo das Peixadas, o Real, que é o pioneiro
em toda a orla marítima a especializar-se em
frutos do mar. Os peixes e crustáceos do Real
têm sabor especial. Seus proprietários são
exigentes na escolha do pescado e quem fica
à testa do preparo tem vasta experiência no
assunto. As recomendações do máitre recaem nas "Patinhas de Caranguejo" ao sauce
tartare como entrada, no "Bacalhau à Moda
da Casa" que é assado na brasa, como prato
principal e nas várias tortas como sobremesa.
Para beber, Gonçalvinho, em jarras e meiasjarras, além dos importados. Um dos pratos
mais concorridos é o "Vatapá" dos domingos
"Camarões
e os
gigantes ao Catupiry" aíém
"Lagostas
das
vivas" e das Lulas recheadas à
portuguesa. Receita inédita é a de "Ovas de
tainha à Capixaba" e a do Polvo espanhol
guisado à fragateira. Fartura e paladar sáo
características do Real, o Rei Legítimo das
Peixadas.
No pacato bairro da Urca, mais precisamente, na Praia Vermelha, ninguém se iguala
à Churrascaria Roda Viva. é, sem dúvida, a
maior e mais alegre casa da zona sul. No
almoço, o sabor da sua famosa "Picanha na
Brasa" ou do Bacalhau norueguês para o qual
possuem inúmeras receitas deliciosas. Peixes, lagostas, camarões etc. além de grande
variedade em massas e pizzas fazem parte do
cardápio diário. Além do almoço e jantar,
Roda Viva também serve porções aperitivo,
chopp, cocktails. etc, para quem está a fim
de dançar ao som de Hélio Silva e seu
conjunto com músicas de todas as épocas,
inclusive da velha guarda. A casa ainda possue um banqueteiro que é o encarregado das
festividades como aniversários, casamentos,
reuniões etc, tào procuradas principalmente
no final do ano. O ambiente é dos mais
propícios para grandes festas, pois tem ventilaçáo natural, é enorme, tem música ao vivo
todas as noites e completa segurança por sua
localização ao lado do quartel do exército.
Estacionamento náo é problema, tem o pátio
todo em frente.
DON RAFFAELLO comanda o espetáculo
na Tijuca. É a casa onde todo italiano se sente
calabrês. Não só as especialidades gastronômicas como a música e o ambiente no todo.
nos transportam para a Calábria, uma das
mais conhecidas cidades do sul da Itália, onde
os condimentos sâo indispensáveis a qualquer prato. Condimento é o que nâo falta a
Don Raffaello que tem no maestro Calazans.
de terça a domingo o maior show ao órgão.
Não tem couvert artístico. Dom Camilo, o
Chef. nos recomenda, além do seu "Tagliarini
alia Don Camilo", de sua "Lasagna Calabreza", do Fettuccini alia Panna, Frango alia
Canadense e o já famoso "Capreto alia Forestiére", o "Spaghetti ao Ragú" "Filetto di
Cernea ai Pescatore" e "Bacalá com Risoto
de Brocolis" figuram entre os frutos do mar
Antipastos. os mais variados, e tortas dp
sobremesa. De segunda a sexta, ha 4 pratos
executivos a preços mais em conta, e aos

sábados, uma carioquíssima Feijoada. Já eslão aceitando reservas para banquetes de fim
de ano. para o que estáo altamente equipados. Para as entregas à domicílio, ja no mês
entrante haverá uma frota de motocicletas
para o vai e vem rápido.
Toda a beleza da Lagoa Rodrigo de Freitas
pode ser apreciada nas noites românticas do
LAGOA, CHARLIE'S — o único representante
mexicano do Rio. Servindo jantar, a casa tem
as paredes totalmente revestidas de fotos de
artistas e heróis da revolução mexicana, além
dos tradicionais chapelões e demais motivos
tipicamente mexicanos. Assado Azteka, Camarón Acapulco, Pescado Veracruzana, Manposa (Lombinho de Porco), Enchilladas (de
frango ou de queijo ou de carne). Él Plato 200
milhas, Sopa Magatleca. com todos os frutos
do mar, etc, sáo as sugestões para um bom
jantar No Bar, drink's à base de tequilla,
sendo os mais procurados o cockteil Margarita, que leva tequilla. _uco de laranja, limão e
Triple Sec; Acapulco, à base de abacaxi,
vodka e room, servido no abacaxi e decorado
com uma cereja; Tequila San-nse" com tequila, suco de limão e groselha, etc. O jantar é ao
som de música ao vivo, tendo diariamente o
Trio Haway com harpa e violões e, como
reforço, todas as sextas e sábados, também
o Trio Guarany que toca MPB e internacionais. Náo é cobrado couvert artístico.
OS MISTÉRIOS DA COMIDA CHINESA,
Seu exotismo, apresentação e paladar podem
ser apreciados no Restaurante Grande Muralha, cuja sede fica no Botafogo, sucursal no
Casa Shopping e, muito em breve, mais
precisamente, dia 18 do corrente, também no
Barra Shopping. Em todas o mesmo estilo
característico de um chinês moderno, conservando a cor vermelha porém com muitas
obras de arte e a modernização ocidental. À
testa de tudo, a mão dos donos (um casal
muito simpático), que trata desde as compras
até os mínimos detalhes de cada prato com
todo o esmero e cuidado. Cada cliente se
torna um amigo da casa. Conservando os
pratos tradicionais como as carnes desfiadas,
as várias receitas para os crustáceos e peixes,
ainda aparecem novidades curiosas de vez
em quando. É o caso, há pouco tempo, do
Pato à Grande Muralha que, após cozido no
vapor, é desossado, frito, misturado ao molho
de champignon e bambu. É tão tenro que
derrete na língua e seu sabor tem atraído
vários adeptos. Há uns dois anos atrás, foi
criado o "Ninho de Passarinho" que é feito
corn carne bovina ou frango. Tem apresentaçáo de um verdadeiro ninho, sendo a batata
palha o ninho e o ovmho de codorna que
serve de ornamento, o detalhe caracteiítico.
O paladar, simplesmente "divino". O tâo
conhecido "Pato Pekim". que só é feito por
encomenda e dá para quatro pessoas, servido
em etapas é outra singularidade que. mesmo
em casas chinesas nâo é encontrado com
facilidade É muito usado nas datas festivas
como Páscoa, Natal, etc Em ambos os enderecos os salões sáo dotados de ar condiciona-

no

do e todo conforto No Casa Shopping há
também, no térreo, o ambiente jovem onde
se pode pedir simplesmente um chopp ou
coca-cola e um rolinho primavera ou urn
"wantan
frito". Comodring, além do "saque"
—- que é a bebida típica por excelência, a casa
oferece um cocktail à base de frutas e o chá
de jasmim, indispensável na mesa chinesa. Ja
estào aceitando reservas para banquetes de
fim de ano. Todas as casas abrem para
almoço, das 12 às 15 horas e, para jantar, das
18,30 às zero horas. Em ambas o estacionamento é fácil.
No Leblon, a Discoteca Mikonos abre
suas portas para festas. Funcionando dianamente como discoteca, com entrada franqueada a todos os jovens de todas as idades.
Mikonos so cobra "consumaçáo às sextas e
aos sábados" sob o comando do discotecário
HULK, as músicas sáo as mais quentes
possíveis e o barman Farias é o responsável
pelos dnnk's. Possuindo um dos melhores
ambientes do Rio, Mikonos está apto a realizar com pleno êxito sua festa de aniversário,
comemoração de fim de ano. reunião de 15
anos. bodas, etc Para tal abre suas portas
também no horário do almoço, sempre previamente combinado. É mais uma opção
inteligente que vem ao encontro de seu gosto
iovem e sadio.
Os Endereços
PORCÀO - Ilha do Governador: Estrada do
Galeáo, 285 — Tel.: 393-0795
Ipanema: Rua Barào da Tone,
218 — Tel : 521-0999
Barra da Tijuca: Av Armando
Lombardi, 591 — Tel : 399
3157
Niterói Av Quintino Bocaiúva.
151 — Tel.: 7118181
VOGUE: Rua Cupertino Durão, 173 — Leblon
Tels.: 274-8196 e 274-4145
PASHÁ
Rua Visconde de Pirajá, 276
Ipanema - Tel.: 247-0961
El BODEGÓN — Rua Voluntários da Pátria.
54 — Botafogo — Tel : 286-5845
ADEGÀO PORTUGUÊS - Campo de São
Cristóváo, 212— Tél.: 580-7288
CHURR. CIDADE DO PORTO Campo de S
- Tel. 580 9037 '580-9038
Cristóvão, 254
REAL — Av. Atlântica. 514 — Leme ¦ lel
275-9048
RODA VIVA - Av Pasteur. 520
Praia
Vermelha — Tel.. 295-4045
DON RAFFAELLO Rua São Francisco Xavier
210 — Tijuca — Tel.: 234-0769 e 284-5649
LAGOA, CHARLIE'S - Rua Mana Quitéria,
136 - Esq. Lagoa
Tel. 287 0335
GRANDE MURALHA
Rua São Clemente,
409
Botafogo - íel 266-4402
Casa
Shopping Bloco H. Loias F e G
Barra
Tel.. 325-6521
Barra Shopping Lo|a 109
Nível Lagoa (a
partir do dia 18' 10)
DISCOTECA MIKONOS Rua Cupertino Ou
ráo. 171
Leülon
leis
2744145274
8196
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Estaca zero
Não eslá nos planos do
Conselho Federal de Entorpecentes, ao contrário
do que chegou a se divulgar, a idéia da legislação
da maconha.
Segundo o Ministro Fernando Lyra, a intenção do
Governo é exatamente
contrária — ou seja, intensificaçâo do combate ao
tráfico de tóxicos.
È exemplificou:
— Etti setembro, foram

K*"*3^!^

jP

queimados na Amazônia
mais de 1 milhão de pés de
epadu e apreendida uma
quantidade recorde de
maconha pela Polícia Federal.
* * *
• Quem já estava se preparando para ficar numa
nice, vai ter que adiar um
pouco seus projetos, pelo
menos até que o Conselho
Federal de Entorpecentes
mude de idéia.

Guerra
ganha

<à

"MadeinBrazir

Agentes do Serviço Secreto e da Alfândega dos Estados Unidos fizeram semana passada a maior apreensão
de relógios contrabandeados de toda a história de
uma só tacada recolheram 25 mil unidades, todas de
gxiffes falsas.
Entre os preferidos dos falsários estavam relógios
Piaget, Cartier, Rolex, Baume & Mercier, Concord
Corum. Patek PhilipDe e Swatch.
Todo o contrabando vinha da América do Sul, sendo
que a maioria das marcas era made in Brasil.
* * *
Os relógios fabricados aqui seguiam para os Estados
Unidos sem marca.
Os nomes falsos eram impressos em Miami, onde foi
feita, aliás, a apreensão.

Curso
intensivo
O jornalista Roberto
d'Aviia, que sairá candidato a deputado federal
no ano que vem. está fazendo um curso intensivo
de política.
Bom professor, aliás, é o
que não lhe falta, já que
D'Avila colou no Deputado Bocayuva Cunha e o
tem
acompanhado
em
Brasília ou no Rio onde
quer que ele vá.
Vai ser aprovado no vestibular com louvor.

Assunto errado

NASCE
UMA
ESTRELA
A Sra Irene Magalhões, que fez em épocas
passadas algumas incursões no terreno da
música popular como
cantora de boa voz, decidiu estreitar suas relações com a MPB.
Está escolhendo repertório para gravar
seu primeiro LP.
Na empreitada, conta
com a assessoria de
Marcos Valle.

O jantar oferecido anteontem
por Lúcia
Sweet para apresentar o novo menu do
Hippopotamus, assinado pelo chef Claude
Lcpeyrc, conseguiu reunir em torno de uma
grande mesa o maior índice de mulheres
bonilas por metro quadrado de
que já se teve
notícia na noite do Rio nos últimos
tempos.
Estavam lá algumas das mais cobiçadas
belezas do país, entre elas, Luiza Brunet
Monique Evans. Vera Fisher. Cristiane Torloni, Maria Zilda. Liègc Monteiro, Lilian
Canetti, Fátin-n Muniz Freire, Patrícia Boiteux, sem falar na lindíssima manequim
norte-americana (comboiada na noite
por
Helcius Pitanguy) Kim Howard.
O menu de Lcpeyrc
por pouco não passa
despercebido.

O Brasil não ficará de fora do special de 1 hora
contra
a política do apartheid da África do Sul que está sendo
produzido pela TV americana.
O programa, que terá como titulo The Sunny
City
Project. inclui vários números musicais assinados, entre
outros, por Milcs Davis, Bruce Springsteen, George
Benson, Quincy Jones e Michael Jackson que depois,
separadamente, ganharão, cada um, um videoclip, dirigidos por cineastas como Sidney Lumet, Alan Pakula
Louis Malle, Alan Parker, Francis Ford Coppola, Carlos
Saura.
È aí que entra o Brasil: um dos clips caberá
ao diretor
Bruno Barreto.

/
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a Cola-Cola começou a testar seu
Mn^r_fírÁe*
Minute
Mala Orange Soda na região de Washinaton-Baltimore, seguindo os
de sua maior
concorrente a Pepsi, que no passos
ano passado lançou o
Slice, com 10% de suco natural,
abocanhando
rapidamente 2% de todo o mercado de soft-drinks.
Dois outros fabricantes de beverages - a
Roual
Crown Cola e a Philip Morris (7 up, - também
anunciaram a disposição de ingressar nessa nova
fatia.
O Brasü, que já exporta 1 bilhão dc dólares
de
sucos cüncos, poderá até dobrar esse número
somente com a formação desse promissor mercado
adicional.
n b a

Fala angelical
O banqueiro Ângelo Calmon de Sá recebe
noite ao longo de um jantar no Hotel Plazahoje à
Nova Iorque, o título de Homem do Ano 1985 em
aue
Prom°Ção do Brazilian-American
r^JLfr
Chamber of,Ta
Commerce.
*

*
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aüt«ciPar
em seu discurso, o
UftJZtS0^
empresário brasileiro - a que.
16"
a receDer o prêmio — condenará compersonalidade
a maior veemência
a onda protecionista que ameaça
paralisar as exportações brasileiras para o mercado americano

HOMENAGEM

O Teatro Municipal homenageia hoje
com um
concerto os 25 anos do maestro Mário Tavares
à
frente da sua orquestra.
Como o regente é eclético, a festa será também
um encontro entre músicos das mais variadas
tendências — do clássico ao popular

C0'n0 Padrí,lho ° bMt'uelro
aoCSr0&M
O

Sr André de Botton vai feste.iar os 15 anos
sua
niha Jacquelme, dia 8, com uma grande festa nodeChe*
_ as tel.
Era em homenagem a EUsa e Evandro Guerreiro
de
partida para a Europa, o movimentado jantar oferecido anteontem por Raquel e Mauro Halpern. Entre os
presentes, centro das atenções da reunião, o professor
e Sra Sobral Pinto.
A atriz Claudia Raia estreia dia 17 no Teatro
da
Praia a peça Um Gatão de Estimação, de Gérard
Lauzier, com direçáo de C«cil Thiré.
A Rio Arte promove a partir de segunda-feira, até
o
dia 11, uma série de espetáculos
de dança no metrô,
diariamente, às 6 e meia da tarde.
Recebe para jantar dia 8 em Brasília o diplomata
Marcos Duprat.
O Ministro Pedro Simon deixou vazio, depois
de
sua presença, o lugar a ele destinado no
confirmar
oferecido esta semana na Embaixada do Japão
jantar
em tomo do Ministro das Relações Exteriores Shintaro Abe.
A
Í!_^"as dos Capuchinhos, na Rua Haddock Lobo
vai abrir
portas dia 13 as 10 da manhã para a fesU
de Nazaré- A iniciativa é dn Associaa N.
ieh. de
í »;SNazaré, que congrega todos os paraenses
çao
radicados no Rio.
D Carminha Bilac Pinto assumindo a
presidência da
Editora Forense. Com ela, as Olhas, Regina
e
diretoras respectivamente das áreas editorialBeatriz,
e de
marketing.
A orquestra de Câmara de Blumenau faz hoje
uma
única apresentação na Sala Cecília Meireles.
"
aos
Cônsules
de
Israel,
Vlvíènne
ÍXaími?0ín?Pa8em
e Eliahu
Tabori, o elegante jantar oferecido na terçafeira pela Sra Lourdes Archer de Mello.

Sanai"¦¦#"0.3%-.
-•»¦
T«s^m£*-Jií20<
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Uma nova combinação - refrigerantes
tados com a adição dc suco natural de carbonafrutas está sendo introduzida no mercado a?nericano
de
soft-drinks.
Se for confirmado o sucesso de vendas aue
se
de 15% num movimen^Z%~^'T^nrticfpJxçà0
to total de 25 bilhões de dólares _ o Brasil
terá ai
um estímulo adicional para suas exportações
sucos de frutas em que até agora não havia de
sado.
*pen-

Roda-Viva

* O General Newton Cruz
já fez saber a mais de um
conhecido seu que todo es. se aííair Baumgarten que
envolve seu nome só está
lhe trazendo na verdade
uma única dor de cabeça.
«> Há exatos 65 dias nào
disputa tuna partida de
peteca comme il faut.
o Quer ver encerrado o
quanto antes esse desagradável episódio para poder voltar às quadras com
tranqüilidade.

Vai certamente pegar fogo ao longo
deste més a CPI que apura os escándalos ocorridos no mercado financeiro.
Dia 17, está convocado
depor
no Congresso o ex-Ministro para
Delfim Neto e, no dia 24, será a vez do Senador
Roberto Campos.
Tanto um quanto o outro váo dispostos a falar grosso.

3

Nasceu ontem ,.,..
em Nova Iorque o primeiro fllho
homem de Amelinha e. ™„lui
Arthur tom.
Falk Vai-se
vm.5e cnamar
chamar

DOR DE
CABEÇA

Faísca à vista

REFORMAS DE: Calças. Paletós. I
Colarinhos. Punhos. Gravatas. Tro/
ca ziper. faz cerzido invisível, etc
/

dura

-Uilli

" A iiíiha dura imposta
pelo TRE do Rio à campanha eleitoral já lhe valeu
um no vis nome.
» IRE do B.
a o ¦

Com a ausência de Beltrão e o agastamento das relações entre ambos, o movimento de
peregrinação ao sítio dos Cinamomos. cm
Teresópolis, aumentou consideravelmente
nos últimos dias.
Certamente náo apenas
para visitas de
cortesia.

a a mesa

Contra o "apartheid"

• Há quem nos círculos intelecluais tupiniquins considere a prolongada permanència de Jorge Amado
cm Paris um sintoma de
aue o escritor pretende estar por perto à espera de
que seu nome seja anunciado pela Real Academia
de Estocolmo como Prémio Nobel de Literatura
deste ano.
« Cotados também estão o
brasileiro Drummond de
Andrade, o mexicano Otavio Paz e o argentino Jorge Luis Borges.
* * *
* Se valer o retrospecto
dos últimos dez anos, Jorge Amado vai voltar à
Bahia mais uma vez sem o
troféu na bagagem.
ra h ra

Estão cheias de arestas as relações entre o
ex-Presidente Geisel c o atual presidente da
Petrobrás, Hélio Beltrão.
O principal motivo foi a decisão de BelIrão de desativar os escritórios da empresa
nos Estados Unidos, medida que atingiu em
cheio uma série de protegidos do exPresidente, entre eles o filho do General
Otávio Medeiros.
Não satisfeito, o presidente da Petrobrás
mexeu mais algumas pedras no tabuleiro de
xadrez que Geisel considera até hoje
propriedade sua.

• Não chamaria atenção se o pronunciamento do Ministro Abe náo versasse sobre a diplomacia japonesa.
¦ n ¦

BBS

sperança

Terreno mina

• No discurso que pronunciou anteontem na Academia Brasileira de
Letras, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Shintaro Abe,
disse a certa altura:
— O Brasii tem uma rica e bela
natureza, sob a qual jazem gigantescos recursos naturais. Como se não
bastasse tudo isso, é esse pais contempiado, ainda, com a presença de belas
mulheres de coração terno e gentil.
Pude verificar então o quanto Deus
foi desigual para os paises.

O

Novo mercado

Parece estar panha a
guerra dos royalties do petróleo.
0 Presidente José Sarney vai dar sinal verde às
suas lideranças no ConKicsso para a aprovação
do projeto do Senador
Nelson Carneiro.
Sé ainda não se sabe é se
passará como está ou se
receberá algumas cmendas.
B B ¦

Helcius
Pitanguy
e a
americana Kim
Howard,
uma das
grandes
atrações
no
momento
dos
salões do
Rio
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Zózirno Barrozo do Amaral
/ra!

ü

•* 19 mWtÈkémwbí

Wm fa

z"gotti con Insalata di Rucula
Salade au Fromuge de Chèvre
~~^
~~

lillvJÜ.
2^vAÍ-l
Restaurante-Bar
fS^mm ^*^_k
7

m _¦_¦

Chnud

ü mM HCH
13 &S
«BBI Écrevisses e. Namorado
Entrecote a Ia Bourguignonc
BJIo M
1
HH
aux Poircaux
Magrel de Canard aux Petitcs
Kr^mirwm\mm\mmY<*&r
alia
Bergamascii
mmmW^LM
Casoncelli
^^^
Oranges Confites
) 7 mmmm\
Pj-,
'it
I
^n^Trs—'fl_fl _H _M TíHSk
SH^k àm*^^ Crépe Maracujá
/.M-MflHJBH
t^&lBIl
Mousse de Goiaba

M
1

*f.

ffíiS

f^m%I
™ ^¦«Bp^

*¦*

r

couvert CrS 15.000,
Rua Armando Lombard, 1000 Barra da Tijuca
Tel.: 399-2771
Em frente ao viaduto de Marapendi
Apoio cultural Malt 90
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Todas as sextas, das 19 às 23 horas.
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HOTEL MERIDIEN COPACABANA
Av. Atlântica. 1020

NOVO ESPAÇO MUSICAL DA MPB
Sexta 4.lCe Sábado 5.10
A partir das 22:30h
JOSÉ ROBERTO BETRAMI
(Sem Couvert)
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COM ALMIR SAIMT CLAIR E SÍUCONJUNTO

Ataulfo de Paiva 270 s solo

Rio Design Center

274-5799
239-5744

À NOITE
50.000

P/PESSOA
¦i

O PISO DA MODA,
NOLUGARDAMODA,
A PREÇOS
FORA DE MODA.
Tá certo que a Acab é mais confortável,
mais experiente, fica mais perto e é
mais tchan. Mas isto não quer dizer que ela
tenha que vender mais caro. 0 preço do
Formipiso, por exemplo, está tão baixo,
mas tão baixo, mas tão baixo,
que qualquer piso salarial dá pra pagar.

FACAUM
EXDtdCI
MARK) Dl_ip%
INFORMAÇÃO
ECÜITÜRA.
_T*
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NOS VOAMOS

éèf

RESERVAS:

^

SEXTAS

Revestimentos e Decorações
Rio Design Center-Av. Ataulfo de Paiva, 270-lj.30l B-C. Tel 259-1144
Rua do Resende, 96-B • Tel.: 221-2820
Ambos com estacionamento.
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E uma incrível variedade de frutos do mar.
Lagostas, camarões, ostras, mexilhões e muito mais.
Seafood Night no Restaurante A Varanda.
Menu a Ia carte e música ao vivo.

Lançamento seu disco "SÉTIMA ARTE'
Dias 3 e 4 às 11 horas da noite

BRAZll
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JORNAL DO BRASIL Computadores e Comunicação

FÁTIMA GUEDES

i

fi-UIGNONE DE QUEIJO. DE CHOCOLATE, ORIENTAL, CAMARÃO,
VIDO A LUZ DE VELAS. MUSICA AO VTVO COM NOBERTO SANTOS
ESTAC.
•.
.—
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JORNAL DO BRASIL

CRUZADAS
1
HORIZONTAIS
grande aspirador a vanjo pmprpija
rto na fif^cafqa df> QMnPis finos lai* cnmn Uiqo, cimenta
etc
rada uma das dpprpssòRs inrltn,iflfls pata ipst*> na
marqpm rlirpil-i do hraço ocidental On no Araguaia, acuma
da harra do 'm rias MoMfts, redemoinho (oimado nas
rofpnlps cIp apua dnce,
técnica, ou equipamento.
pafa localizar nh|Ptos móveis ou o M acionários mprí.i Ihps a
vploc idade, ríotprrnmar-lhes a fonna e a natureza, e que
utiliza ^ emtssAo de microondas moduladas e a detecçAo e
analise do pulso rofletnio pelos objetos. 10 - monMo dp
molhos qe trigo, palha, centeio, etc sobrepostos de modo
que lormom aproximadamente um cone. acervo, monte,
1?
apreciação indireta de uma pessoa ou de um ato. por
meio dp rofpr^ncia a um íato ou personagem conhecidos.
comunicar
rpfp.Ênna vaga oi; indireta a alguma coisa, 14
movimenlo. impulso. 15
titulo do rei do Japão, no antigo
regime 16
tumor maltano na região sacrococcigea. que
nngma e sp alimenta de restos de notocórdio (cordão
(ibroso que constitui n esqueleto do pmbnào dos vertebraforma farmacêutica na qual os medicamentos
dosl. 18
maigern Iranjada do
se apresentam pulverizados, 19
papel pe tina, ou do papel de fabricação mecânica que o
imita, folhagem de arvores que alimenta o gado quando o
pasto fira inteiramente seco. caixilhn retanqular de meta'
onde se enqrada a fôrma tipográfica para deita-la na
ficar corri muita fome. 22 espécie de
prensa. 20
carbúnculo mortal que se desenvolve no intestino reto do
gado vacum, 74 anima derivada no berveno. liquido
incoior, oleoso, com odor característico largamente usada
na indústria rie corantes, material corante fabricado mdustnalmnnle com anilina. 26
parafuso que prende a lâmina
nada um dns tubos suplementares p
da faca ao caho. 27
mover-, de comprimentos qiverscis. que os instrumentos
intercalavam nn circuito sonoro da trompa lisa e do
trompete Qimpies para obter novas series harmônicas.
mediante a modificação do comprimento do tubo principal.
espaço entre os trastes divisórios dn ponto de certos

HORÓSCOPO
ARIES

MAX klim

21 rie março a 20 rie abril

Quadro aslrologico

que destaca para o aneitnn
alguns bons aspectos materiais Procure ser mais
tirme em suas decisões e ordene corretamente
sua rotma

Indicações rie satisfação afetiva Novidaries rie excelente significado no amor. Romantismo Saúde regular.

instrumentos rie cordas, corno a guitarra e ;
violas ?Pi
pomos fortes com qui> os alfaiates r
coMura que une nritre si duas peças contíguas
fa/em
não
d*'sppsas e qtje ticam sentadas r 11 Mieque
baliza que. nos preme. Ia,- n impressor dobrando
rie V as pontas dp uma pequena tira dr- cartolina (p I I. 30
décimo segundo més do ano sarto entre ns heb. eus e
sexto do ano civtl correspondente a teveieiro man,;o. 32
pedra preciosa, transparente e com riscas dourada- ,i nu
se atribuíam virtudes curativas ita tadiga, 33
I»
ornamentaifa e circular nn tampo dns inslrumei
cordas riemihaveis da larinlia rio alaude (pi ), 34
ve;.

i
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na vida

Léxicos:

Aurélio,

Moi

p
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21 de abril a 20 de maio
Seu traio profissional lera ho|e boa influência para
novidades e proielos. Procure cuiriar melhor de
suas finanças Se possível, evite avais e fianças
Seia prudente no trato com as pessoas mais
intimas Suas teações podem levá-lo a problemas
luturos Saúde regular
GÊMEOS

21 de mam a 20 de junho
A Lua bem o influencia nesta sexta-leira quando as
viagens, excursões e o trato com parentes e
vizinhos recebem boa influencia No amor ha a
possiniiiriarie de alguns momentos instáveis gerarios por diferença rie temperamento Se|á menos
agressivo Saúde bem equilibraria
CÂNCER

21 rie iunho a 21 rie julho
Um novo relacionamento, ligado a sua rotina de
trabalho, poderá mudar alguns rie seus planos.
Mostre-se mais dado ao entendimento e ao diálogo no iralo com amigos mais próximos Manifesta
ções rie afeto e consideração no traio amoroso
Novidades Saurie muito boa
Você

lera
importante

trabalho
pessoa
regular
carinho

22 de julho a 22 rie agosto
ho|e boa oportunidade para

mi

i,

l.

ii
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CIRCUITO CATALÃO
HAROLDO CUNHA (CRFC) x BARBEAU (Canadá: MN 2260)
1 |P4D
IMD 2IÜ4R
C :)BR .1il'IR P3R
41B3D B2R blC3BR -0 0 6ICD2D
P3C0 7ID2R IMB 8IP3B B2C 9)0 0
CD2D 10IC5R - CbR 1DTD1D CC
12IINC CxC !3)TxC DIB 1'DDbt P3C IbiDHI
P4B I6)PxP ep BxP
1 71P-1RI PbD H7:PxP -B4B!i IHiPxp
BxP
19ÍB3R -B2C 2l)iDJT
D3B
2DP3B! -TD1D22)T1 1D(se22IB4B
-TxT 23)BxP i -R1T 24|BxT -BxP
- I BbD 23)R\B -TxB 2<1|R4Ri B1H
(se...TxB 25)T7D -P4TR — se 25)..
T2B 26|TxT
RxT 27)DxP . -R1R
-R2R 29ID5C l
28)DxP •
-|
+
25)lxT -PxT 26IB3C -D3D 2/ltXJC
D.IB 2HID2B -T1D 29)P4B'
R2C
30)PbR' (pensando em D4T e D6Bi
B6D 31)DxD
P\D 32IB4BI -1bí>
33)P3CD!
P/D (se...TxPB 34)TxP,
capturando depois os peões de
3R, 2T e 4BDI 341P3C P4C 35)P>.r
R3C 36IR2B
R>P 37IR3R
RIB
38IB3D • i RxP 39IBxP7 -P4I 40)
B3D Pbl 41)rxP PfiT42)I2RR MD
43IT4B B2D44IP41R -B2B 4b»PbI
B4D 46IPRT [1 . (li
INTERCLUBES B e C
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VERTICAIS 1 alecção do (nliculo sehãcro. prego
ave
para ferradura. 2 - coroa luminosa, prestigio. 3
brasileira conhecida como juruva, 4
próprio da páscoa, h
taioba; 6
a divindade em sua condição não manifestada; 7 — calota usada para proteger certos alimentos rio
contato com o ar e as imp "eras; 8
viga mais delgada
que a virqpm p cuja e^treniidarif; superior se encaixa no
onficiu desta, sendo n extremidade anterior atravessaria
pelo fuso. 11 bloco (fe terra que, em Pahalhos de
tprMpienagpm manual, se d**i>a verticalmente mtato" em
local de corte, coma tesiemunho da aitura original dn
terreno 13
elemento rie composição grego que significa
•oro. 17lecido de seda. com desenhos lavrados que se
(at)ncava em damasco. 18
em composições para piano a
quatro mãos. a parte no req<sPo rnais agudo, a qua1.
esta
conliada
á melodia (pi!, 20
gerainienle
eletrodo
utensílio de enfermagem gue e uma cuba
posiiivo. 71
teneno mais alto que tua
reiforme. 23
junto a barranca
dos nos, 2-1
hon rin olic-io divino
iwrlumo indiano. ?.h
entre a*- sextas " as vésperas, 76
bofetada
;,r>
Hnluts,
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SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS
nwlahsici mementos, teiaiotiena
avrrica lia. ar. ema, ai. pres, eto. cr, arrobes, oolitico.
VERTICAIS

m.ilun,i ai", teimem, ana. fin
sopas. 1'egaí, r,v<
¦,Hl Ohr
Correspondência para Rua das Palmeiras, 57, Ap
4 — Botafooo .
CEP 22 270.
M
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PEANTJTS

CHARLESM

AINDA CHOVE, MAS
A GENTE TEM OUE
IR AO AUDITÓRIO
PAPA UMA SESSÃO
DE CANTORIA I r———"^
/CANyTORIA?í

BOM. UMA FULANA DIZ: "VAMOS
VER QUEM CANTA MAIS
ALTO !

MENINOS E WENINAS GRITAM
DRA VER QUEM
CANTA MaiS
ALTO.

I

'MA
CHICLETE COM BANANA
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marcar rie forma bastante positiva
quaisquer rie
suas iniciativas no sentirio de fortalecer seu
palnmónio. Demais casas em fase de neutra influência
Saúde regular

c

d

3 8 3r4

f

e

illb

h

g

2B4B

BRi

MATE EM 3 LANCES
Solução do diagrama 20/ HD3CI •
PSB-D 2ID2B D/D. 3IDH t DRR
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)E AN YOUNG E J. RAY MC IND

ES!a ANTIGO D/Z
QU£ OS MARIPOS
OUE 1/ÉEM MU/TA
TV AC/ISAM PE&pt,\'PO A CO/JCEA/T.ÇAÇAO
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BELINDA
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EDUCAÇÃO

MAURÍCIO Dt SOUSA

NA NOVEI A, A TÂNIA •'
MAS NAO VAI COl-'--r
MALiA CEBOLINHA NÃO j GUIR IMPEDIR, NÉ. SINH
'
OUEP QI JC A GENTE
. ZINHO MALTA
&E CAS,E I
CEBOLINHAY
/^~\
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VOU PFRIC PLA ME
(
v MUÜALEM VE NOVELA!
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LIBRA

23 de setembro a 22 rie outubro
que o libnann se colocará em
posição de destaque para a solução de pendências
relacionadas an comerem, dinheiro e bancos Bom
Momento

3p4
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A penúltima rodada .era |oqada na
Hebraica, no sábado, n a ultima, no
dia seguinte, na AABB I agoa Os
prognósticos são muito favoráveis x

mm^^\

( mx-ve Prwe )
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assunto pendente em sua rotina de
ou rie negocio Ajuda significativa rie
amiga Dedicação em família e
quadro
no amor Seia mais riario e disposto ao
e a ternura Satide boa

O SOL ESTÁ
Q. DE TORRAR
_O CÉREBRO

P.

Na classe C dn Iniercluhes n-.
resullados do úllimo tim dr. semana
loram 3" rod
AARG I . Mehraira
10.51, AARG 2 x CRIC 1 II 01 e CRfC
(bye)
A pontuação dos clubes
(•sla
AARG
1 I2,06bl,
CRIC
I
11,5551, AARG 2 11,0451, CRIC 2
II 040) e Hebraica (0.035)

ANGLLI

\

GARFDELD

Dnnhs

BRANI PARKL R f JOHNNY11AR1

concluir

VIRGEM
23 rie agoslo a 22 de setembro
Centro de atenções em seu trabalho, você disporá
hoje rie um excelente quadro rie influências a

DIAGRAMA ?08
G

A VIS RARA

:|

\mli d- , t/Tiíi

V

O |Ui/ das pin.. mpn arhitrr. inter
na' ir.nai I nedricb S.ilamon

No próximo domingo havota a to
dada final com os (ogos Hebraica CRFC, II 2 x AABB 1. Air- . AABB
. e I lamengo I que leceoera o
ponto por wo do I FC

.ç&é?./,\ij

J

(__BRANCA?

da AARG 1 | . „.,:,¦.-¦ rr|t,;
na ultima rodada fon, ,. vtoua
a- -e
qutada1

1

ACHO OUE
FICAR AQUI

'Uiül iuüIIüí

equipe

Os rcsullario-, d.i b" e BJ mrladas
llrbraica x I lampngo 2 II Oi AABB 1
I ¦ AABB [ (1 01. CRIC 1 xl l.,m..nq.,
I (1 01.AI I XxTTC (Uvo 01
Hph I
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CARI OS DA SU VA

em

posicionamento no trato com pessoas amigas ou
ligadas a SUl1 lamilia. Ouadm frágil nn amor
Aja
com cuidado Saurie excelente
ESCORPIÃO

23 rie outubro a 21

rie no-

LAR DOCE LAR

HUBI RI E AGNER

vembro
Regência rie excetenle significado nos assuntos
materiais, contrastando com urn quadro débil nos
assuntos afetivos Você poderá enfrentar dificulriaries geradas por um acontecimento envoívendn
pessoa ligaria a você por laços rie família
cautela. Saurie estável
SAGITÁRIO

22

de

novembro

A|a com
a

21

rie

dezembro
Um bom posicionamento aslrologico marcara a
sua sexta-feira, especialmente
quanlo aos assuntos afetivos ou que esteiam relacionados a família.
Busque mostrar-se mais acessível e menos exi
geme e consolide as conquistas que ho|e fizer na
-¦ua
rolina. Saurie boa

CAPRICÓRNIO
janeiro

22 rie dezembro a 20 rie

Indicações benéficas no nato material Vantagens
nas novas associações que
podem se
concretizar rie forma inesperada. Satisfação
provo
cada por atitudes de pessoa amiga, bem
próxima
No amor você deve mostrar-se mais riisposta
a
viver os bons momentos que a viria lhe oferece
Saúde boa
AQUÁRIO
21 de ianeiro a 19 de fevereiro
Boa vivência na condução de sua rotina nesta
sexta-feira Você poderá contar com importante
a|Uda na solução de alguns rie seus
problemas
Nos assuntos ligados a familia
poderá ocorrer
significativa mudança. Influência forte de Vênus
benefir iando-0 no amor Saurie boa
PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março
Para o nativo rie Peixes, normalmente sensível
a
fatos estrannns ao seu
próprio comportamento,
este se-a um dia especial onde você recebera
Importante a|uda Dedicação e afelividarie
partidas
de pessoa que lem um significado muito
grande
em sua vida Saúde estável
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1. Coriju no dr deuses
p deusas (Fi
2. Contrário (6l
3. Desigilição (In <j_>nero a que pertence o
rnaniencSo (5)
Elemento de símbolo
Os ibl
Ex.eienip |5|

11
12
13
14.

(4)
O pAr-rio sol Ib)
Olapira Ibl
Olmeiro 14)
Pequena abertura

17)
Ib Que não
16 Relativo
191
17. Relaiivo
18 Relativo
161
19 Relativo

is)

trabalha 161
á oltalmia
a visão 161
ao osmio
ao ouvido

20 Turvo .£>.
Palavri-chav»:
13 Letras

Consiste o LOGOGRIFO em encontra' ^e determinado
vocábulo, ouias vogais |a estão inscritas no
quadro
acima f-n lado, a direita, e daria uma relação rie vinte
conceitos, devendo *;er encontrado um sinônimo para
caria um, com o numero de letras entre parênteses,
todos rnineçados pela letra inicial da palavra chave As
letras de iodos ns sinônimos estão contidas no termo
encob^nn respeitando se a« letras repetidas
Soluções tio problema n
?049
Palavrachava
JEQUHlRANABOIA
Parciais: lati Junta. Juntar. Jaraauí Jaqueta. Jibóia
Joeira, .labnta. ,iuã. Juben. Jaraiuba Jatobá
lenha
Jura .leito Janna Jiquitaia Janolar. Jun Jantar
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Teatro da UFF (Nilerói). Pre-estreia de
CECHY ACREDITAVA QUE EU SERIA GRANDE"

FERNANDO PESSOA
ROBERTO

MUNIA

s»xla. sábado o domingo As 21 OOh
(A p«ça seque «m lomporada fxrrryil no
Toatro da Aliança Francesa ao eblntogo)
- UFF
Projeto Fernando Pessoa
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Conde de Bonfim 229. 234-8361?.
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Jazz puro ou com gelo.
Prepare sua bebidinha predileta
e aumente o volume do rádio.
Vocd vai se deliciar corn o programa Arte Final Jazz.
Maurício Figueiredo. Celio
Alzer, José Domingos Raffaelli
e Jota Carlos estão na
AM 910, lodo domingo, às
fazendo um brinde ao bom jazz.

TmÈí

l—n raff| nAnio JORNAL

DO BRASIL AM 940

Informe JB
2^ a dominpo no l? Caderno

ORQUESTRA

DO

TEATRO

No dia 5 de outubro, às 2100 horas, na Sala Villa Lobos
do Teatro Nacional de Brasília, o regente, compositor
e mestre Cláudio Santoro receberá o Prêmio Shell para
a Musica Brasileira deste ano, na categoria concerto.
Uma homenagem da Shell à carreira e á obra de um
talento que engrandece a cultura nacional.

NACIONAL

DE

BRASÍLIA

PROGRAMA
Concerto n.° 1 para Piano e Orquestra.
Regência: Henrique Morelenbaum.
Solista: Heitor Alimonria.

tTÍ 10." Sinfonia (Amazonas).

[D

Regência. Cláudio Santoro.
Solista

Francisco Fnas ibantonol.

JORNAL. DO BRASIL
sexta-feira, 4/10/85
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Tokyo,
no
Parque
Lage

Georgiana
Guinle, da
geração
"ficar
com"

Fagner,
no
Festival
dos
Festivais
r-

caminhos mais atraentes do fim de
semana conduzem à música. O Teatro
OSMunicipal, por exemplo, divide sua
programação com um concerto em homenagem aos 25 anos de Mário Tavares à frente de
sua orquestra e, principalmente, um superespetáculo que está enchendo a cidade de
expectativa: é o violino pop de Jean Luc
Ponty, um músico que se iniciou com os
monstros sagrados do jazz, mas acabou entregando o coração — e principalmente nervos — às ousadias do rock progressivo.

Até mesmo no cinema, os melhores filmes estão sustentados por uma trilha sonora
que rivaliza com a beleza das imagens. É o
caso de Procura-se Susan Desesperadamente, de Madonna, e a trilha experimental de
Koyaanisqatsi. No teatro Cândido Mendes
Tim Rescala e Stela Miranda, em Bel Prazer
fazem um espetáculo em que o apelo musical
é irresistível: canções de cabaré, clássicos da
MPB, imitações do Bob McFerrim, rocks de
Duardo Dusek e o piano de Tim instalado no
meio do palco. A geração ficar com adora
(veja última página). Na televisão a TV E

programou jazz para hoje e amanhã, misturando Sarah Vaughan e Spyro Gyra, enquanto a Globo vem com a última eliminatória do
Festival dos Festivais.
Nas salas de vídeo a surpresa Urgh> The
Music War na Metropolis, duas horas com as
performances do que há de mais pirado no
rock dos 80. Grupos que se chamam de Dead
Kennedys (Os Kennedys Mortos) e, quando
nâo atendem por vulgos assim terríveis,
simplesmente encenam cópulas com fãs desnudas ou discursam sobre os punks na Argentina. Há ainda Paulo Moura e Turíbio Santos
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INALMENTE neste fim
de semana (sábado e domingo) "o violino revolucionário de Jean Luc
Ponty' — na afirmação do insuspeito maestro Isaac Karabitehevisky — estará aberto à visitação
pública na nobreza do Teatro Municipal. Um público espalhado entre os 20 e 40 anos de idade, que
gosta de música clássica, jazz,
rock, instrumental brasileiro e
músicas de sucesso. Com talento e
magia, Jean Luc Ponty conseguiu
captar todo esse espectro de público que garante discos de platina na Europa e Estados Unidos
todo o ano. No Brasil, seus Lps
vendem ern torno de 30 mil cópias
e não saem de catálogo. São números animadores num mercado
onde a disputa é pela faixa mais
madura de público. Segundo Ney
Padilha, do Departamento Internacional da gravadora WEA, "os
11 Lps de Jean Luc, lançados desde 75, vendem permanentemente.
O público dele é fiel e está em
constante renovação".
Fiel e diversificado. Os discos
de Jean Luc Ponty rodam nas
vitrolas do maestro Isaac Karabitchevisky, Carlinhos Lyra, Evandro "Blitz" Mesquita e Nara Leão.
Segundo o maestro, "Jean Luc
Ponty é um dos músicos mais
completos da atualidade e com
seu violino extremamente bem tocado rompeu a barreira que existia entre o clássico e o popular".
Evandro Mesquita vai mais longe:
"Ponty faz
um som astral, para a
alma. É bom de se ouvir na estrada. Ele viaja com a gente. É um
supermúsico, cuja técnica é absolutamente indiscutível, especialmente quando transportou o violino para a música pop". Já o cantor e compositor Lobão se irrita
quando tem que interromper sua
lua-de-mel com Daniele Daumerie, de 17 anos, com quem casou
em junho, para falar de Jean Luc
Ponty: "Esse cara não passa de
um grande masturbador da música pop. É um chato que se repete a
cada segundo. Só iria assisti-lo no
Municipal se me dessem uma cadeira na primeira fila e um documento assinado por Ponty se
comprometendo a engolir todos
os violinos antes de começar o
show".
Quem já comprou seu ingresso
na terceira fila da platéia é o cantor e compositor Dalto, que esta
semana terminou as mixagens do

A trajetória de
um artista livre
Luc Ponty era um menino
JEAN
francês que amava os Beatles e
os Rolling Stones, mas gue de vez em
guando encharcava a vitrola de discos de Bach, Mussorvisky e Mozart.
Começou a aprender violino aos 5
anos com o próprio pai (a mãe era
professora de piano). Aos 13 já se
decide pela carreira de músico profissional e abandona a escola. Estudava violino 8 horas por dia. Comecava assim a história de um músico
gue, anos mais tarde, levaria um
crítico da revista Rolling Stones a
chamá-lo de "o homem gue transportou o violino para o século 21".
Ponty graduou-se com a mais aita qualificação no Conservatório
Nacional Superior de Paris, ficou
três anos na Concerts Lamoureux
Symphony Orchestra. Tinha tudo
enfim para a carreira clássica, mas
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Jean Luc Ponty chegou
ontem de manhã ao Rio
e prometeu músicas
B__L
. ,., rtf \__^_0_§_ryy™i
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optou pelo jazz efoi por suas águas
gue flutuou no primeiro álbum solo
Logo seria um dos baluartes de uma
corrente dissidente do jazz europeu
ojazz-rock, uma turma gue misturava Miles Davies e Thelonious Monk
com Jimi Hendrix e o anarquista
Frank Zappa.
Em 1969, nos Estados Unidos,
juntou-se a George Duke Trio e ao
próprio Frank Zappa, apresenlando-se na famosa boate Three Experience, Los Angeles. O jornalista Michael Ross viu um desses shows e
adorou: "Jean Luc Ponty provoca
calafrios elétricos através da mistura mais pessoal e excitante de
e
rock", escreveu. Em 73, Zappajazz
chama Ponty para o seu hiper-revolucionário Mothers of Invention. Todos os músicos — e mesmo artistas
de outras áreas — preocupados com
o experimentalismo acendem uma
vela diariamente no altar do Mothers. Ponty foi um de seus mais
devotados sacerdotes.
Antes de se aventurar pela car-

reira solo, Ponty emprestou seu vioUno à Mahavishnu Orchestra, de
John McLaughlin, um grupo que levou a música pop a limites até então
impensáveis. Hoje, á frente do seu
próprio grupo, Ponty roda o mundo
em turnês de muito público e frisson
criativo. Clássico, jazz, rock, progressivo — tudo misturado por um
violino elétrico gue oferece agora o
gue será a música do século 21.

No repertório,
músicas inéditas
Luc Ponty fará três shows
no Municipal, numa promoção
JEAN
da Rádio Cidade: amanhã, às 19 e
22 hoiu..,, c outro domingo, às 19
horas. Os ingressos custam: Cr$ 70
mil (galeria), Cr$ 160 mil (balcão) e
Cr$ 180 mil (platéia). Podem ser
comprados na portaria do teatro.
Mas é bom correr porque já estáo
quase esgotados.

Ao chegar ontem, vindo de Los
Angeles, Ponty disse que vai tocar
no Municipal todas as músicas do
seu novo LP. Fables. ainda inédito
no Brasil. Dará também uma geral
no seu repertório antigo, clássicos
como Egocentric Molecules, A Taste
for Passion, Cosmic Messenger e outrás. Trouxe uma superbanda
Scoth Handerson (guitarras), americano da Flórida. O tecladista é o
brasileiro Walter Afanosias, nascido
em São Paulo e gue vive em São
Francisco, Califórnia. "Ele éfantástico, um dos maiores conhecedores
de sintetizadores do mundo", diz
Ponty a respeito do brasileiro. O
baixista é o canadense John Humphrey, que já tocou no grupo Savoy
Brown, de rock. O nova-iorquino
Sunny Emory, 22 anos, é o baterista.
Eram 7 da manhã quando Ponty
chegou. Cansado, mas bemhumorado, só náo guis saber de
muito papo sobre rótulos, uma praga que o persegue: "Náo costumo
definir musica", desabafa. "Deixo
isso para os criticos".
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Jean Luc Ponty mostra no Municipal sua fusão de rock e
jazz

seu revolucionário LP Kamasutra, que deverá chegar ao mercado até o fim deste mês. Compositor, mas acima de tudo arranjador
e pesquisador de música eletrônica, Dalto acha que, "de todas as
correntes progressivas e eletrônicas do rock, ninguém chegou perto do Ponty. O violino dele pulsa,
os arranjos parece que estão vivos. E a cada ano que passa ele
evolui mais, e ainda falta muito
para o infinito". Carlinhos Lyra,
que também irá ao Municipal, foi
franco: "Muita gente tem me falado do Jean Luc, mas eu náo o
conheço bem. Se for tão bom
quanto o brasileiro Jacks Morelenbaum, eu aplaudo de pé". Próxima a Carlinhos Lyra, na platéia
do Municipal, Nara Leão está em"É um
polgada:
grande músico.
Essa oportunidade é rara. Eu fico
feliz em ver que o Brasil está despertando o interesse de profissionais como o Ponty". Caso consiga
entrar em acordo com um cambista com quem está negociando desde segunda-feira (ele quer Cr$
250.000 por um ingresso), Reinaido, diretor do Planeta Diário, deverá estar sábado à noite no "poleiro" do Municipal. "Para assistir
Ponty — diz — vale tudo. Apesar
de achar que nos tempos que tocava com Frank Zappa ele era melhor". Para o Editor Musical da
Rádio Cidade, Alberto de Carvalho, "Jean Luc Ponty conseguiu
colocar o violino numa posição
que foi dominada durante muitos
anos pela guitarra na corrente do
jazz/rock".
No rock brasileiro quem carrega as maiores marcas da influência de Ponty é o violinista Marcos
Vianna, do conjunto mineiro Sagrado Coração da Terra. Mistura o
clássico com o experimentalismo
do rock progressivo e o resultado é
estimulante. Jorge Mautner também toca violino, mas evidentemente, pelos grunhidos que arranca dele, é mais influenciado pelo
estilo do Bolinha. Kledir, da dupla
Kleiton e Kledir, também se exibe
ao instrumento em breves minutos dos seus shows. Mas acha que
a única coisa que o aproxima de
Ponty é a marca do violino: um
Barcus Berry elétrico. "Minhas influências vêm da música erudita",
afirma Kledir. "Acho Ponty um
músico fora de série, com muita
técnica e agilidade, mas não gosto
dele como compositor. Está muito
preso às tradições européias, ousa
pouco. É fruto de uma sociedade
já acabada. Mas no Brasil, o reinado da bagunça, a criatividade é
mais livre".

-S-% / i i

terçando delicadezas instrumentais na Sala
Cecília Meireles. Mas os roqueiros estáo com
tudo. Cerca de 40 bandas, novíssimas, invéstem contra o ar puro do Parque Lage Desde
o Tokyo, onde brilha o filho de Eduardo
Suplicy, candidato chique do PT à Prefeitura
de São Paulo, até o agrupamento anônimo
do Etiópia.
É como dizem Mick Jagger e David Bowie em Dancing in the Street, um dos hüs
atuais das FMs: "there's music everywhere"
Música pra tudo que é canto.

A musica sem fronteiras
do violino do século X
Luiz Antônio Mello
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NOTICIÁRIO COMPLETO DO BRASIL E DO
MUNDO
Com Hélio /.nsa/do e grsr.de
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De Segunda a
Sexta-Felra
Adriana Riemer,
Paulo Cintura e o
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Contra-Regra Maluco
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apresentam 2 horas de musicais variados.
10:30 DA MANHÃ E 7:30 DA NOITE

VÍDEO CLIP — ANO II
MUITO MAIS MUSICA PARA
VOCÊ!!!

|
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ANDEIRA
DENSSE B/ai
SERGE CLElV1ENS
Hoje

21:05 h — com Dar.uza Leão
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RATOS?
*"
Extermínio total garantido por sistei"H^ ma ultra-sônico. Ótimo para residen?
cias, comércios, indústrias, granjas,
navios, escolas, supermercados, restaurantes e padarias. Atendimento a
todos os estados. INFS.: (021V-2488188
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INFORMO
ECULTURA.
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FIM DE SEMANA

JORNAL DO BRASU,

Imagens belamente orquestradas
O Rei do
Rio tem
canções
de
Eduardo
Dusek e
trilha
sonora
de Sérgio
Sarraceni

H //.son Cunha

T

Á que o filme fala
sobre a vida sem
equilíbrio, eu queria uma trilha sonora que falasse sobre o equillbrio, do ritmo, da harmonia,"
confessa Godfrey Reggio falando sobre o trabalho de Philip
KoyaanisGlass para o seu Ame
"Encontrei toqatsi. E continua:
das essas qualidades na música
de Philip." O encontro das imagens coletadas por Reggio, através da câmara de Ron Fricke, é,
sem dúvida, um dos pontos mais
altos de Koyaanisqatsi. Mas, para sair bom deu trabalho: "Ficamos horas sem rim, durante trés
anos," admite Glass, "casando
imagens com fitas gravadas, até
que uma estrutura mútua evoluiu."
Uma trilha que evolui ao sabor do filme, em perfeita integração com suas intenções pode ser
encontrada, ainda, em alguns filmes em cartaz neste fim de semana. Peguem um Procura-se
Susan Desesperadamente. Revelando a personalidade cinematográíica de Madonna, Procura-se oferece, na banda sonora. a pop-star cantando Into The
Groove — de invejável vigor. Intensamente vigorosa é, também,

a música de Harold Fatermeyer
para o recém-estreado Ladrão
de Corações — pontuando a
ação e emoção de que se reveste
esta história de frustrações e
aventuras.
Entre frustração e aventura
flui, igualmente, a narrativa de
O Rei do Rio de Fábio Barreto.
Aqui, enquanto a Sérgio Saraceni cabe orquestrar a ascensão e
queda das personagens de O Rei
do Rio, a Eduardo Dusek e Luiz
Carlos Góes ficou a missão de
apresentar duas saborosas cria-

CINEMA
PRE-ESTREIAS
PORKYT3 CONTRA-ATACA (Porkj-'a Revenjt»),
dp Jame. Komack Coro Dan Mnnahan. Wyatt
Knight e Tony Ganiofl América (Rua Conde de
Bonfim, 334), Copacabana (Av Copacabana,
801) domingo, a* lOh <16 anos)

Terceiro filmB da sône que conta as aventuras
de um grupo de adolescentes.

ESTRÉIAS
LADRÃO DE CORAÇÕES (Thl«. r>r Hearta). de
Douglas Day Stewart Com Steven Bauer, Barbara Williams, John Getz, David Cartiso. Chriatine Ebersol e George Wendt Metro Boavista
8401341). Art-Méler
(Rua do Pa*»,.io. H2
Mh.
(Run Silv.i Rabelo, 20 • 24B 4ft44)
15h50min. I7h40rnin, íohnomin. athaomin.
Condor Copacabana (Kua Figueiredo Maga25&-2610), Largo do Machado 1
lháes. 2HR
29 — 205.8846):
(LarifO do Machado.
I8h lOmin,
aoh.
I4h30mm.
1 ehaOmin,
21h50min Ijcblon-l(Av Ataulfo de Paiva, 361
— 239-5048), Tijuca (Rua Conde de Bonfim.
¦122 264-5246) !4hlOm. IBh. 17h50min.
19h40mirt, 21h30min Barra-1 (Av daa Américas. 4 666 32. 6487) dn 2* a H*. tu,
lPh40min,
I6h,
17h50min,
14hlOmin.
21h30min Sábado e domingo, a partir das lflh.
Com Bnin dolby stereo. excreto no Barra-1. (18
anos)
Um casal da classe alt-a de San Francisco 6
roubado por um elegante ladrão que, dentre
outras ci usas, rouba o diário intimo da mulher
Kin. após ler o diário, acaba apaixonando-se
por nua dona e envolvendo-a em uma aventura
romànl wa que ae t .irna perigosa quando toda a
verdade ò descoberta, Produção americana.
O NOSSO HOMEM DE BOND STREET (Mad
Mission íí-Our Man From Bond Strwot), de Tsui
Hart Com Samuel Hul, Sylvia Chang. Peler
Graves e Karl Mak Rlo-Sul (Rua Marquês de
¦ 274-4532) 14h. lflh, lflh.
Kán Vicente. S2
IHh. aoh, 22h Lido-1 (Praia do Flamengo. 72).
lshaomin. 17h20min, i9hiomin. 2ih- BruniTijuca IRua Conde de Bonfim, 370 - 268232S) ISh. 17h.m 19h. Zlh. (Livre)
Uma aventura no estilo James Bond, com
um agente secreto em missão em Hong-Kong
para descobrir o roubo das jrtias da Coroa de
Sua Majestade britânica Produção americana
ABRE AS P... CORAÇÃO (Brasileiro), de Mario
Vaz Filho Com Sandra Mídori. Paula Sanches,
Débora Muni/.. Luciana Dantas e Roaari Graziozi Vitoria (Rua Senador Dantas. 45 — 220178.1) de2"a«a.às 13h. I4h20min. If>h40min.
• 17h. I8h20min. 19h40min. 21h. Sábado e domingo. a partir da* I4h20min. Botafogo (Rua
Voluntários ria Pátria. 35
286-4491) 14h.
I6h45min. 19h30min. (18 anos).
Filme pornô.

CONTINUAÇÕES
r*V A ROSA PtJRPURA DO CAIRO (Tlie Pur*-y pie Rose of Cairo), de Woody Allen Com
Mia Farrow, Jeff Daniels e Danny Aiello Ven»2..VB349) I4h30min.
zniAv Pasteur, 184
I6h. 17h30min, 19h.20h30min.22h Cômodorn (Rua Haddock Lobo. 145 264-2025).
15h30min, I7h. lRhaomin, 20h. 21h30min
(10 anos)
A ação se passa numa cidadezinha de Nova
Jersey, durante a grande depressão americana
e mostra, como num conto de fadas, a historia
de uma garçonete sonhadora e infeliz no rasa
- mento que. para fugir a realidade, passa horas
no cinema Um dia. o galã da fita pára a cena.
sai da. tela e convida a para jantar e dançar.
Produçáo americana,
Um hino dc amor ao cinema e aos cinéfilos.
Woody Allen realiza seu melhor filme desde
Manhattan engenhoso, sensível, A Rosa brinca com a própria linguagem cinematográfica
para traduzir o universo encantatorio que envolve o cinema
e os cinéfilos.
KOVAANISaATSI (Koyaaninqat.il). de
p»v
*-»^Gr>dfn?y
Reggio Apresentação de Francis
Ford Coppola Gaumont Copacabana (Rua Raul
247 H900). Art-São Conrado 1
Pompeia, 102
(Estrada da Gávea, 899 — 322-1258):
17h.
I8h40min. 20h2Omin. 22h
16h20min.
Gaumont Catete (Rua do Catete. 228 — 205711)41
lfth. IBhWrain, 18h20min. 20h.
21 h40min (Livre)
Utilizando apenas imagens e trilha sonora,
sem nenhum dialogo ou personagens, o fil me é
um ensaio poético sobre a civilização americana. conmi mista e depredadora. responsável pelo desequilíbrio da vida, conforme predições de
uma civilização indígena primitiva. O filme foi
vencedor da Mostra Internacional de Cinema
de Sáo Paulo, no ano passado Produçáo amencana
Impressionante documento ecológico, compondo uma vibrante sinfonia de sons e imagens. eis mais um vigoroso alerta sobre o
perigo da exacerbação urbanóide E nem mesmo o evidente sectarismo do filme minimiza a
força de sua denuncia
PROCURA-SE SUSAN DESESPERADAMENTE
(Desperatcly Seeking Susan). de Susan Seirielman Com Rosanna Arquette. Madonna. Aidan
Quinn, Mark Blum e Robert Joy. America (Rua
Conde de Bonfim. 334 — 284-4248). Palácio-1
(Rua do Passeio. 40 — 240-8541): 13h30min.
15h30mín, I7h30min. I9h30min. 21h30min.
Barra-3 (Av das Américas, 4 866
325-8487),
Copacabana (Av Copacabana, 801 — 2550953), Leblon-2 (Av Ataulfo de Paiva. 391 —
2395048), Opera-2 (Praia de BotafORo. 340 —
2B6-254S) 14h. lflh. IBh. 20h. 22h Maduraira-1 (Rua Dagmar da Fonseca. 54 — 390*2338),
Imperator (Rua Dias da Cruz. 170— 249 7982)
lfth. 17h. lOh. 21h (14 anos)
Uma mulher entediada com sua vida \è. por
acaso, um anuncio num jornal onde se procura
desesperadamente por uma pessoa chamada
Susan A mulher procurada é livre, com a vida
cheia de aventuras, e esta sendo perseguida
pelo assassino de seu namorado Casualmente
as duas se conhecem e sua vidas mudam radi
cal menu» a partir desse encontro Produçáo
americana
O REI DO RIO (Hrasileiroi. deJT. b;o Barreto
Com Nunn LeaJ Maia. Nelson Xavipr. Milton
Gonçalves. AmfMtin Onsales. Andréa Beltrão e
Antônio Pitanga Barra-2 (Av das Américas.
325 6487 i. Rnxi I Av Copajabana. 94S
4 666
238 6245). Sao Luiz 1 (Rua dn Catete. 307 - 229R)
14h. lflh. 18h. 20h. 22h Carioca
285
(Rua Conde de Bonfim. 3.18 2288178).
•
CWpon Prac-i Mahatma Gandhi ?
220 3B3F»l

13h30min, I5h30min. I7h30min, I9h30min.
21h30min Olaria (Rua Urano». 1 474 — 23o2686). Madureira-S (Rua Dagmar da Fonseca.
54 -390-2338). Palácio (Campo Orande) lMi.
17h, 19h. 21h. (14 anos)
Dois amigos de infância trabalham no jogo
de bicho para um grande bicheiro de subúrbio
Eles acertam uma aposta e montam o próprio
negócio, vencendo o antigo chefáo. Mas por
conta de algumas discordànciaa acabam uma
amizade de anos. e até o amor dos filhos é
afetado porque sáo proibidos de se encontrar.
Baseado na peça O Rei de Ramos, de Dias
Gomes.
O EXERCITO INÚTIL (8treamera) de Ro^
|-N.
L^bert Altman Com Matthew Modine. Michael Wnght. Mitchell Lichtenstein, David
Alan Grier e Guy Boyd. Bruni-Co pai. abana
(Rua Barata Ribeiro. 502 — 25B-4588) 15h.
17hl0min, I9h20min. 21 h30min. CoperTijuca (Rua Conde de Bonfim. 615). Art-CaaaShopping 1 (Av Alvorada, Via 11. 2 150 —
325-0748): 14h30min. I6h40min. íahaomin.
21h (18 anoa)
A história de quatro jovens recrutas e dois
sargentos encerrados em um dormitório do
Exercito na Virgínia. Estados Unidos, enquanto aguardam a hora de partir para o Vietnam.
Produção americana baseada na peça de teatro
homônima de David Rabe.
Desfazendo o jogo das máscaras e dos mitos
da Sociedade a partir de universos individuais,
Robert Altman transcende as origens teatrais
de O Exercito Inútil e realiza um filme absorvenle Com extraordinário nível de interpretação. eis um dos melhores Altman dos últimos
anos.
— O HOMEM DAS ESTRELAS
OSTARMAN
(Starman). de John Carpenter. Com Jeff
Bridges. Karen Allen, Charles Martin Smith,
Richard Jaeckel, Tony Edwards e John Walter
Davis Art-Copacabana(Av Copacabana, 759 —
235-4B95). Art São Conrado-2 (Entraria da Oa
vea, 899 —322-1288): 14h. lflh. IBh. 20h. 22h.
Art Casashopplng-8 (Av Alvorada. Via 11.
2150
325 0746). Art-TIJuca (Rua Conde de
Bonrim. 370 — 288 2325). Art-Madure ira
(Shopping Center de Madureira — 390-1827).
Paratodos (Rua Arquias Cordeiro. 350 — 2813828) 15h. I7h. I9h. 21h Pathé (Praça Floriano. 45 - 2203135): I2h. 14h. 16h. 18h. 20h.
22h. sáb e dom. a partir das Mh. (io anos)
Um extraterrestre se vé perdido na Terra,
na casa da viuva Jenny Hayden. Seus companheiros informam-lhe de que a astronave o
recolhera dentro de trés dias na Cratera Meteoro, no Arizona, a mais de 3 mil 500 km.
Conhecido como Starman. o extraterrestre asmime a forma humana de Scott Hayden, marido
de Jenny falecido recentemente. Nesta tentativa de chegar ao Arizona, Starman recebe a
ajuda de Jenny e os dois passam a ser perseguidos pelo Exercito. Produção americana.
Realizanrio-se plenamente em todos os níveis
a que ss propõe — seja como modernissimo
conto de fadas, um filme de aventuras ou a bela
historia de amor entre um ser extra terreno e
uma viuva em crise — O Homem daa Estrelas á
um momento marcante nas carreiras de John
Carpenter (diretor), Jeff Bridges e Karen Allen,
seus interpretes.
O FEITIÇO DE AQUII.A (Lady Hawke). de Richard Dnnner Com Matthew Broderick, Rutger
Hauer, Michelle Pfeiffer. Leo McKern. John
Wood e Ken Hutchison. Ópera-1 (Praia de BofatORO. 340 - 266-2545): 14h. 16h, 18h. 20h.
22h Tijuca Palaoe-1 (Rua Conde de Bonfim.
214
228-4610) 15h. 17h. 19h. 21h. (Livre)
Uma história de amor passada na Idade
Média, época de magias e aventuras. O Bispo de
Aquila, para se vingar da mulher que odesprezara. transforma-a em um falcão e ao seu amadoem um lobo Assim amaldiçoados eles nunca
podiam encontrar-se. mas, para quebrar o feítiço. contam com a ajuda de um ladrão fugitivo
da prisão. Produçáo inglesa.
AMADEUS (Amadeus), ds Milos Forman.
O Com F Murray Abraham. Tom Hulce. Elizabeth Berndge, Simon Callow, Roy Dotrioe •
Chnntine Eberaole 8*0 Luls-2 (Rua do Catete.
307 — 285 2296): 15h, 18h. 31h Som dolbystereo (IO anos).
Filme baseado na peça de Peter Schaffer
apresentando a vida do genial compositor ausmaço Wolfgang Amadeus Mozart. segundo as
memórias de seu mais terrível rival Antônio
Salieri. acusado por muitos de tê-lo assassinado Produção americana O filme ganhou oito
Oscars este ano: melhor filme, melhor ator (F.
Murray Abraham). melhor diretor de arte, melhor figurino, melhor diretor, melhor som. melhor roteiro e melhor maquilagem.
Teatro, cinema, ópera: Milos Forman mistura, diabohcamente, todos esses elementos oferecidos pela idéia original de Peter Schaffer
para, apoiado por irretocaveis cuidados de produção e desempenho do elenco, realizar uma
verdadeira obra-prima. Visão obrigatória a
qualquer faixa de público.
A TESTEMUNHA (Wltnean). de Peler Weir
O Com Harnaon Ford, Kell.v McGilh«, ,ln»e.
Sommer. Lukns Haas. Jan Rúbea e Alexander
Godunov. Largo do Machado a (Largo do Machario. 29 — 208-8845), Bruni-Ipanema (Rua
Visconde de Pirajá. 371 - 521.4890) 14h. 16h.
18h, 20h. 22h (14 anos) Som dolby «tereo em
todos os cinemas.
Em visita a cidade de Baltimore. KUA. em
companhia ds mãe. Samuel. 8 anos. e testemunhado assassinato de um policial Com a ajuda
do capitão de Polícia. John Bork, o garoto parte
para o reconhecimento dos envolvidos. Mas.
para surpresa do policial o menino vé no chefe
da divisão do Departamento de Narcóticos um
dos assassinos Produção americana
Embora desigual, o filme do australiano
Peter Weir vale por algumas seqüências antológicas, a cuidado da produção « o trio de interpretes Harrison Ford A frente.
r^v HANNA K (Hanna K). de Coata Cavraa
Lv^Cnm Jill Clayburgh. Jean Ysne. Gabriel
Byme. Mohamed Bakrt eOded Kotler Palssandu (Rua Senador Vergueiro, 35 — 265 4853)
I5h30min. 17h30min, íRh.lOmin. 2ih30min
( i 8 anos)
Uma judia americana, mas de origem polonesa. separa se do maridos vai morarem Israel
onde pretende terminar seus estudos de direito
La. ela acaba w envolvendo com um procurarior da Justiça, que se coloca contra ela vendo a
defender a causa palestina Co-produção
franco ítalo alemã
Com a eficiência narrativa, a segurança no
domínio rlp imagens que vem marcando sua
polemira filmografia Costa Ga vras abre nova
tnnrheira Desta vez e a questão palestina.
vista atr»v*>s ria crise rie irtentidarlp rir uma

çóes. E o todo flui harmônicamente.
Harmonia maior do que em A
Rosa Púrpura do Cairo, esta pequena jóia de Woody Allen, seria
impossível. Começando e terminando ao som da clássica Cheek
to Cheek, A Rosa vem envolta
em trilha de Dick Hyman recriando toda a atmosfera dos
velhos (e bons) filmes dos anos
30/40. Recriar atmosfera: uma
função que o cinema sempre
soube exercer é uma característica que aparece muito bem, por

mulher. Hanna K No elenco vale destacar Jill
Clayburgh no papel título
UM HOMEM, UMA MULHER, UMA NOITE
pN.
LV''(Clalr de Femme). dp Costa-Gavras Com
Yves Montand. Romy Schneider. Romolo Valli,
Lila Kodrovae Heinz Bennent Jóia (Av Co[iaoabana. R8H) I4h. I6h, 18h. 20h. 22h (14
anos)
Um homem encontra por acaso ums mulher
e o encontro moHtra-se revelador para os dois
Ambos eHtáo passando por um momento difícil.
defrontando-se com a moru» de pessoas qnendaa Ele. com o suicídio da mulher e ela. com a
morte acidental da filha. Produçáo francesa.
¦ Coata-Gavraa - responsável por filmes abertamente políticos como Z ou A Confissão realiza uma obra de vôo existencial Yves Montanri e Romy Schneider apresentam pungentes
desempenhos como suas angustiadas personaRena
CRIMES DE PAIXÃO (Crime» of Paaaion). de
Ken Russel Com Kathleen Tumor. Anlhony
Perkins. John I__aughlin. Annie Potta. Bruce
Davtson e Seth Wagennan. Lldo-a (Praia do
Flamengo, 72)
I4h30min. 18h40min.
lShSOmm. 21h (18 anos)
Um ex-craque de futebol. Bobby Grady. se
vê obrigado a reconsiderar seu casamento
quando trava conhecimento com China Blue.
uma linda mulher e mestre nos jogos eróticos
Além dele. o Reverendo Peter Shayne, um homem sexualmente perturbado, também esta interessado no mundo particular de China Blue.
Produção americana
RAMBO II: A MISSÃO (Ramtxi: First Blood Part
II). de George P Cos matos Com SylvesterStal
Íone, Richard Cretina. Julia Nickson, Charles
Napier e Steven Berkoff Bristol (Av Min. Kdgard Romero. 40o - 301-4822) l4hlOnnn.
lflh. I7h50min, I9h40min, 21h30min. (14
anos)
Continuação das aventuras vividas pelo
veterano da guerra do Vietna. John Bambo
Desta vez. ele e mandado rie volta ao Vietnã
para seguir a pista rios americanos tidos como
"desaparecidos
em ação" e saber se foram mantidos como prisioneiros de guerra. Produção
americana.
CALCINHAS ROSA E MEIAS PRETAS (Rnd
girls II), de David L. Prazer. Com Suzanna
Britton e Ron Jeremy — Tijuca Paiace-2 (Rua
Conde de Bonfim, 214 -- 228-4810), Scala
(Praia de RoLifoRO. 320 288-2545) 14h.
15h30. 17h. 18h30. 20h. 21h3ll Orly (Rua
Alcindo Guanabara. 21) lOh. 1 1 h30, 13h,
14h30, I8h. 17h30. 19h. 20h30. aab edom a
partir das 14h30 AstorlAv Min F^igar Romero. 238 - 390-8036): 15h. 18h30. 18h. I9h30.
21h. (18 anoa)
Filme pornô

REAPRESENTAÇÕES
BROADWAY DANNT ROSE (Broadway
|-N.
*S Danny Rose), de Woody Allen Com Woody

sua ve/,, nesta verdadeira obraprima rie Milos Forman, Amadeus. A partir da música de Mozart, o universo do compositor
surge na tela com uma força
dramática que só a junção de
gênios poderia oferecer. No caso.
entre outros, de Milos Forman,
Mozart e Lorin Maazel.
Pode-se discordar do filme —
como no caso de Rambo II: A
Missão — mas há que se lhe
reconhecer os méritos. Entre outros, o de ser um filme bem narrado. por exemplo, há a notar a
trilha sonora de Jerry Goldsmith. Um autor que trabalha
incessantemente, Goldsmith
consegue para Rambo, o equilíbrio, do ritmo, da harmonia, de
que falava Godfrey Reggio sobre
o trabalho de Philip Glass para
Koyaanisqatsi.
Tal harmonia, entretanto,
poderá ser desequilibrada por
alguma canção que se destaca
tornando-se, até mesmo, a marca do filme. Aconteceu, assim,
por exemplo, em Nunca Aos Domingos — Oscar de melhor canção nos anos 60 — voltou a ocorrer assim nestes 80 em A Dama
de Vermelho com a canção I
Just Called to Say I Love You,
de Stevie Wonder. É a música
balançando o centro das atenções em um fim de semana com
imagens, sem dúvida, belamente orquestradas.

Allen. Mia Farrow, Nick Apollo Fort*». Milton
Berle e Sandy Baron Art-Casashopping 3 (Av
Alvorada. Via 11. 2 150 325-0748):
14h30min, iBhlOmin, 17h50min, 19h30min,
2 l h tnmin (1 4 anos ,
Comédia que tem como personagem pnncipai urn agente de talentos, especializado ern
descobrir números que não serão sucesso lie
confusão om confusão, ele acaba ate envolvendo-se com a Máfia de New Jersey Produção
americana
¦ Os bastidores rio teatro nova-iorquino vistos
com umn profunda afeição i>or Woody Allen R
o sorriso vê. embora algumas vezes, amargo
NUNCA AOS IX.MINGOS (Ncíer on Bundays).
de Jules DasHin Oirn Melina Mercoun. Jules
Dassin, Georges Foundas, Titos Vandis. Mitaos
Linguisase Despo Díamantidou Cinema 1 (Av
Prado Júnior, 2H1). I5h30, I7h30. !Rh30.
2 ih30 (in anos),
Illia ê uma jovem prostituta do cais dos
PirineuB, Grécia. Vive cantarolando pelo cais ã
espera rins clientes Um dia, chega ao local um
turista americano, professor de geologia, cha
mado Homer Elo foi a Grécia em busca rie
aprimoramento cultural e científico e acaba
envolvendo se entusiasticamonte com lllia As
duas culturas entram em choque pois Homer
exige dela mais conhecimentos do que própriamenle anuir Produção grega, Oscar de melhor
canção (Nover on 8unriays)e prêmio rie melhor
atriz do Festival rio Cannes (Molina Mercou ri)
A DAMA DE VERMELHO (The Wnman In Red).
du (Vi. Wilclor Com Gene Wilder. Charle»
Grodin. Joseph Bolofrna. Judith Ivoy. Knlly I«
Bn»ck e Gilda Radner Ricamar (Av Copacabalia, tUil 237 9932) lSh20. 17h. 18h40.
20h20, 22h ( 14 anos)
Comedia sobre adultério Urn mando tido
como exemplar fica completamente louco ao
conhecer ao acaso uma modelo lindíssima
Conquistar essa mulher passa a ser uma obses
são. mesmo que tenha de passar por urna «ene
de cômicas dificuldades Produção americana
baseada no filme O Doce Perfume do Adultério,
rie Yves Robert Vencedor do Oscar de Melhor
I Just Called to Say I Love
Canção Original
You. de Stevie Wonder
FOME DE VIVER (The Hun(fer). de Tony Scott.
Com Catherine Deneuve. David Bowie. Susan
Sarandon, Chffde Younff e Beth Ehlei-s Cándldo Mendes (Rua Joana Angélica, fl3 — 22798H2) Mh, 16h, 18h. 20h. 22h (18 anoa)
Urna história rie amor entre dois Ankh.
descendentes dos antigos egípcios, que conhecem o segredo da vida eterna Minam ê uma
mulher com mais rie quatro mil anos que vê seu
companheiro chegar ao fim. envelhecendo dia
a pos dia Produção americana.
O EXTERMINADOR DO FUTURO (The Termlnator). de James Cameron. Com Arnold
Sohwnrvenegger. Michael Biehn. Linda Hamilton. Paul Winfiel e t,ance Henriksen. Palácio-2
(Rua rio Paaaeio. 40 — 240-6S41) 13h30min.
15h30min, 17h30min, íOhsomin, 21h30min.
(18 anos)
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Ficção cientifica ambientada em Loa Angeles A luta entre um cylx>rg (um ser que é
metade homem e metade maquina), aparentamente indestrutível, e um guerreiro do futuro
que tenta salvara viria de uma garota perseguida pelo cyborg Produção americana
YOR. O CAÇADOR IX) P1JTURO (Yor. Hunter
Krnm the Futurei, rie Anthony DaWson. Com
R**h Brown, Corinne Clery, Alan Colltns e Ayshe Gul Coral (Prata de Botafogo, 316): 14h,
I5h50min, I7h40min. inh30min, 2lh20min
(Livre)
Um jovem guerreiro viaja ít procura de seu
povo n de seu passado R obrigado a lutar com
varias tribos e acaba sendo escraviviado Para
escapar, rouba um aeronave e fay. explodir a
ilha onde habitavam seus inimigos Produção
americana
BALTtMORB BUI.I.ET (The Baltimore Bullet),
de RoNtI ElllH Miller Com James Coburn,
Ornar Sharif, Bruce Bos-Leitner e Jack 0'Hallo
ran. íris (Kua da Carioca. -10 202 1729) rie 2*
a aabado, ás lOh. I2h, 14h. lflh. ish.20h.22h
Domingo, a partir daa I2h (M anos)
Um astuto jogador de bilhar percorre as
cidades do interior dos Estados Unidos, acom
panhadode um jovem parfeim. vencendo seus
adversários através rie métodos escusos Sua
ambição e derrotar seu mais temível adversario. conhecido corno Diãcono Produçáo americana
RAMBO I — PROGRAMADO PARA MATAR
(First Blood). dp Ted Kotcherr Com Sylvoni,T
Stallone, Richard Crenna e Brian Denney Baronesa (Kua Cândido Mendes, 1 7-17
3905745) llh. I5h30rntn, 17'i40min, 19h30min,
21h20min Até quarta (14 anos)
Urn ant ígo boina verde viaja «(*> uma pequena cidade para visitar seu ultimo companheiro
sobrevivente ria guerra A noticia rle que o
amigo morrera devido aos efeitos do AgcnU»
Laranja leva-o à beira da loucura Ele è preso e
tio escapar da policia desencadeia uma escala*
da de violência fazendo justiça pelas pró pri aa
mãos Produção americana.
EXERCÍCIOS ERÓTICOS (Braalleiro), <Ih l^vi
Salgado Com Joel Grijõ. Sirley Albieiria. Paul
Russo e Valeria Bolpy Rex 'Kua Álvaro Alvim.
33 - 2-1. -H28f>) lip2"a8",M 12h. 14h30min.
17h, I9h30rnin. Sábado e domingo, ás
13h30min. IBh, íahaomin. tnh4ftnnn (ts
anos)
Filme pornô.
GEMIDOS ERÓTICOS — Bru_l-Mòinr (Av
Amam Cavalcanti. 105 .91 274B) Mh.
15h30rnln. 17h, I8h30min. 20h. 21h30min.
(IH anos)
Filme pornô.

DRIVE-IN
DE VOLTA PARA O INTT.RNO (Uncommon
Valor), de Ted Kotcheff Com Cíene Harkman.
Fred Ward. Reh Bmwn. Randall Cobb e Patrick
Sylvester Lagoa Driv€»-In (Av Bíirges de Me274 7999) 20h, 22h30mm Até
deiros, 1 420
quarta. (14 anos)
Um coronel, veterano rie guerra, resolve
voltar ao Vietnã dez anos depois rie acabada a
guerra Ele espera encontrar o filho desaparecido que ele suspeita estar vivendo como pnsioneiro num campo rie concentração Produção
americana.

SE88AO COCA-COLA — Oa Trapalhóe» no RaIno da Fantasia - Lagoa Drive-In amanhã e
domingo, ás íHhnOmin (Uvre)
AB AVENTURAS DB PBTBR PAN — Baj-ra-1
amanhã e domingo, ás 14h (Livre)

VIDEO
VÍDEO-BAR
Exibição rie virieos musicais, a
partir rias 19h e interoalanrio as sessões Àa
20h30min To Be or Not To Be, com Mel Brooks
e Anne Bancroft As 22h The Doors — Dance
on Flre A meia noite Thafs What I Call Music.
com Tina Tumer, UB-40. Despeche Mivlo e
outros. Hoje. no TV Bar Club. Rua Teresa
Guimarães. 92.
VIDEO-BAR - ExlbiçAo dp videoa miiBK-ai». a
partir das l»h e inU»rcalando as sensõeB As
20h: Laat Waltz. dc Martin S. n»«>, com Th»
Band. Eric Clapton, Bob Dylan e Joni Mitchel.
Às 22h Cool Cats. com i>avid Bowie. Sex Pis
tols. Jaius Joplin e outros À meia -noite Joni
Mitchel — Shadows and Light Amanhã, à
meia-noite, no TV Bar Club. Ru»Teresa Guima_làss. 92
VIDEO-BAR
Exibiçáo de vídeos musicais, a
partir rias lOh e intercalando as sessões As
20h Ood Fathor I (O Podproao Chefáo). de
Francis Ford Coppola, com Marlon Brandoe Al
Pacinn Aa 23h Llita Minnlll in New Orleana
Domingo, no TV Bar Club. Hua Teresa Ouimaráes. 92

O elevador holandês
Independente de seu valor — há
existe quem detesta —
quem curta,
o circuito "extra" ganha um atrativo
nesta sexta e sábado: no Cândido
Mendes, ocupando o tradicional horário da meia-noite, vem O Elevador
Sem Destino. Produção holandesa,
dirigido e escrito por Dick Maas,
tudo começa "em uma noite de tempestade." Como nas melhores histõrias de terror.
Um título que começa a aparecer
com freqüência neste circuito, o bem
cuidado filme de Walter Lima Jr..
Inocência, baseado em Visconde
Taunay. tem no trabalho de Fernanda Torres um de seus grandes pontos de atenção. E o Rime de Walter
estará ocupando hoje, às 19h. o Sesc
de Ramos.
Já o Art-UFF oferece a possibili-

dade de um reencontro com o universo de Woody Allen em Broadway
Danny Rose — belo depoimento sobre o mundo (desiencantado dos comediantes com Mia Farrow dando
um pequeno trailer de seu magistral
desempenho em A Rosa Púrpura do
Cairo.
No campo dos vídeos, oferta
igualmente variada. No Telimagem.
por exemplo, outro bem cotado no
circuito, (Sou) Ou Não Sou. de Mel
Brooks. com o próprio mais Anne
Bancroft (hoje. as 20h30mini enquanto o excelente Last Waltz de
Martin Scorsese estará ocupando o
telão no sábado. Domingo é dia de O
Poderoso Chefáo. a primeira parte
do pórtico de Coppola sobre a máfia
«t mafiosos Escolha existe. É só ir à
vida (Wilson Cunhai

* \

Mercourt.
a musica
de Manos
Hadjidakis

O hit Into
the Groove
embala o
vigor de
Madona

MATINÊS

Em uma noite de tempestade, um elevador
conduz seus passageiros para a morte

Para a

1

VIDEOOPERA
Exibiçáo de La Rondlne. de
Puccini Com TerezaStratas Hoje, as I4h. I7h
e 20h. no Centro Cultural OiAComo Puccini.
Rua Siqueira Campos, 43 - sala íoto
VÍDEO NO JAZZMAN1A
Hoje. àa 19h30min
The African Queen, rie John Houston Com
Humphrey Bogard e Katherine Hepburn Ama
nha. íis 19h30min: O Golpe de Mestre (The
Stíng). de Qeorge Roy Hill Com Paul Newman
e Robert Reford No Jaj-zmanla, Rua Rainha
Elizabeth, 769
VÍDEOS NO MISTURA FINA
Hoje. a partir
das 22h Big Country. vídeo completo Amanhã. a partir das 22b Missing Persons. vídeo
completo Domingo a "artírdas 20h Prince no
¦ em março de 85 No
show ao vivo reali/
Mistura Fina. Kua (. . ria ITAvila, 1 fi
Videocom o Dlre8traita inc-liun
Al^HEMY
do os sucessos gravados em 83 Complemento
Dire Straits nn Live A.id Hoje. amanhã e do
mingo. áS IHh e 2(>h. no Espaço Pro-Video.
sala 336
Estrada rios Trés Rios. 90
VÍDEOS NO CAVERNA
Exibição de videon
com Dio. Saxon. Scorpions e (V./.y Oetxnirne
(Speak of the De vil) Domingo, a partir das IBh.
no Caverna II. Rua Lauro Muller, 1 (ao lado do
Canecão)
Exibição de Sln. Blue
VÍDEOS NAS NOITES
Silver, com Duran Duran, Rock'ri Soul Llve.
com Daryl Hall e John Oates e Iron Maiden
Hoje o amanha, a partir das 22h nas Noites
Morro da Urra
Cariocas Av Pasteur. ."»20
Exibição de vídeos, em
VÍDEOS NO PAHCiUE
vanos .tinhit'i.t**s inrluinrin -s filmes Brasil

rie ítogeno Sgan7<erla e vídeos r)p Neville d'AImeiria feitos em Nova Iorque com Andy Warhol.
Na parti» musical vídeos com B*ib Marley.
Siouxnie. .llmi Hendrix e H H Kmir Hojr- n
amanhã, a partir das 22h30min no Parque
Lagc. Run Jardim Botânico, 414
Vídeo trravado ao vivo nn Japão l.m
QUEEN
4n a domingo, ãs I4h. I6h, 18h.20h.22h 6a e
sábado, sessões á meia-noite, no Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. B3.
VIDEO EM PETRÓPOLIS
Ab I Mi .In^on de
Ouerra, do John IfcLrihan Com Matthew Bi-odenck Ah 17h Loucademia rie Policia, comedia
com Su>vp Gutternberg As 19h Doobie Brr>
thnrs. ern concerto me<1itn As 20h O Kxterminiulor rio Futuro, com Arnolri SchwarTenegger
No Clneclube Bauhaus, Rua João PeHsoa. 8H sl í?7 Ate domiri^>
UROH — A MUSICWAR
ColelAneadeconoert/iH gravados em hi com The Police. Oary
Nu man. Surf Punks. XTC. Gang of Foure mais
:^ grupos Hojee amanha, a partir das 22h. no
Metropolis, Estrada do Joa, I50

EXTRAS
INOCÊNCIA [Brasileiro), de Walter I.ima Júnior Com Edson Celulan, Fernanda Torres.'
Sebastião Vasconcelos e Raí ner Rudolph Cora-]
plemento A Feiticeira da Baixada Hoje, ã«
íoh. no SESC de Ramos, Rua Teixeira Franco,
38 Entrada franca (Livre)
Bíiseario no livro homônimo do Visconde du
Taunay, conta a história do amor irniv.s!.ivel entre a'
filha de um fazendeiro e um médico viajante, em ftns
rio século XIX, no sertão mineiro

O ELEVADOR SEM DESTINO (The Llft). do
Dick Maaaa Com Hllllb Stapel, Willeke Van
Ammelrooy, Josine Van Dalsum e Piet Romer.
Hoje e amanha, á meia noite, no Cândido Mendes, Kua Joana Angélica. 63. (14 anos)
Fatos estranhos acontecem num elevador de
um prédio de escritório, onde pessoas Ficam presas
e outras acabam morrendo Uma jornnlista e um
mecânico começam a se interessar pelos acontecimentos e iniciam uma investigação no prédio Produção holandesa.

FILMES DE TEMÁTICA INFANTIL
Exibiçáo
de Brinquedo Popular do Nordeste, Pedro Jore
domingo,
as
tflh. nn
Castro
Amanha
ge de
Auditório do Museu do Folclore Kdtson Carne!*
ro. Rua do Catete. 1R1 Entrada franca
CURTAS FRANCESES
Exibição de 1^ Revolution Française Hoje. ás IHh. na Aliança
Francesa do Copacabana. Rua Duvivier, 43.
Entrada franca.
CURTAS
Exibição de Pelraa do Nordeste,
com roteiro de Lur/. Câmara Cascudo e O Jangadeiro. com rr>u»iro de Luiz Câmara Cascudo
Hoje. ás IHh. no Clneclube Agostinho Neto.
Rua Álvaro Alvim. 31 — sala 502 Entrada
franca

NITERÓI
Broariway Danny Rose. com WooART-UFF
riy Allen As lflh. l7h.c>Onun. 19h40rnm.
2lh30min (14 anos) Ate domingo Sessão de
meia-noite mostra de desenhos incluindo Animando e Meow rie Marcos Magalhães, O Natal
do Burrlnho e As Cobras, de Otto Guerra e José
Antônio Maia. O Pêndulo, de MarceloTassara c
outros Hoje, a moi a-noite .IH anos) Sessão
matinal As Aventuras da Turma da Mônica. de
Maurício rie Sou/a Complemento A Velha a
Fiar. de Humberto Mauro Domingo, àa lOh
(Livre)
CENTRAL (7 1 703B7
ProcuniM Biluaii IV
sesperadamente.com Madonna As I3h30min,
I5h30min, 17h30mín, 19h30min, 2lh30min
[14 anos) Ati» domingo
ICARAI (717-O120)
Rei dn Rio. oom Nuno
Leal Maia
As 15h30mm.
17h30mfn,
I9h30min, 21h30min (Manos) Ate domingo
NITERÓI (719-9322)
O Convento das Taras
Proibidas, com Paola Sanatore As Mh20min.
2 1 h (18 anos). Ate
I7h40min.
lUh20min.
IBh.
amanha Domingo Abre as P... Coração, com
Sandra Mídori As MhüOmin. 15h40mtn. 17h.
I8h20ntin íoh-iounn. 2ih (IH anos)
CINEMAI |7i 1 B330)
Starman —O Homem
das Estrelji». com Jeff Bridges As I4h. I6h.
IHh. 20h, 22h (10 anos) Ate domingo
CINECLUBE PEBA NO IACSlHvia Ijira Vilela.
I2fl)
Mostra de desenho animado incluindo
Cordel, rie !>aniel Brasil, As Cobras, de Ottá->
Guerra. I.ancas! Mota e José Maia. A Feiticeira
da Baixa/Ia. rie Stil e Amãndio Amaral, Cotidlano, de Lula Gonzaga eoutros Amanha, ás l lh.
IBh e 20h Entrada franca
WINDSOR |717(1_)H[|| Niihno Homem do
Bond Street. r*orn Peter Graves As Ifih. 17h,
tflh. 21h (IH anos) Ate domingo
CENTER 1711 6B09) - Ladrão de Coraçóca.
As MhlOmin, IBh.
com Steven Bauer
17h50min, lflhiomin. 21h30min (IR anos)
Ate domingo

DANÇA
Eapetdculo do gru
AMERICA LADINA
pN.
tj/pn Vacilou T>ançou Direção de Cartola
portólla Cnreoprrafias de Carlota Portella e H<'
nato Vieira Roteiro de Paulo César Coutinho
Direçáo teatral rie Milton Dobbin Teatro Nel
ann Rodri)fiiea Av Chile. 230(212 8695) Pe
4"* a aáb as 2lh30mín. edom . as 18h30mtn e
20h3Ortun Ingressos 4a. 5Bedoni aCr$20mil
e ("r$ IS mil estudantes, sab a Cr$ 20 mil
Estacionamento propno e gratuito Au? dia 20
de outubn»
¦ Nossa melhor companhia num espetáculo
abrangente de dois estilos distintos, numa de
mon st ração rie versatilidade e técnica
RENASCENDO
Espetáculo de dança do gni
po Clama DireçáodeClaudia Araújo Teatro do
Liceu. Rua Frederico Silva. HB (22 1 5879) Pe
5* a sab a* 2b. e dom. as 2i»h Ingressos a Cr*
IO mil Ate dia 1^
OOMINOO DO CORPO Aulaa publicas de
dança com Graciela Figueiroa e Juliana Car
neiro ria Cunha Oom as 1 fSh. no Circo Voador
I-Tp;i Ingn"*sr>H a Cr$ 1 mil hoo

JORNAL DO BRASIL

FIM DE SEMANA

A vez do rock-rancheira
de erudição alimentam no fim de semana
a qualidade da música poSALPICOS
pular. Além do violino de JeanLuc Ponty, no Teatro Municipal
com seu jazz-rock, Turíbio Santos
e Paulo Moura tocam juntos, pela
primeira vez, na Sala Cecília Meireles, desde a Suíte Nordestina de
Luiz Gonzaga e A Baixa do Sapateiro, de Ari Barroso, a uma Sonata de Paganini. Repertório eleito
após minuciosa pesquisa, dadas
as dificuldades de encontrar músicas que ao mesmo tempo se adaptassem ao volume de som menor
do violão e ao mais potente do
sax.
E depois de dois anos afastados
rios palcos cariocas, os irmãos
Kleiton e Kledir cantam, dançam,
contam piadas e declamam trovas
pornôs de hoje a domingo no Circo
Voador. O show serve para lançar
o quarto LP da dupla, que embora
viva há dez anos no Rio ainda
conserva o sotaque gaúcho e o
hábito rio chimarráo no café da
manhã. "Estamos num momento
de maturidade artística", dizem,
para explicar por que misturam
da rancheira ao rock no seu repertório.
Entre as 20 músicas do espetaculo, pelo menos duas mostram o
absurdo da Censura pré-Nova República: Roda de Chimarráo,
cheia de ditos populares e superstiçôes gaúchas, e Can Can do Bra-
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DELTA ZERO — Apresentação do compositor e
violonista .lards Macalé Clube Municipal, Rua
Haddock Lobo. 359 De 5a a sAb, As 21 h e dom.
As lflh Ingressos a Cr* 20 mil. Até dia 20 de
outubro
LUIZ CLÁUDIO RAMOS E FRANKLIN DA
FLAUTA — Show dos instrumentistas acompanhados de conjunto. Sala Hldney Mlller. Rua
Araújo Porto Alei?™. 80. De 3" a «Ab , Aa 2 1 h
InpressOB a Cr» » mil Al_ dia 12 de outubro
NILSON CHAVES, VITAL LIMA B CELSO VlAPORA - Show dos cantores o violonistas Bala
Sidney MllJer. Rua Araújo Porto Alegre, BO. De
3* a «Ab. ás lRhaomin ln|_rre«»OR a Cr» 5 mil
Até sábado.

v

,-**

^yy.y.y

.

%y-

I *
x

._¦•-yyy

¦

Kleiton e Kledir: do folclore gaúcho ao rock no
Circo Voador
sil, este país que "abre as pernas,
feliz, pro FMI". Pato Macho é a
primeira marcha carnavalesca dos
dois e para a interpretação animada ("temos o maior pique para
pular, cantar e dançar", diz Kledir) contribui bastante a meia hora de ginástica e aquecimento que
eles não dispensam antes de entrar no palco.
Enquanto Kleiton, 34 anos, dedilhar o violino, e Kledir, 32, acom-

SHOW
KLEITON E KLEDIR — Show da dupla ds
cantor*-» e compositores 8*eaáb, ás 22h o dom.
ss 18h, no Circo Vondor, lapa Ingressos O* e
sab a CrS 2o mil e dom a Crí írs mil.
JEAN I.UC PONTY — Show do violininta e
compositor francês, acompanhado do Scott Anderson (guitarra), Edward Amory (bateria).
Walter Afanasieff (teclados), Oary Willies (baíxn) TVfUro Municipal, Cinelândia (262-6322)
Sab, aa lOh n 2lh e dom. an lOh. Ingressos a
Crí 180 mil. platéia, a Cr.» 140 mil. balcáo
nobre, a Crí ÍOO mil. balcão simples; a Cr* 70
mil. galeria, e Cr* 2O0 mil. frisa e camarote
TORtBIO SANTOS E PAULO MOURA — Show
rios instrumentistas e compositores apreeantando um repertório de Ary Barroso e Bach. SAb
p Horn. àK 2 1 h. na Sala Cecília Meireles, L.go. da
Lapa. -.7 Ingressos a Cr$ 40 mil.
RIOAIITE INSTRUMENTAL — AprewmtaçAo
ds Orquest**a de Música Brasileira, sobaregencm _» direção de Roberto OnattallJ. Dom. àa
17ha0mín, no Parquo da Catacumba. Lagoa.
Entrada franca,
TTM MAIA — Show do cantor, acompanhado
pela banda ViUSria-Ftógia CaruioÀo. Av. VençasJau Rni_. 2 14 (2__-30.4) Dc 5* a __h. aa 23h n
dom. As I8h Iiirtohbos a Cr* 35 mil. Cr* 30 mil
<¦ Cr» 2f> mil
DIA INTERNACIONA-L DA ECOLOGIA — Apresentação do show Rio Orginioo. com Angela
Ro-Rò, Kgberto Oismontt. Maria Lúcia Oodoy e
outros Hoje, ãs lRh, na quadra da KscoLa de
Samba EntAcio de SA. Ingrensos a Cr* 10 mil
DICRO — Show do cantor e seu conjunto. Hoje e
¦Abado, ãs 22h, no Clroo Delírio. Rua ViceGovernador Rubens Berardo. a/n° (239-7407).
Inpmspns a Cr$ IO mil. homem, o Cr» 6 mil.
mulher.
ENAN ALMENARA — Forró com o canU.r e
frnipo Dom. ia Zlh. no Clroo Delírio, Rua
Vioe-Governador Rubens Berardo. a'n°. Ingres
¦os a Cr$ 10 mil. Mulher grátis.
BANDA DA UNTTAS — ApreaantaçAo «Abado.
Ao 17h, no S. Con-nuio Fashion Mall. Entrada
franca.
CINQÜENTENÁRIO DE MORTE DE CH1QU1NHA GONZAGA
A pianista Maria Alice Sa
raiva homenageia a maestrina Hoje, à«
IHh3nmin. na ABI. Rua Araüjo Porto AIbrth,
71/0°. IntjT-oHROR a Cr« 4 mil.
ROCK BRASIL — B° TEMPO — Programação
6". cia (mipos Tokyo. Konfço. Etiópia. Finln
Afinca, Akira b aa Garotas Quo Erraram. sAb.
Homenagem aJimi Hendrixcom Robertinho de
Reeir. . ColBO Rluna Boy. Cláudio Zoll n Mini
Orquestra de Guitarras. Nn danclng do Conde
tARt» performance do Novos Liquidiflcadoidoa
A partir daa 22h. no Parque Laffe. Rua Jardim
BotAnino. 4 14 (22R 9624) IngTeasoa a Cr« 20
mil

ENTRECOTE —
Rua Rainha Guilhermina,
48. Tel. 294-2915
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Xiraldo. Com o humorista Agildo Ribeiro. T«atro Prlneeaa Isabel. Av Princesa Isabel. 180
(27S-3346). De 4* a fl*. ãs 2lh30min. sáb., ãs
20h30mín e 22h30mln e dom.. As lPh e 21h.
Ingressos 4n, ftH e dom a Cr* 20 mil e Cr* 15
mil. estudantes; 0* o sáb s Cr$ 2.'. rnil e Cr* 15
mil, estudantes.
CONFIDENCIAS DE UM ESPERMATOZÒIDE
CAREJCA — Show com Carlos Eduardo Novaes
Texto de Carlos Eduardo Novaes e Cru lon
DireçAo de Benjamin Santos. Teatro Delfim.
Rua Humaita. 275 (28B-439H) 5a 6*. àa 22h.
Báb. ãs 20h e 22h30min; dom. As t9h e 21h.
ingressos 5*. 6* o dom a Cr* 30 mil e Cr* 25
mil, estudantes; e sáb e vesp feriados a Cr$, 05
mil (14 anos).
OITAVO NA PENEIRA — Bho» do liumopK.
*S rista Chico Anísio. Roteiro de Arnaud liodngues, Giuseppe Guiarone, Ronil Santos,
Marcos César e Chico Anísio. Direção de For
nando Tinto. Teatro Casa Grande, Av. Afrànio
de Melo Franco. 290 (250.6948) 5" a «Ab. Aa
21h30min; dom, ãs 20h. Ingressos. 5ft e dom a
Cr$ 30 mil. 6B e Bab. Cr$ 40 mil,
¦ Com este ospetáculo, o oitavo de sua carreira
conforme o próprio titulo assinala, Chico Anysio mostra, maifi uma vez, que o um dos nossos
melhores humoristas. Mesmo abusando de an
tigas piadas que se revelam «empre novas na
voz e na presença deste brilhante contador de
histórias.
PENE__IAÇÒ___ HUMORÍSTICAS — 8how do
humorista Otávio de Carvalho Teatro do Besc
de Engenho de Dentro, Av Amaro Cavalcanti,
1681. De 5R a sáb., as 20h30min. dom . ãs IBh e
20h30min. Ingrressos aCi* 15 mil eCrtj IO mil.
estudantes e sócios. Ate dia 27. (18 anos).
SÉRGIO RABEI.LO — O NOVO HUMOR
Espetáculo do humorista. Teatro da Lagoa. Av
Borges de Medeiros. 1426(274-7990). De 5a. ãs
2ih30min; 6H e sáb As 22h; dom., às 20h.
Ingressos 5H e dom a Cr* 30 mil, 6a e sáb a Cr*
35 mil. (18 anos). Hoje não haverá espetáculo,
DESCULPEM A NOSSA FILHA... PERDÃO. A
NOSSA FALHA — 8bow do humorista Oeraldo
Alves. Teatro do Seso de 8. João de Merlti. Rua
Tenente Manoel Alvarenga Ribeiro. 06. De 5a a
dom, ãs 20h30min. Ingressos a Ct^> 12 mil

REVISTAS
EU VOU NA BANGUELA DELAS
KspetAculo
com Nélia Paula, Reny de Oliveira e Cole
Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim. 3H (240-1 135)
De 4* a«a, Aa Clb. sah . As 20h e 22h.edom. A»
lRhSOmin e 21 h. Ingressos 4*. 5a e dom, a Cl*
IO mil. 6* e sáb. a Cr* 12 mil; estudantes
diariamente a Cr$ 7 mil.
MIMOSAS ATÉ CERTO PONTO — Show rie
travestis com dlrecàn de Rrigitte Rlair. Com
Marlene Casanova. Kiriakl. Renata Rios e ou
tros. Teatro Serradôr. Rua Senador Dantas. 13
(22O-5033) De 3a a dom. ãs lBh30mln, extra 3a.
ãs 21hl5min. IngToasos a Cr* 15 mil. (18
anos)
HALLEY — O COMETA DAS BONECAS —
Show dos travestis Alex Mattos. Rita Moreno,
Milla 8hineidor e outros Texto e direção dp
BrtR-itte Blair Teatro Brlfritte Blair. Rua Mi
Ifuel Lemon. 51 (521-2955) Do 4» a dom, Aa
21h30min Ingresnoi ri. 4" a 8" a Cr* 15 mil o
sáh e dom. a Cr* 20 mil

panhar ao violão, outros ouvidos
da família Ramil estarão atentos:
a direçáo musical é do irmào Vitor
e a irmã Branca cuida da produ"Tem mais
dois, psiquiatras,
ção.
cuidam
das nossas cabeças",
que
brinca Kleiton, para quem será
agradável sentir o público acompanhando velhos sucessos (com
novos arranjos) como Tô que Tô,
Nem Pensar, Vira Virou e Deu pra
Ti.

man. Coreografia Juan Cario Rerardi. Orrjuentra do maestro Guio de Moraes. Scala-Rio. Av.
Afrànio de M . Io Franoo. 29fl (239-4449). De 2*
a dom. àv* 33h. Couvert a Cr* RO mil.
SONHO SONHADO DE UM BRASIL DOURAJDO
— Show diariamente, è-e 23h. oom os canUires
Sapoti da Mantfur?irae Silvio Aleixo. com participaçãíi d"» 125 iirtistas, mulatas e ritmistas e
orquentra sob a regência do Maestro Silvio
Barbosa Direçáo deJ, Martins o Sônia Martins.
Consumação a Crí 10*"> mil. com direito a bebida nacional à vontade p BalgadLtlhO. PU-taforma. Hua Adalijorto Ferreira, 32 (274-4023).

GAFIEIRA
GAFIEIRA NO PARQUE BailB-show com
Paulo Moura Ze dn Velha e .lorjâo Dom, às 2 1 h,
no Parqun Í.A£t\ Rua .Jardim Botânico. 4 14.
IngTüH.soa a Cr* 20 mil.
DOMtNQUEIRA VOA_IX)RA - - Baila ahow e
lançamento do I.I* da Orquestra Tabajara.
Dom , ãs 22ii. no Circo Voador. !.apa. Ingresaos a Cr* 15 mil
VULGAR E COMUM E NÀO MORRER DE
AMOR — Show do cantor Wando acompanhado
de conjunto Direção de Eduardo I. ae_.s. Gaflolra Asa Branca, Av Mem de Sã. 17 (252-4428)
De 4B a dom . às 23h, IriR-t-essoR 4ft, 5a e dom a
Cr$ 40 mil, 6a, sáb. e véspera de feriado a Cr* 50
rnil,

CIRCO
CIRCO GARCIA Eflpotáculo com animais
amestrados, maginos. palhaços e acrohatas Ao
lado das Barcas <ie Niterói. (717-8073), IV4"a
flR. ás 20h, 5ft. ãs I5h o 20h. «áb. ãs 15h,
17h30min e 20h, dom e feriados àa 10h, Ifth.
I7h30rmn e 20h. Ingressos arquibancada a
C~% 15 mil e Cr* 10 mil, crianças, cadeira de
pista a Cr$ 25 mil, cadeira central a Cr* 20 mil
e Cr* 15 mil.

CASAS NOTURNAS

HUMOR

OlJt OLÁ — Show dn Iracema. Olorta Cristal
com a orquestra do maestro índio e As Mulat-as
Qus Não Estão no Mapa. Música ao vivo para
dançar a partir das 20h30min Show. às
23hl5min Ob» Oba. Rua HumaitA. 110.2R69848). Couvert a Cr* 70 mil.

VOU ÔUERER TAMBÉM SENÀO BU CONTO
PRA TODO MUNDO
Texto de Qugu Olime
cha, Agildo Ribeiro, Max Nunes, Jesus Rrichao

GOLDEN RIO — Shoar musical com a cantora
Watuei e o ator Grande OtHo à fr-ente do um
elenco rie bailarinos Direçáo dn Maurício Sher

CANTO DA BOCA — Aprespntaçáo do» instru
mentistas João de Aquino, Sérgio Borén Afonso Hoje e sábado, às 2Zh. na Hua Aarão Reis.
20, S Teresa Ingressos a Cr* ia mil.
CLUBE DO SAMBA
rro(jram_çáo: 6", bajloshow com a orquestm do maestro Licinho e
Mini Bateria da Padre Miguel; sab . o cantor e
compositor Carlos Lira; 2a. Pagtxio Fundo de
Quintal com Mane do Cavaco e Neoo rio Violão
f_'le sab . àa 23he 2tt, .«21 h Ingressos0ne sab

í
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'0 TESOURO DA FLORESTA
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ELENCO: GORDON MITCHELL
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SESSÃO ESPECIAL
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A EMISSORA DO RIO

Direção Artística e Regência:
Norton Morozowicz
PROGRAMA: Parte I
G. F. HAENDEL - Concerto Grosso,
op. 3 n° 4
Suite n° 2
J. S. BACH
Solista: Norton Morozowicz
Parte II
Concerto
U.S. BACH
para piano e
orquestra em ré menor
Solista: Gilberto Tinetti
Suite n° 1 em dó maior
J. S. BACH
BWV 1066
INGRESSOS:
CrS 20.000 a venda
na bilheteria do teatro
DATA:
Dia 04 de Outubro
HORÁRIO:
21 -.00 h.
TRAJE: Passeio
LOCAL:
Sala Cecília Meireles
Largo da Lapa, 47
Fone: 232-4779

APOIO:

Aurélio
(que, apesar
MARCO
disto, foi homem sábio) gostava tanto de sacrificar bichos
que, quando partia para
a guerra, dizem, os bois
ficavam se arrancando
os cornos de puro desespero. Imaginavam os pobres animais a grande
extensão das hecatombes que urna vitória provocaria. (É o que os historiadores — se escrevessem a História do lado de
dentro dos pratos — chamariam de Derreliçào
Ecológica.)
Isto foi em Roma. Hoje, acho que as vacas, os
bois, bezerros e eventuals cavalos que vão para o açougue têm motivos mais crus de desespero. Antecipar, por
exemplo, os vexames
que passarão, muito depois de mortos, em certos restaurantes. O Entrecôte e um deles.
Quando o conheci, era
um lugar despretensioso
e decente. Por preço razoável. sorvia um bom bi-

a Cr$ 20 mil, homem e CrS 10 mil. mulher e
grátis na ZA Estrada da Barra ria Tijuca, flft
(3B0.0BBZ)
FLOR DA NOITE Proirramnçán 6°. O.iln
rr_ít-o;sáb , ChoraCavaquirüio. Sempre, às 22h.
Couvert n Cr$ 10 mil. Rua 19 de Fevereiro, lfi7
(.,4 1-409,.)
TORAH TORAH TORAH
Aprewntaçao rio
grupo de soft rock fíH e sah , im 2,'_hnnmin. na
Mistura Fina. Rua Garcia D'Avila, 15 (25R9304). Couvert a Cr$ 15 mil
JOSÉ ROBERTO BERTRAMI
Aprrf«.nt.-u;.io
do pianista. Hoje o eAbado, àa 2lh. no Rond
Point, Hotel Meridien. Av. Atlântica, 1O20
8ÒNIA 8ANTOS — Show da canlor_ o i-onjn nlo
Hoje e sábado ãa 21 h, no Bobradinho. Kua Vlac
de Firajá. 155,
ALMIR RAJNT CLAtR
Apresonlaijão rin »,.
r-Rsteiro e conjunto, lie fia a iáb . tu. aih. no
Maré Noatnim, Av St>rnamrw>t.il _a. Hf)r>o (385
.132 1) Setn couvert.
NICE CI.IIRE
Piano bar 6" <• aah . às 2 i li. noin
Paulo Coaar (piano) Wanderley (violáo) p Mi
randa (violáo). Rua Gavião Peixoto, *17fl In
gressos Cr$ 2n mil.
CIN&SHOW DE MADUREIRA
ProKramag.-ir.
fift. o cantor Wanderley Cardoso e n conjunto
Supersônico; sab . o ator e cantor Mario Oomnn
p o conjunto Diplomatas rio Samba Sempre, àa
22h Ingressos a CrS 5 mil. homem pCr* 2 mil,
mulher Rua Càrolina Machado. ,S42 (rtfSP
8_RH)

O
de
"Tisom
Ti Ti"

7/fHn
€___EH3>)
yJ ggr - v
PPO *1F

gaúcho Joe EuthanaO zia mostra neste final
de semana, na danceteria
Mamute, as músicas do seu
primeiro LP, Tudo Pode
Mudar, nome do mesmo
rock que escreveu, com Ronaldo Santos, para o grupo
Metrô. Joe está tocando no
rádio com Já Fui, tema da
novela Ti Ti Ti, e percorre
pela primeira vez o circuito
carioca de shows. Tem ainda músicas gravadas por
Neuzinha Brizola e Ciclone.
Faz um som new-wave dancante.

BECO DA PIMENTA
PrnKTamacA.-! 2". Bamba
com oCopaquatro e Narlinho da Ilha; 3a. choro
E A Gente Nem Deu Nome. 4a oountry com
Fernando Carvalho (guitarra! e Hélio Ribeiro
fhanjo) e Trio de Janeiro; 5ft a aah . Rosinha de
Valença (violão). Célia Vaze a cantora Clarisse
fln e aah Moco (violáo) e outros 2-v. aa 2lh,0ft,às
22h e de 4a a sab., às 22h30mm, Couvert a*1 a 4R
a CrS 8 mil: ri» s" a aáb a Cr» 15 mil Hua Real
Orando_i. 178(266-7841).
BIBLOS
ProgTamaçãn: 3a Marcos Szpil man e
a Rio Ja.z7. Orquestra; de 4" a aáb. os conjuntos
dos tecladistas Eduardo Trates e Chiquinho e
os cantores Lygia Drummond « Mareio José
MatinÓR dançante» àa IBh Discoteca diáriamente a partir das 20h Av Epltáoio Pess._a,
1484(R_l-aH-fi) Courart. 3a a Crí lftmil.de 4a
a dom consumação a CrS fto mil. homem, e Cr$
25 mil, mulher.
O vino DO ipirano A
Atítirto diariamente a
partir daa ISh, com musica mecânica. Programação 2ft. chorinho com Dirceu I_eit__e e o regional Choro fV. Convidado: Raul de Barros (tromhone) 3a, Tereza Curye Naquele Tempo; 4aof.n.
ãs 2üh. K'Rt«vão(nauta)e Biluinho(violáo); fla e
aáb. as 22h. Marcos Façanha (violáo) e ás 23h,
Jazz com Marinho Bofta (teclados) e K'^u^xl. a
Oh. o mágico Milord. dom., às ltíh. )am sesaion
com Mauro S«*ntse (sax). Couvert Cr$ 16 mil (6*
p aah ), Cr* 13 mil (dom ) Cr» lz mil .2" a 5").
Rua Ipiranga, 54 (^a&-47(_2).
BUFFET CLASSE A
MÚRira ao vivo de 3" a 1"
dnm. das lJshàa iflh Pnigi.unação de fl" a 0a
com Fat Elpidio (piano), dom. com maestro
Soaramhone (piano). Clotano (violino) e Cllrtna
Magalhães (cantora). Av Bui Barbosa, 170,
Morro da Viúva. Sem couvert Reservas pelo
tel 551-0443
TEM QUE BALANÇAR — 8hnw do cantor Wil
son Simonal acompanhado rie conjunto. Un,
Deux, Trota. Av Bartolomeu Mure, 123 |23(í01 (IP) D. 3a a 5* edom. 23h e aah edom. aa 34h
Ingressos rie 3a a 5a e dom a Or* 4D mil e 6a e
Hah a 0r$ 50 mil
ZEPPELIN
Aberto diariamenle a partir daa
I9h. PnjgTamação dom. 3* e 4a Renato Vargas
(voz e violão). 5a, Reinaldo Vargas (violão) e
Reginaldo Vargas (bateria). 0a e sab. o grupo
Os Vargas Sempre, àa 22h Couvsrt .V* a Cr* 8
mil; dom. 3a e l" a CrS 7 mil. 6" e sah a Cr» 10
mil Estrada do Vidigal. 471 (274-1549)
JIRAU - Abre aa 18h com piano bar apresentando Johnny Cario (cantor) e trio Pista de
dança e show dom aa 22h e 2Aa 5*, a» 23h, lh e
3h da manha com Walter Montezuma o Jirau
Quin tet and Sm gera. Tião (bateria), Antônio
Tinoco (piann). os cantores Walter e Mana
Alic-e. fl" ^ sab o quinteto ria caaa o vocalistas
Couvert a Cr* 15 mil Rua Siqueira Campos, 12
1256 5PH4)
PEOPLE Pnigramaçao IV 2a a aab . àa
20h30min. piano bar com Athie Bell. 3a, ás
22h30min. i> grupo Knends. de 4* a sab. as
22h30m. Qmntelo violado. 2* 3*. 6aeaah. a lh
Doni e 2a as
Bil linho Bia tuo (piano)
22h30rnm i «rupo Terra Molhada [V»m a lh
Veríssimo
iviolão) Av Bartolomeu
ua manna,

CADERNO B

INDICAÇÕES
DE APICIUS

fe com batatas, feitas como se escolhesse e quatro ou cinco molhos que
variavam ao gosto do freguês. Confiando nessas
boas lembranças, voltei,
outro dia, ao restaurantes, com Mme K. Quase
decapitou-me a senhora,
dizendo-se iludida.
Tinha toda razão. Sua
entrecótc era uma massa
disforme recheada de
nervos e a batata roesti
que a acompanhava, outra papa. só que mais liqücfeita. Meu bife era
melhor. Lembrava carne.
Mas a sauce Béarnaise
era um caldo de sabor
muito vago. Reclamamos. Reformaram o bife
de minha amiga. Veio
um novo, feito só de nervos. Desistimos, então. E
para que náo ache o leltor que estávamos de humor maledlcente, lembro
que houve uma coisa boa
durante o jantar. Três
champignons que vieram com o serviço. Mas
pagar por tão pouco Cr$
100.000 é muito exagero.

KAKAOKÊ
CHAMPAGNE - ProcramaçAo De ._• c 5". Ka
raoké; 4*1 a dom , a Ijanda Quarto Crescente e
cantores. Rua Siqueira Campos. 255 (255
734 1). Música para dançar.
CANJA
Diariamente a partir das 20h, kararv
kê, onde o cliente canta acompanhado do playhacks ou dos músicos Arnaldo Martineztpiano)
e Alcir (violão). Apresentaçào do cantor Mario
Jorge, Consu mação a Cr* 30 mil o 8Re sãb a Cr*
45 mil. Av Ataulfo de Paiva. .175 (511 0484).
RÁDIO PIRATA K_ARAOKE — Pocket «how
cnm sorteios, brincadeiras e vinhetas musicais.
Apresentação de Luiz Sérgio Lima e Silva. De
3ft a dom. às 22h Couvert rie 3* a 5* edom a Cr*
15 mil; aA e «ab a CrS 20 mil Karaok* infantil
apresentado por /jiira Xambelli. Sáh e dom, às
17h. Ingressos a Cr* 15 mil, com direito a
lanche No Manga Rosa, Rua 19 de Fevpreiro,
94 (200-4096).
KARAOKÉ CARIOCA — De 3* a dom. a partir
das 20h, com animação de Ivanildo Telles,
Consumação a Cr$ 10 rnil, Eclipse Bar, Rua
Xavipr da Silveira. 112 (255 3320)
FESTA DO KAKAOKK — O cliente canta acompanhndo pelos músicos da caaa. com apresentação de L__anu De 2* a 4*. ãs 22h, na Vo(p_e.
Rua Cupertino Durão. 17.3(274-4 14,.) Couvert
a CrS. 15 mil

TURÍSTICOS

HOJE 22:00 H

sexta-feira. 4/10/85
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CONVENÇÕES —COZINHA:» ruim • » i-iukjAobI •»< ho».. »?»»
muilo bo», •-»?- nxoelunt-i. AMBtENTE: • atmplna. ••
confortável, ••* multo ooníortáve!,••*• luxo. —— multo luxo.

Mitre. 37o (294-0547). Couvert a partir daa
23hOOmindedom a5aaCr»24 mile6aea_h a
CrS 28 mil. No bar de dom. a 5a a CrS 2n mil e Ba
e aAb. a Cr» 24 mU.
CAJJOOLA - De 3a a dom . Edaon Frederico
(piannl e Luiz Alvea (contrabaixo). De 2" a aáb.
Manoel Gusmão (contrabaixo). Ubiratam Mondea (piano) De 3" a dom. as cantoras Lygia
Drummond e Gioconda. Couvert de dom. a 5a a
Cr$ 20 mil. 6a e sab. a Cr» 40 mil Em outro
ambiente, música para dançar com o discotecano Bernard de Castejá. Rua Prudente de Morais, 120
LET IT BE
Programação: 5"- Zé da Gaita: 6a
Let It be Hand e Torra Molhada. sAb. Let It Band
e Idéia Fixa, dom, grupo Carta?.. A partir das
22h Ingressos 5a edom a Cr* 15 mil e 6a o sába
Cr$ IH mil. Rua Siqueira Campos. 206.
CHtKO'R BAR
Piano-barcom música ao vivo
a partir rijm v 1 ii Programação: 2a e 3a o violonista. Nonato Lur/.; de dom a 2a ãs 21h30min
Wilson Nunes (piano). Tibêrio (contrabaixo) e
Fátima Regina (vocal); de 3a a dom às
22h30m;n com Edson Frederico (piano) e conjunto Aberto diariamente a partir das t8h.com
música de fita. S*_m couvert. nem consumação
mínima Av Epitâcio Pessoa, 1 560(207-0113
e 287-3514),
Al/) ALÒ — Programação 3* a dom a partir
riaa 22h, com os cantores Mary Ekler e Eugene
Rice. n grupo de Fernando Costa e oh cantoreH
lleli AIv»»b e.lorgtí Kleber. Couvert dom., ede 3a
a 5a a Cr$ 40 mil: 2a. 8" e aab Cr» 50 mil Rua
Baráo da Torre, 3fi8 (521-1460),
AMÍQO FRITZ
Programaçào: 4a Papos Diversor. [xte.qiafl com Carlos Louvada, DeborahOon(.•alves e outros; 5a o cantor José Alexandre; 6a e
sAb. o cantor Mon gol; dom. Da Boca Pra For».
poesia rie Tieiana Studart, iRabella Recchm.
Duda Anynio e outros 4a. ãs 21h, de 5a a dom,
às 22h Couvert 4a a Cr» 7 mil e de 5a a dom a
Cr$ io mil Rua Barão da Torre. 472 (2B74347)
CLUBE 1
De 2a a aAb. as 2.1h, o pianista I,ui_
Cartns Vinha», a cantora Liliane e o eontrahai
xiata Luca Maciel. De 3* adom, ãa 22h. Mauri
cio Faria (piano) e Bebeto (contrabaixo). Às íSan.
ãs 24h. Fn.d Solaro (cantor italiano) Consumação a Cr$ 25 mil Couvert de 2a a 5a a Cr* 15 mil
o 6a e aãh a Cr$ 20 mil. Feijoada aáb. an 14h,
com Chiquinho (piano) e Bebeto (contrabaixo) a
Cr$ 35 mil Rua Paul Redfern. 40 (259-3148)
POUR SEASON8 - Programação 4a o dom.
Otávio Burnier: 5S a sáb. jaus oom Bmce Henry
(contrabaixo), lan Muni?, (sax). Alíredo Cardin
(piano) e Ronalrin Alvarenga (bateria). 8emprf
àa 22h Couvert 5a a Cr» IS mil; 4a e dom a Cr»
80 mil; 6a e sáb a CrS 24 mil Rua Paul Redrem,
44 (294-B7B1)
O ALEPH
Programação 3*. Afonso Cláudio
II o grupo 4a. ãs 22h. Galo Preto; 5a, ãs 21h. o
Grupo Zzflj dom. às 21h. o violonista AJotsio
Neves Consumação a Cr$ 10 mil. Av. Epitácin
Pessoa, 770.
PORRO PORRA IX^
Propramaflão 4a Luoiane
loice. 5a Joáo do Vale, 6a, Noquinha do Açordeon, aab. Fátima Marinho; dom. ãs I6h. Menu
domaníã e ãs 19h30m. forró com o grupo
Bruma n Neli De 4a a sab, ãs 22h Ingressos 4a
e dom a Cr$ 5 mil, homem a mulher não paga,
5a a Cr* ã mil, homem eCr$ 2 mil. mulher; 6a e
sãb a Cr$ 10 mil, homem o Cr* 3 mil, mulher.
Rua do Calato. 23ft'l" (245-0524).
CARINHOSO - niariam.nlc. àa 22h. ocnnjun
to de Dora e Carinhoso Couvert de dom, a 5a, a
Hr* 15 mil fi'1 o sãb . e véspera de feriado a Cr*
20 mil. Rua Vise de Pirajá. 22 (2S7-O302)
MARIO ADNET E ROURIOO CAMPKLLO
Show do cantor e do guitarrista De 5a a aáb ãs
23h. no Botatüc, Rua Pacheco Leáo, 70 (2947448) Couvert 5a a Cr» 10 mil e 6a e sAh a Crt
15 mil
SALA DK BOM - Show dn conjunto De 5a ..
sáb, ãs 22h. no Arco da Velha. Pça Cardenl
Arcoverde. 132 (252-0844) Couvert 5a a Crí 8
mil e 6a e sab a Cr* 10 mil
BAMBINO DORO
Programação 2a e 3a.
Ataulfo Alves Jr e Marcelo Miranda (violões)
4a e 5a, Manuel da Conceição o Samuca (voz n
cordas); Ha e sáb. Manuel da Conceição, Ra
Sempre, ás
Moraes e Marcelo Miranda
21h30min Sem oouvert. Rua Real Grandeza,
238
BARBAP
Programação 3a, a cantora Débora
Cristina c o violonista Paulo Supokovía; 5a o
compositor Sérgio Barata, fia o sab o compositor
Jorge Aragão; dom . a cantora Irene Mendes.
3a. ás 2ih. 5M a sab, ás 22b e dom, ás 20h
Couvert 3a edom aCr$ 7 iml.5aaCr« lOmil.B"
e sab a Cr$ 12 mil. Rua Álvaro Ramos, 408
(54 1 83»B)

MUSICA
35 ANOS DE MÚ8ICA BRASILEIRA
C _inrer
to da Orquestra Sinfônica rio Teatro Municipal,
sob a regência do ma*»stro Mário Tavares1 Solist_m Mana Célia Machado (harpa). Geraldo Mo
reira (flauta). Eluma Medeiros (fagota), Alceo
de Almeida Reis (violoncelo). Participação do
Coro do Teatro, sob a regência de Manoel Joae
Ce Mario, Programa em homenatrem a Mário
Tavares Hoje. àa 2ih. no Teatro Municipal.
Cinelândia (262-8322) Ingressos a Crí 3o mil.
poltrona e balcão nobre; a Crí 20 mil, halcáo
simples e a Crí 10 mil. galeria.

JAZZMANIA Pmgrumação 3a e 4a, ás
22h30min .João de Aquino e Os Tambores Urha
noa. da 5a a aáb. às 23h . Rafael Habeloe Joel do
Bandolim. Couvert 3a e 4a a Cr* 10 mil, de 5a a
sáb a Cr* ir mil Consumação flae sáb. a Cr* io
mil. Rua Rainha Elizabeth. 709 (227-2447)
COISA FEITA — 8how da cantora Srtnia Santos
acompanhada de conjunto. De 5a a sab, ás 23h.
no Bobradinho, Rua Vise. de Pirajá. 1 I 2 Couvert 5a a Cr» IO mil o 6a e aah a CrS 12 mil.
BELÉM DO PARÁ
Do 2a a 6a. a partir daa
t 2h, o cantor Paulo Nunes e a pianista Marlice
Sem couvert, sem consumação. Rua Franklin
Roosevelt, 84/3° (220-7092).
NILDA APARECIDA — Apresentaçào da cantora o organista. De 4ft a dom . ás 21 h. no El
Bodegón. Rua Voluntários da Pátria, 54 (286
5845). Sem couvert
NOBIU
De 3a a dom . as 20h, musica ao vivo
com Noherto dos Sanlos Sem couvert Av
Ataulfo de Paiva. 27n (274-5799) Estaciona
mento grátis
SOBRE A8 ONDAS
Diariamente, a partir da_
2f)h. o pianista Miguel Nobre e a cantora Con
nuelo Depois o conjunto de Osmar Milito e oh
cantores Chico Pu po e Rosely Couvert 8a. sab
e vêsp de feriado, a Cr* 20 mil. Av. Atlântica.
3 432 (531-1290),
MICHEL
Apresentação rios pianistas Emi e
Hiram De 2a a sáb . Rua Fernando Mendes, 25
(235-2127) Sem couvert, nem consumaçáo
VTNICIUR
Diariamente, ãa 2 lh. a orquestra
de Celinho rio Piston e ob cantores Vitor Hugo.
Katia e Zé Carlos. Av Copacabana, 1 i44(2H7
1 4 97) Couvert, de dom a 5a a Cr* 12 mil e fia e
iah e vesp. de feriado, a Ct-% IR mil
BXIRTE UM LÜOAR
F.-,,*.-amaçào. B» n j^,
po Frienda. nab. música dos Beatles com o
Terra Molhada Sempre, ãa 23h30min Couvert
a CrS 20 mil. Estraria daa Furnas. .1001 (399
4.-.8R) A caaa abre ás 20h
MAESTRO NELSrNHO — !>. 5a a sah. a partir
das 22h. apresentação do oonjunto do maestro
Nelsinho (trombone). Bar Farol, Hotel Sharaton. Av. Niomeyer. 121 (274 1122).
PIZZA PINO
Proaramacán de 3a a dom. o
cantor Salobinho. 6a e sab, o canto- David
Macedo. Sempre, ás 22h Sem couvert. Rua
Constante Ramos, 22 (255 4;_!iB)

DANCETERIAK
CAPITAL INICIAL — s_ow do conjunto d»
rock 8a e sáb, às 24h, na Noites Cariocaa. Av
Pasteur. 520 Rook karaokè, vídeos, pista dp
dança a partir das 22h o ã 1 h da manhã, a
banda Espelho e Cia
MANHATTAN - Musii.ade riu 0a. s.ib . àa 22h
e dom , às 15h e 21b. Ingressos fl", ás 21h. a
Crí 15 mil, homem e Cr$ 8 mil. mulher, aáb., a
Crí 20 mil. homem e Cr* 10 mil. mulher, dom
a Cr$ 10 mil Av Menezes Cortes. 3020 (392
R757)
PAPILLON - De 2a a sáh a partir das 22h
musica para dançar. Ingressos de 2a a 5a a Crí
1 ."> mil. fia a CrS 22 mil n sab a Crí 35 mil Hotal
Intercontinental, AV l*refeito Mondes rio Mo
rais. 222 (32222O0)
MIAMI CITY DiaCOTHEOUE - IV 4a a sah a
partirdas 20h. edom. ãs 18h Som e vídeos. Av
Sernambetiba. 046 (399-4007), Barra 6a e aab
consumação de Crí 13 mil. por pessoa
KBIiP — Música de discoteca diariamente a
partir das 21h30inin. Ingressos de dom. a 5ft a
Crí 18 mil, homem e CrS 12 mil, mulhor; 6"
aab. e vesp de feriado, a Crí 30 mil. homem e
Crí 18 mil. mulher; vespera.1 sAb e dom. ás 16h
a Crí 7 mil (no aáb) e Crí 10 mil (no dom) Av
Atlântica, 3432 (52l-12í>_).
MK-HÓrOUS — Programação 3a, D1sl.urt.10
Social; 4a, a handa Barca do Inferno. 5a. grupo
Pupila. 8a e sáb. Oroffitti. dom. O Nome do
Grupo. De 2a a dom. às 22h e vesp de dom, às
16h. Couvert de dom a 5a a Cr* 10 mil. Rae sab a
Crí 20 mil e vesp de dom a Crí 6 mil Estrada
do Joa. 160 (322-39 11)
MIKONOS - Diariamente, a partir das 22h.
musica de discoteca. Consumação so na 8a e
aab. a Crí 25 mil Rua Cupertino Durão. 177
(2B42298)
CREPÚSCULO DE CUBATÃO — Música para
dançar e videobar 4* e 5a. ás 22h e 6a e sáb . áa
23h. na Rua Barata Ribeiro. 543 (235-2045)
Consumaçáo 4a a 5a. a Crí 18 mil e 6a e sab . a
CrS 27 mil
DANCETERIA MISTURA FINA - Programação 5a. Festa Cantão 4. 8a e san Pedra Bonita,
dom som e vídeo. A partir das 23b. Ingressos
5a e dom a <"Yí 15 mil o 6a e sab a Crí 20 uni.
homem e Crí 15 mil. mulher Estrada da Raira
da Tijuca. 1838 (399-3480).

ORQUESTRA DE CÂMARA DE BLUMENAU
Concerto sob a regência do maestro Norton
Moro7,nwic7 Solistas Norton Moroaowicz
(flauta) e Gilberto Tinetti (piano) Programa
peças rie Haendel e Bach Hoje. as 2 lh. na Sala
Coctlla Mei releu. Lgo da Lapa, 47 Ingressos a
CrS 20 mil
DANTE RANIERI
Recital do tenor argenli
no, interpretando peças de Ginastera. Massenet. Tosti, L*oncavallo e outros. Hoje, ãa
18h30min. na Sala Cecília Meireles. Lgo da
Lapa, 47

Da Moda brasileira a Bach
Luis Paulo Horta
Santoro recebe
amanhã, em Brasilia, o Prémio Shell para a Música BraCLÁUDIO
sileira, num concerto no Teatro Nacional em que rege a sua Sinfonia n"
10. No Rio, dois concertos ocupam,
hoje, nossas principais salas de musica: no Teatro Municipal. Mário Tavares está sendo homenageado por
25 anos de presença à frente da Orquestra Sinfônica do Teatro. O programa é composto inteiramente de
obras desse compositor que, nascido
no Rio Grande do Norte, tornou-se
um de nossos melhores orquestradores. mestre
da corrente "naciona
'
lista

Na Sala Cecília Meireles, apresenta-se às 21 horas a Orquestra de
Câmara de Blumenau, que está percorrendo as principais capitais brasileiras. Fundada em 1981 e dirigiria
por Norton Morozowicz, a orquestra
talvez seja o melhor conjunto do
gênero no pais. mantendo viva a
tradição musical que imigrantes alemães levaram para o Sul brasileiro.
Com dois discos gravados, a orquestra toca hoje com Gilberto Tinetti.
que será solista do Concerto n" 1
para piano de Bach. O programa
tem mais duas obras de Bach: a
Suite n" 1 e a Suite n" 2. para orquestra. Norton Morozowicz. na flauta,
fará a parte solista da Suite n" i
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O teste de palco
Macksen Luiz
dramaturgia quando estíi em fase de entressafra,
como acontece com a brasiUMA
leira, que vive a ressaca da abertura
política, dispõe de poucos mecanismos de aferição de suas possibilidades. O melhor deles é o teste de
paico e o panorama carioca nos oferece uma oferta farta (são 23 peças
nacionais entre a.s 39 em cartaz),
com tendências múltiplas, insuflando um sopro de vitalidade e de esperança na atual indefinição e hesitaçáo por que passam os autores brasileiros. Pelo menos mais da metade
delas inéditas, algumas de autores
estreantes e com propostas temáticas instigadoras. Outras, remontagens, mas que justificam a volta por

qualidades que o tempo não desgastou. Hoje. no Teatro de Bolso estréia
Solange Cano Curto, da dupla Ivan
Setta e MikJos Palluch, que tem a
referendá-la o 1° prêmio do Concurso de Dramaturgia Nelson Rodrigues da ex-Fundação Rio, em 1980.
A história do ator decadente que
persegue um sonho, o de interpretar
Rei Lear, é contada através do contraponto de um marginal que expiora a miséria de uma triste realidade
humana, da qual faz. igualmente,
parte. O sonho também é o material
dramático de A Eterna Fonte da
Juventude (Teatro Gláucio Gill). O
conquistador espanhol Ponce de
León acredita na possibilidade de
ser eterno, desde que descubra a
água que o faça imortal. Essa procura se transforma num processo de
aculturação, dentro do qual coexis-

tem os valores racionais europeus e
os espontâneos indígenas. O sonho
prova ser o próprio choque cultural.
Dois Perdidos Numa Noite Suja
(Teatro Delfim fala ainda do sonho:
seja de um sapato que ajude a mudar o status social, seja o cie Liranizar
para se sentir poderoso. Depois cie
quase 20 anos da primeira montagem, esse texto de Plínio Marcos
ganha direção de Anselmo Vasconcellos que busca o poético para atingir o social. E nessa passagem cria
um bom espetáculo. Flávia, Cabeça.
Tronco c Membros (Teatro Ginástico) representa o sonho de seu autor
Millor Fernandes que desde 1963.
quando o texto foi escrito, estava a
espera que alguém o levasse à cena.
A expectativa de chegar à cena também fez com que Maria Carmem
Barbosa aguardasse a oportunidade

JORNAL DO BRASIL
t^^^^^^V*^*^^-llli,^rJM.ryin,,, ,

de mostrar seus textos curtos, finalmente reunidos em Por Um Triz Nào
Sou Feliz (Teatro Mesbla). E Maria
Helena Khuner em Com Suor do
Nosso Rosto (Teatro Dulcina) demonstra que o produto do trabalho
quase nunca está nas mãos de quem
o produz.
Brincando com a política — Sua
Excelência o Candidato (Teatro Vanucei), Viva A Nova República (Teatro Copacabana) —, cantando o passado e o presente — Theatro Musical Brazileiro: 1860/1914 (Paço Imperial), Bel Prazer (Teatro Cândido
Mendes) e Corsário do Rei (Teatro
Joáo Caetano) —. reencontrando a
história do espetáculo — As Mãos de
Euridice (Teatro do América) — ou
sendo apenas lírico — Do Amor
(Teatro do Planetário), a dramaturgia brasileira pulsa.

Macio EW3, de Anna Bella Geiger

O limite da pintura
Reynaldo Roels Jr.

e lâmpadas neon. Um trabalho que a
primeira vista pode passar por apenas decorativo, em função da situação em que está exibido, é o de
Márcia Rothstein. Merece duas olhadas. antes de se opinar a respeito.
Expor arte em uma loja de decoração e uma falsa boa idéia. Náo
dignifica o comercio, não populariza
a arte, e náo exibe a obra em condições ideais de observação, obrigando o espectador a dividir sua atençáo entre os trabalhos que quer ver.
e os moveis, em que não quer tropecar.
No Espaço Planetário, outra coletiva. Rio: Espaço sem Tempo. Sérgio
Lemos. Riva Bernastein e Leticia
Gacek. partindo cie oito fotografias
do Rio antigo reir.terpretam a paisagem carioca. As lotos sáo antigas, o.s
locais retratados também sào antigos e. talvez em razão de tanta antiguidade, o.s trabalhos resultantes
sáo igualmente antigos. Riva tem
qualidades de cartunista.
Na Cândido Mendes, uma outra
coletiva Pintura ao Ar Livre, expõe
trabalhos de artistas pernambucanos: Gilvan Samico, José Cláudio,
Guita Chanfkor. Luciano Pinheiro,
Eduardo Araújo e Gil Vicente. Pintar paisagens ao ar livre não é idéia
nova, mas a exposição e interes-

Por Um Triz Não Sou Feliz lança Maria
Carmem Barbosa como autora teatral

Saramenha, Anna Bella
Geiger expõe pinturas, obNAjetos pintados e gravuras.
Atuante desde a década de 60, quando estudou com Fayga Ostrower,
Anna Bella dedicou-se principalmente à gravura e ao desenho, passando depois para o vídeo e as instalações. Voltando-se agora para a pintura, ela reprocessa as questões que
já vinha trabalhando anteriormente.
O mapeamento e a camuflagem permenecem, ora como evidência piástica, ora como referência conceituai.
O espaço é construído em planos
entrecortados, cones, ovais e segmentos de elipse que emergem e
imergem, remetendo à idéia sugerida pelo título da mostra, Última
Thule, o brumoso limite extremo do
mundo. Sua pintura age também no
limite. Entre a idéia e os sentidos, o
conceito e o sensível, ambos afloram
continuamente sem que se anulem
em momento algum. Os "Macios"
(objetos pintados) misturam tela, cetim e algodão, em um jogo que alia a
sensualidade do material ao rigor da
forma.
Na Museum, loja de móveis e decorações, a coletiva Fazer e Seus
Modos reúne obras recentes de Ascànio MMM, Gerardo Vilaseca. Goncalo Ivo, Lygia Pape, Mareia Rothstein, Paulo Roberto Leal e Ronaldo
do Rego Monteiro. A exposição merece ser vista. Os trabalhos de Lygia
Pape em especial, que utilizam peles
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80LANOE CANO CURTO - Texlo de Ivan Sett.1
p Mikln« Palluch. Direção do Roberto Vignati
Com Fahio Sabag o Ivan SeLí-a. Teatro de BoIbo
Aurlniar Rocha. Av Ataulfo de Paiva, 2Bi>
(l>;jü-)40H), iv 3" a üft. an aihismin; tiab, aa
ZOh e 23h edom, ãs 20h IngressoH aCr$ 30 mil
v CrS 20 mil. estudantes.
JACOUES BHEL — HISTORIA DE UMA CANÇAO — Texto a direção áe Pierro Astne Com
Sylvui Hellor, I>*m^' Harrniiv>s. Pierre Astrie.
Leonard Heller e Ivana Barreto. Teatro da
Aliança Francesa da Tijuca. Rua Andrade N«ves. 3ií>(üH8-D7s>Hi.r»auii",aH ülh.aab.ãs20h "
22h. dom, ãa IShe 20h. Ingressos a Cr$ 20 mil
c CrS 15 mi!. estudantes
C10C1LY ACREDITAVA QUE EU 8ERIA ORANDE — Texto de Roberto Munia b;ise;uio em
poemas de Fernando Pessoa adaptadoB por
Hol*>rtn Munia Teatro da UFF. Kua Miguel de
fYuis. 9, Niterói. De6aadom,àsaih lngn;nsoH
a Cr$ 20 mil
8ANOUE MUITO SANGUE - ComMia de terror
com toxto e direâo rie Mluarrf Itoessler Com o
grupo Papel Crepon. Teatro Municipal de Niterói. Rua JT) de Novembro, 35. Sáb e dom. aa
21h- IngrvMsoH a CrS 12 mil.
PORCOS COM ASAS
Toxto de Marco Radicee
Lídia Ravera. Tracíuç.an do Mana Celeste Marcondes. Diroçào d»; Mano Sérgio Medeiros e
Jorglnho de Carvalho Com o grupo Lanaveva:
Caco Monteiro, Ele na Gurgel, Pedro Kuffônio,
Emmanuel Santos o outros. Teatro Armando
Gonzaga, Av. Cal Cordeiro de Farias. a<n°. Mal.
Hermes. De (ift a dom, aa 2 I h. Ingressos a Cr$
10 mil. Dunu;aoi llvlOmin (10 anos).
O TEMPO E OS CONWAYS — Com o grupo
TAPA. Direção de IiduardnTolentinodc Araújo
e participação de Araey Balabanian. Teatro
Arthur Awjvcdo. Rua Vítor Alveii, 454. Campo
Grande. IX' 6U a dom, ãa 21 h.
TERRA TERRA II — PANORAMA DA ALMA
Texto e direção de Miguel Oniga Com o grupo
de Teatro Cibernético: Anja Bittencourt.. Flor
Duarte. Pedro Lage e Sérgio Luz. Teatro d*
Bolso Aurlniar Rocha. Av. Ataulfo de Paiva.
289(239-1408) Todas as noxlas-feiras. àa 24h.
Ingressos a Cr$ 20 mil (IO anoa),
A VELOCIDADE DO MUNDO — RoUmitj de
Paulo Pontoianne e Marcos Possidente Supervisão de Amir Haddad. Sábado, áa 20h. no
Centro de Artes de Alcântara. Hua Capitão
Antônio Martins, 183. Ingreasoa a CrS 8 mil
ENSAIO N" a — O PINTOR - lie L.ypia
pN.
^->/Bojunga Nunes Direção de Bia L_essa.
Com Ana Gabriela, Carolina Virguos, Fernanda Tojnasmni. João Sal loa. -Joaquim de Paula e
outros Teatro Sesc da Tijuca, Hua Üarão de
MeHquita. 539 (208-5332) Oa aa 21h. sAb. d»
I7he 22h.dnm. ãa I7he I8h.'í0m. Ingreasoa a
CrS 15 mil. CrS 1 2 mil, estudantes e Cr$ 8 mü,
crianças ate 10 anoa. Sab. aa 22h. a CrS 20 mil.
Duração lhlõmin. (livre)
¦ Reflexão sobre a arte, a cor e a perda, cujos
pontos altos sâo o desenho cênico esboçado
pela talentoaa f íia L_eaaa u a inteligente direção
musical de Caique Botkay.
A FONTE DA ETERNA JUVENTUDE — Texto
de Thiago Santiago. Direção de Domingos de
Oliveira. Cenários e figurinoa de Carloa Wilaon Com Paulo José. Cláudio Marzo, Caaata
Kisa. Yvan Mesquita, Thiago Santiago, Joae
Leonardo e outros. Teatro Gláucio Gill. Pça
Cardeal Arcoverde. e/n° (237-V003). De 4ft a (\n,
aa 2Ih30m; sáb, aa 20h e 22h30m e dom. âa
18he 21h. Ingreasoa 4B, 5aedom aCrS30 mile
Cr$ 2o mil. estudantes; 6a a Cr$ 35 mil e sab a
CrS 40 mil.
CASA DE ORATES — Texto de Arthur e Aloiaio
de Azevedo Direção de Eduardo Tolentino de
Araújo. Direção musical José Ijourenço. Com o
grupo TAPA. Teatro Ipanema. Rua Prudente de
Moram. 824 (247-9794). De 3" a 6". àa 17h.
Ingressos a CrS 20 mil.
OOI8 PERDID08 NUMA NOITE SUJA — Toxto
de Plínio Marcos. Direção de Anselmo Vasconcellos. Com Antônio Pompeo e Paulao; Música
de Paulo Moura Figurinos de Silvia Sangirardi Cenanoa dc Maurício Arruea. Teatro Delfim.
Hua Humaitá. 275 (206-4390). 3a e 4a. aa
2ih30min. 5". à« 20h.6a, á_n aoh o 24h esáb às
24h. Ingressos de 3aa5aaCr$ 20 mil. 6a e sab a
Crí 25 mil
FLÁVIA. CABEÇA. TRONCO E MEMBROS Texto de Millor Fernandes Direção de Luis
Carlos Maciel Com Paulo Goulart. Nicete Bru-

no. Angela Leal. Dirce Migliaccío, Emiliano
Queiroz, Alexandre Frota e outros Teatro Gináutico. Av. Graça Aranha, |H7 (2208394), Do
4a a 6a, às 21 h. sab. àa 20h e 22h 15m e dom. aa
i8h e aih. Ingressos4a. 5aedomaCr$ 25 mil e
(Ia e sab a Cl* 40 mil.
BEL PRAZER - E_.i_r.tac._lo de tealro e música
com direção e interpretação de Tim Rescala e
Stella Mu-anda. Musicas de Tim Rescala, DuMik, Satie u Nmo Rota. Teatro Cândido Mendes,
Kua Joana Angélica, 03. IX- -r' a 0a. as
2t)i30inin; sab, aa 20h e 22h30min dom. aa
1 ShÜOmin o 21h. Ingreasoa 4 a a Cr$ 20 mil. 5rt,
ti*1 e dom CrS 25 mil e CrS 20 mil. estudantes,
sab (Ia se.ssaoi a CrS 30 mil e 2a sessão a Cr$ 20
uni.
POR UM TRIZ NAO SOU FELIZ
Texto de
Mana Carmem Barbosa vom a colaboração do
Graça Moita e Maria Lúcia Dahl. Direçáo de
Cláudio Gaya. Com Lúcia Veríssimo. Claudia
Jimenez, Oasa Guimarães. Meiise Maiae David
Pinheiro. Teatro Mesbla. Rua do Passeio, 42
(240-8141). 4". a6° edom àa 21 h; aáb. aa 20I1 e
22h30min. vesp de 5a. aa 17h e dom. aa I8h.
Ingressos 4il e veapde 5a a CrS 20 mil. 2aseHsáo
de 5a edom a CrS 25 mil. tí:i c aab a Cr$ 30 mil.
COM O SUOR DO NOSSO ROSTO — Texto de
Mana Helena Kuhner. Direção de Luis Mend onça, Com Mana Cristina Nunes. Luiz Carlos
Nino. Lucy Montebello, Thadeu França, Daúdo
" e outros. Teatro Dulcina. Rua Alcindo Guanabara. 17 (22O-0097). De 4" a 8*. Aa 21b: sáb. áa
20h e 22h30min e dom. ás lOh. IngreaaoH 4a e
5aaCr$ IO mil,OftadomaCrS 20 mil. (16anos).
E8TOU AMANDO LOUCAMENTE... — Texto de
Kevin Wade. Direção de Cláudio Cavalcanti.
Com Cláudio Cavalcanti, Gracindo Jr. o Mana
Lúcia Frota. Teatro Scnac, Rua Pompeu Loureiro. 45 (250-2B4 1). 5" e O", aa 2 1 hSOrain; aab., àa
20h e 22h e dom., ãa IHh e 20h- Ingressos 5a e
dom., a Cr$ 30 mil e 6a e aab., a CrS 35 mil.
Duração: lh30min. (18 tuioa).
TA RUÇO NO AÇOUOUE — UM BAIXO
BRECHT — Texto onifinal du Bertold Brecht
Tradução e dirtH^io de Antônio Ptniro. Müalca
de Francia Hime. Com Camilla Amado, Anaelmo Vasconcellos. Rosita Tomãa Lopea, Nelson
Dantaa. Andréa Dantaa, Eduardo Lago. Clance
Niskier. Alice Borgea. Cândido Bam e Wander*
ley Gomes. Figurinos de Silvia Sangirardi Teatro da Cidade, Av, Epitácio Pessoa. 1064 (247
3292). 4lle 5a, às 21h30min. 0il e aab. àu 22h e
dom. aa 18h e 21h30mín. Ingi^ssos 4a e 5a a
CrS 25 mil. 6a edom a CrS 30 mil e sáb a CrS 35
mil
WOYZECK. UM BEI-O ASSASSINATO — Texto
do Goorg Buchner. Direçílo de Waldez Ludwig.
Com Adriana de Broux, Adilson Gomes. Elias
Vieira, Fernando Franco e outros. Teatro do
Sesc da Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 530. De
3* a 5a. à» 21 h. 8", Aa 24b. o eáb. edom . àa 20b.
Ingressos de 3a a 5a a CrS 15 mil. estudantes, tí*
u CrS 10 mil e aãb e dom. a Cr$ 20 mil.
NEOÓCI08 DE ESTADO — Comedia de Louis
Verneuil. Direção de Flavío Rangel. Com Vera
Fisher e Perry Sailes. Mana Helena Dias o
outros. Teatro Clara Nunes, Rua Marques de S
Vicente. 52 (274-98961. De 4" a ü" e dom, àa
2 lh; sâb. àa 2Uh e 22h30min; vesp. 5a edom. áa
18h. Ingressos 4a. 5a e dom a CrS 35 mil e CrS
30 mil. estudantes. 6a o aab a CrS 40 mil; vesp
5a Cr$ 30 mil Duração: 2hl0min. (Livre)
SUA EXCELÊNCIA O CANDIDATO -- Texto de
Marcos Caniso e Jandira Martini. Direção de
Attilio Riccó. Com Paulo Figueiredo, Felipe
Carone, Tony Ferreira, Mareia Corban e outros.
Teatro Vanucei, Rua Marquês de S. Vieente, 52
- 3üandar(274-7248) De4tta0u.us21hy0min.
eab . aa 20h30mm e 22h30min. dom., aa 19b e
2th30min. Ingressos 4a, 5a e dom., a Cr$ 35
mil; 6a, e sab. e véspera de feriado a Cr$ 40 mil.
Duração: 2h (16 anos).
ASSIM É, 8E LHE PARECE — Texto de Piran
dello. Tradução do Millor Fernandes Direção
de Paulo Betti. Com Nathalia Timberg, Joae
Wilker. Sérfjio Britto. Yara Amaral. Ary Fonloura e outros. Teatro dos Quatro. Rua Marquèa de 8 Vicente. 52/2". (274-9895) De 4a a 8a.
às 21 haomin; aab . àa 20h e 22b30min. dom à»
18h e 21 h Ingreaaos4a, 5a edom., aCr$35 mil
e CrS30mil.estudantes; 6a.aCr$35 mile sáb.,
a CrS 40 mil. O espetáculo começa rigorosamente no hoffi.no Duração: 2h (livre),
DO AMOR — Texto, direção e trilha sonora do
Domingos do Oliveira. Com Pedro Carodoso,
Clarisse Derzié. Bernardo Jablonaki, Clemente
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Viz_caino o Pnscila Rozenhaum. Toatro do Pianetario. Rua I\i. Leonel Franca. 240 (274009G). 5a a eáb. àa 2lh30m; e dom. ãs 20h.
Ingressos 5a a CrS 15 mil; O11 a dom a CrS 30 mil
e CrS 20 mil. eiitudantes.
UMA PEÇA COMO VOCÊ OOSTA - Texto de
William Shakespeare. Adaptação de Geraldo
Carneiro Dir*?çáo de Adefbál Junior Com M;iria Padilha, Ricardo Blat, Guida Vianna. AngeIa Rebello, Xuxa U)ix>s o Henry 1'agnoneelli v
outros Teatro Ipanema. Rua Prudente de MoraiH. 824 1247-9794) Do 4tta Sàb, A» 2UU_Omin.
dom. ãa lOh Ingresso84Be5HaCrS20mÍl,8Ae
dom . a CrS 25 mil, sáb. a CrS 35 mil Duração.
ühlOmin. (lü anos)
O CORSÁRIO DO REI - Texto tle Anifiiato
Boal. Musica de Edu Lobo e letra de Chico
Buarque. Com Marco Nanini. Luci nha Lins.
Nelaon Xavier. Denise Bandeira. Roberto Azovedo e outros. Cenários e figurinos do Hélio
Eichbauer. Teatro João Caetano. Pça. Tiradentes (221-0305). Dc 3a a 8a. às 21 h. sab . íia 20b e
22b30min. o dom., àa 19h. Vesp do 5a. à»
17h30min. Ingressos aCr$40 mil eCr$30 mil,
balcjVo superior, e vesp. de5aaCr$30 mil o Cr$
25 mil. balcão superior. De 3a a 5a, incluindo a
vesperal. 20% de desconto para estudantes. (14
anoa).

10 mil. estudantes e Cr» 5 mil. Claaae artística
(14 anos).
TUTI — Texto de Ubirajara Fidalgo. Direção de
Procopio Mariano. Com o grupo Teatro Negro
Valquíria do Bouza. Thiago Justi no e Denise
Izecksohn Teatro Calouste Oulbenkian. Kua
Benedito Hipólito, 125(232-1087). Do 5a a sáb .
ãa 21h. e dom., ãs I8h30min. Ingresso» a CrS
15 mil e CrS 10 mil
UM OOSTO DE MEL - Texto de KoIim.'Ii Dela
ney. Direção de Flávio Freitas. Com o grupo de
teatro Ou vi mm Dum: Itamar Vital, José Rober
to Lages, Maiaa Paninhos. Marcos Pizzotti e
Sônia Viu«|ues. Teatro da Aiiançm Francesa de
BotaíoRO. Hua Muniz Barreto, 7:io (280-4246)
O* e síib. ãs 21h30min; dom. ãa 10h30m, Ingn*ssoa a CrS 20 mil. Cr$ 15 mil. estudantes, o
CrS 10 mil. classe artística.
CARTAS MARCADAS - Comedia de Donald
Cobum. Direção de JoAo daa Neves Com Rogeno Fróea e Mon&h Delacy. Teatro Beojamin
CoimUuit. Av. Paíiteur. 350 (295-344B) De 4a a
sab. ãa 21hi5mmedom., òa lOh. lngresstis 4a.
5a o dom., a CrS 20 mil o CrS 15 mil. estudantes.
6neaâb.,aCr$ 20 mil. Estacionamento próprio
Duração: lhSOmln. (16 anoa).
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VIVA A NOVA REPUBLICA — Texto do JéBUB
Rocha. Direção de Carlos Imperial. Com Milton
Moraes, Berta Loran. íris Bruzzi e Nina de
Padua. Teatro do Copacabana Av Copacabana,
313 (257-0881). 5aedom.. As l8he 21h30min.
6ft. ãa 21h30min; sab , ãs 20b e 22h30min.
Ingressos, veap. 5" a CrS 15 mil e 2a sessão de
5a a CrS 20 mil; 0a e aãb. a Cr$ 25 mil; dom. a
CrS 20 mil. Duração: 2h, (lü anos)
AS MÃOS DE EURÍDICE — Texto de Pedro
Bloch Direção e interpreUição de Oswaldo Loureira. Teatro do America, Rua Campos Salles.
118 (234-20B8). 5" u 0a. aa 21h. sab. ãa
20h30min o 22h e dum. íia 20b. lngrensos 5a e
dom a Cr$s 25 mil e 6Ji e aab a Cr$ 30 mil.
Estacionamento no local. Duração: lh
NO BRASIL TODO O MUNDO E PEIXOTO —
Adaptação de seis contos de Nelaon Rodrigues
por Joaé Eudes, Joho Humberto e Paulo Vai.
Com laio Ghelman. Joae Muniz. Lila Hamdan,
Mônica Demiz. Sônia Figueiredo e Paulo Vai.
Teatro Ouse. Rua Hermenegildode Barrou. 161
(224-1163) 0a e sal), im 21b30m e dom. àa
10h3Om. Ingressos tíne sabaCrS 7 mil. edom a
CrS 7 mil e Cr$ 5 mil estudantes. Duração: lh.
(14 anoa).
COOUMEI_08 TÉM PARTE COM O DIABO —
Texto de Alcione Araújoe Cecília Rangel, interligados por dois textos de Morangos Mofados,
de Caio Abreu. Direção de Francisco Catalan.
Com Cecília Rangel. Mauricio Bueno, Dabson
di Ornelles. Luciene Sant'Anna.Teatro Cawell,
Rua Deaemhargador Isidro. IO (208-0176) De
5a a dom. lis lüh. Ingressos a CrS 15 mil. CrS
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A HISTORIA DA CANTORA SEM DISCO
Texto e Interpretação de Angela Hans. Direção
de Reinaldo Godinbo. Concepção de bonecos de
Zé Meirellea. Circo Delírio, Rua ViceGovernador Rubens Berardo. a/n°. ao lado do
Planetário. Babe dom. às IBh. Ingressos a CrS
IO mil. Ató dia 27 de outubro. (Livre)
OS JAPONESES NÀO ESPE_RAM — Texlo de
Ricardo Talesnick. Traduçáo e direçáo de Luis
Carlos Arutín. Com Tamara Taxman. Marcos
Wainberg e Nedíra Campos. Teatro da Praia.
Rua Francisco Sá. 88(267-7740) Do4*ae*.âí
aih: aáb . ás 20h e 2__h; dotn . ii_a 18h e 21h;
vesp. 5* ãs 17. Ingressos <lft. 5a e dom. a CrS 2o
mil 6a e aãb. a CrS 30 mil. Duração: lhSOmin
(18 anos).
THEATIIO MUSICAI. BRAZIl_EIRO: 18601914
~ Coletânea de musicas de Arthur Azevedo.
França Júnior, Baptista Diniz e Carlos Bettencourt. Henrique Alves Mesquita, Francisco de
Sã Noronha, Nicolino Mllano, Assis Pacheco.
Lui?. Moreira e ChaJea Lecocq. Direção de Luiz
Antônio Martinez Corrêa. Com Annabel Albernaz, Fábio Pillar. Vera Holtz o Nelson Carega
5,à e 6*. ãs 18h30min. aãb. e dom. as 20h no
Paço Imperial, Pça. Ift. 48, Balados Archeiros
Ingressos dc 5* a 6* e dom a CrS 15 mil, sáb a
Cr* 20 mil Duraçán. lhlOmin (livre).
AMIZADE COLORIDA - Texto de Hilton Have
Direção de Bruno Barroso. Com Marlene Silva.
Suzana Queiroz. Hilton Have. e outros Teatro
8err»doT. Rua Senador Dantas. 13 (220-6033).
De 4* a dom, àa ZlhlSmin. In_grt»aaos a Cr$ lft
mil (de 4* a 6a) o Crí 2o mil (aáb e dom)
Duração: lhaomin (18 anos)
OROÜESTRA DE SE-NHORITAS — Texto de
Jean Anouilb. Tradução de Jacqueline I__aurence. Direção de Chico Ozanan. Com Samantha.
Marlene Caaanova, Veruska. Desirée, André
Valli e outro». Teatro Aiaaka. Av. Atlântica.
3806 (2470842) Àa 4a. 9" e 8a As 2 1 Il30mm.
uai) ãa 22h. dom ãs iUh e 21 h Ingressos -i" e
&• a CrS 13 mil: 6* edom a Cr* 20 mil o sabá CrS
20 mil Duração: lhlftmin (lü anoB> Au> dia
13
ANOELINA - Texto de Molini Dl recrio dc Luiz
Sorvi. Com Nlette de Lima. Walter Cândido.
Comunico Cal ti • outros. Teatro da Aliança
Francesa d* Tijuca, Rua Andrade Neves, 31&
(2S8-5708) 6a • »âb. ás 21 h InRmsBos a Cr» 12
mil
**
SÜPERZE OU O ESPAÇO UEI.V AGKM — Texto,
direção de roteiro de Dacio Lima Com Acãcio
Frauches. Ana Achcar, Cesa Roffer. Daniela
Maiaeoutros. Teatro Vanuooi. RuaManjuénde
S Vicente, 62(274-72461 6* e sãh. os lPh.dom.
as íAh.lOmln. IngresNOt dom a Cr5 IO mil. 0*0
sab a Crt 1 ft mil c1a*m t«atral e criança* & CrS
H mil (Ijvre)

ANNA BELI_A OEIOER — Pinturas, objetos e
gravuras Galeria Saramenha, RuaManjuèsde
Sâo Vicente. 52 — loja 105. lie 2a a 8a. das 1 Oh
às 21h. Sábados, das lOh àa ltíh Ate dia il».
HODOLJX3 DERNARDELIJ - Esculturas c tle
sonhos. Paço Imperial. Praça XV De 3a a do
mingo, das llh as 17b Au? dia 31,
EMANUEL COUTINHO - Fotografias. Teatro
Nelson Rodrigues. Av Chile C:J0 De 2* a fi'\
das 14h às IHh. ou durante os espetáculos Au?
dia 20.
DOSE DE GRAÇA — Cartuns de Maurício Vene
/,._ Flávio, Oemun e Dil Mano O Aleph. Av
Fpitãcio Pessoa. 770 D»? 3'' a domingo, a partir
ct:is 20h AU) dia 12
LEDA WATSON — Gravuras Colaço Galeria do
Arte. Rua Mana Angélica. 1 20 De 2a a 0". daa
lOh àa l(lh. Sábados, daa lOh as 13h. Ato dia
10
ONZE ARTISTAS VKEM A CIDADE - Coletiva
de desenhos com obras de Rubem da Costa
Soares, Jorge Alegria. Luia Antônio Barros o
mitroa. Espaço B da Galeria Augusto Malta, do
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro,
Hua Amoroso Lima, 15. Do 2a a 6*. dae 8h ãa
i7h. Inauguração, hoje. ãa íah. At* dia 2fi
COLETIVA FLUTUANTE - Obroa de R Vieira.
G. Chcne, Jandyra e outros Galeria de Arte
Flutuante Atelier (Jequià late Clube). Praia do
Zumbi, 28 De 8a a 8a, a partir daa 14h. Sábados
e domingos a partir daa 8h. Inauguração, amanhã, ãa 21 h. Ate dia 31.
III MOSTRA DE ARTE DO AERONAUTA
Fotografia, pintura e artesanato Sindicato Nacional dos Aeronautas. Av. Marechal Câmara.
160 — 16° andar. De 2A a 8a, daa lOh às 18h.
Inauguração, hoje. ãa I7h. Ate dia 31.
ALBERTO KAPLAN E SÔNIA HARUM1 OTA Aquarelas. Galeria Contemporânea. Rua General Urqulsa, 67 — loja 5. De 2* a 6", daa 9h aa
18h Sábado, daa 9h aa 13h Ale dia 19.
EUZABETH JOBIM — Pinturas. GB ArUi.
pN.
>V^Av Atlântica. 4240/120. De2"a8"daa lOh
aa 21h, sáb. daa 14h ãa I8h. Último dia.
¦ Artista da Geração 80, Beth Jobim tenta recuperar, sob o prisma na nova pintura, a liberdade do gesto e da cor conquiatados pelo obetracioniamo informal dos anoa 40 e &0
EXPOSIÇÃO DE ÓLEOS - Pinturaa de Joso
Maria de Almeida. Nadya Ribeiro e Valdir
Teixeira Galeria Anchleta.Colégio Santo lnacio, Rua S;io Clemente. 220 De 2" a fl* das 1 Ob
aa 2lh Último dia.
DOMENICO LAZZARINI -- Pinturas Mana
Augusta Galeria de Arte. Av. Atlântica, 4.240
— loja 131 De 2a a sábado, daa lúh30min ãa
lllh30min. Ultimo dia.
MARIA ANGEUCA URANOA - Xllopravuraa.
"ESDI", Rua evaristo da Veiga. 05. De 2* » 6*
das 8h às I7h. Último dia.
FAYOA OSTROWER - Aquarelas Galeria Bonino. Rua Barata Ribeiro. 578. De 2a a sàb. daa
lOh às 12h o daa ltíh ãa 22h. Atô amanha.
CRISTINA RUEDA E ARTURO SIERRA - Oranito eatruturado e cerâmica esmaltada AMC
Galeria, Rua Marquês de S. Vicente. 52'1 (JO. De
2:i a fí'1 daa lOh àa 22h. sàb, daa lOh ãa i8h Ate
amanhã.
O RIO FOTOGRAFADO EM DOI8 TEMPOS Fotografias do Rio de Janeiro no início do
século Sala de Exposições Caaa do Rui Barbosa. Hua Sao Clemente. 134. Do 2a a fl" das toli
aa 17h; sáb. daa 13h ãa 17h Ate amanhã.
PINTURA AO AR LIVRE — Obras de Gilvan
Samico. José Cláudio. Guita ChariOter. Lúciano Pinheiro. Eduardo Araújo e Gil Vicente.
Galeria de Arte do Centro Cultural Cândido
Mendes. Rua Joana Angélica. 03. Do2*a8* daa
I5h às 22h; sàb. daa 10b ãs 20h. Ate dia 7

sante.

• A Funarte prorrogou ate o dia 11
de outubro o prazo de encerramento
das inscrições para o VIII Saláo Nacional de Artes Plásticas.

DA PENHA
1'inliinu. Saia de Exponlçòe»
Cândido Portinari da UERJ, Rua São Francisco
Xavier,524. De2fla61\ das9h âa 22h Atedia9.
MADEIRA/ARTE E DESIUN
Moveis de Joaquim Tenreiro. Oalerla de Arte do Centro Eraprosaria! Rio. Praia de Botafogo, 228. De 2* a
dom ci.i.s 12H ___•. 21h. Até o dia 10
ARTKSAOS DK PARATY — Trabalhos em madeira. cenunica, colchas e tapetes de artesão»
de Paraty, Rj Sala do Artluta Popuda cidade
lar "Muaeu do Folclore, Hua do Catete, 170. De
v* a 8a d.us lOh ãa 18h Ate o dia IO
Esculturas Consulado 0«r«l
TATY RIUAK
da Argentina. Praia de Botafogo, 22H. De 2a *
Ate dia lí)
iu*
IHh.
fi*1. daa 13h
EXPO ARTE ATUAL
ExpoBiçio com traba
lhos tle Rubens Gerchroan, Cláudio Paiva, Jor
Felix. Cláudio Wolff *
ge de Sallea. Nelaon
Glauct Riche "Espaço Cultural Modern Titnes". Rua Visconde de Pírajã, 177. De 2* a 8*.
daa Oh iix 19h AU- dia 10.
RUBENS GERCHMAN - Pinturas. Gal»j-K
*yS ria Paulo Klabin. Kua Marquês do Sao
Vicente. 52 -- loja 204 De 2" a fiH. daa lOh ãa
2lh. Sábados, das llh aa I4h_ Aludia i i.
As sois pinturas de Gerchinan exposta* na
Paulo Klabin traduzem um longo trabalho d»
reflexão sobre os caminhos da pintura apóa a
crise rios anoa 70. ern quo o ato de pintar foi
relegado ao segundo plano, em favor do uma
arte mais conceituai, que questionasse mais o
seu próprio fjiy^ir.
r>v HOLOPOESLA
Ilolopoenuu de Eduardo
S/k.ií- e Fernando Catta-Preta, Escola de
Artes Visuais do Parque Lage, Rua Jardim
Botânico, 4 14, I>" 2ik a sábado, das »h íia 2ih
Até dia 11
Eduardo Kãce Fernando Catta-Preta exibem
quatro trabalhos em que imagem o texto estão
integrados em bolopoemaa, experiência untna
no Bnwil que emprega a técnica da holografia,
sistema de reprodução de imagens em terceira
dimensão
BEATRIZ MÍLHASES ~ Pinturas Oalerla.
pN.
Iv^Cesjir Acho Av Atlântica. 4 240. Sa 111.
(Shopping Casai no Atlântico). De 2a a 6a. das
10b às 21h. Sábados, daa 12h aa 19h Até dia
12
« C>n trabalhos de Beatriz Milhaaes estão dentro da ótica da Geração 80, e remetem também a
questões anteriores, em especial aquelas
adiantadas pela Pop Art. na década de 60, maa
sempre com uma intenção visual extrvmamen
u* contemporânea
EDIVAL RAM08A — KHeiilturaa Espaço Petit»
Galerie. Kua Barão da Torre. i!20. De 211 a 6".
daa lüh as 2lh Ate dia 12
AEDYK Pinturas Jordy Oalerla de Art».
Hua Visconde de Pirajá, 82 -- ss 112 De 2* _
sábado, das lüh as 21h. Ate o dia 13.
LINCOI.N LACROIX
Pinturas B-7» Concor
de. Rua Prudente de Moraes. 120. De 2* a fl*.
daa lOh as 20h. Sábados, d.u. lOh ãs I4h. Até
dia 14
NENA B
Pinturas Pavilhão Victor Brecharot. Parque da Catacumba - Lagoa. Diàriamen
te. das 14h as íPh Ate dia 14
RIO: O ESPAÇO SEM TEMPO
Pinturas da
Sérgio L,_erno;). Riva Bernstein e leticia Gacek.
Galeria Espaço Planetário. Av Padre I>eoneI
Franca. 2-10 De 2" a B*. daa lOh ãa J2h.
Sábados, das lüh aa 2lh. Ate dia 15.
JAMES CARVALHO URITTO - Pinturas, des»
nhos e esculturas. Galeria Ollvla Kann. Rua
Visconde de Plmju. 3&1 — loja 10S De 2* a 8*.
das lOh àa 21h. Sábados, (hu. lOh aa I4h. Ate
dia IS,
EDNEA DE MESQUITA ROEICL E HEBE CARVALHO DA CRUZ
Pinturas. Oalerla do Hotal
Nacional. Av Niemeyer. 769 Diaramente, daa
llh aa 20h Ate dia 15

RADIO
JORNAL DO BRASIL
AM 940KHz
JB1 — Jornal do Brasil Informa: de e* a fi*
7haomin. I2b30min. 18h30mln 6 Oh.TOmin;
sáb, as 7h30min. I2h30min e tBh30min; dom,
as 7h30tnin, 12h30min e S0h30min.
Noticiário Contínuo; dc Oh as 9h;das 12hãa I4h
e das l7h aa iOh.
Manha JB: dc e" a 8*. 11 h. Grude Dabsta. Hoje:
Rede Hospital do Rio. com Dr. Roberto Chabo
(Presidente do Sindicato dos Médicos), Dr. Joa*
Vazeu da Rocha (Diretor do Hospital do Anda*
raí), Dr. Hélio Oouveia (Ex-Diretor do Hospital
Getúlio Vargas) e Dr. Crescendo Antunes Neto
(Presidente do Conselho Regional de Medieina). Apresentação de Luis Santoro
Repórter JB, primeiros 6 minutos de cada hora.
Alem da Noticia — com Villaa-Bóaa Corrêa, aa
7h50niin e Bh45min.
Encontro oom a Imprensa: de e* a 6*. aa I4h
Hoje. entrevista com 4 candidates a Prefeito:
Abreu Monteiro, do PNR, Clemlr Ramoe, do
PDC. Dias Pereira, do PRT. e Ester da Almeida.
do PND. Serão entrevistados pelos )omaüsta*
Peter Matheson, do JB. e Neri Vítor, que aprenenta o programa.
Por Dentro da Economia — Com Noénio Spinola
As BhOOmin e lShlOmin.
A Margem da Noticia — Cum Rogério Coelho
Neto ãs 17h50mln.
Campo e Marcado ãs 7h(VOmin.
Informações Marítima* e Porta Ariaa àa
tíhsOmin. com Pinto Amando.
Arta Pinai do 2* a n\ _ > dom. às S3h cora
Maurício Figueiredo

PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA
De a* a 6*
7ta — Jogo Aberto — com Vitorino Vieira
7hl5mln — Primeiras do Esporte
8h&Omln — Destaque» Esportivos
8h;tOmin — Bola Rolando — com Edson Mauro.
18h05tnln — Esportes ao Meio-Dia — com Caaat

Rtxzo

17h05mln — Bola Dividida — com Sandro Mo
reira
lHhOSmln — Na Zona do Agrtao — oom Joà«
Saldanha
17b àa 18h — Bt)la em Jogo — com repúrteraa,
ao vivo
20h30mln — Resenha Esportiva JB — cora
Loureiro Neto
HlhlWmln — Debates Esportivos JB
Quartas e quiutaa — JB Futebol Show

FM ESTÉREO
99,7MHz
HOJE
20h — Reproduções n ralo laser Abertura
Romeo e Julieta. d*» Tchaikowsky (Maaael
1B 12). Concerto em Do. para flauta doce, cordas e continuo de William Babel) (Michaia
Petri — o 34'. Ma Mere 1'Oye. de Ravel iDutoil a
Orquestra d.- Montreal — 28 12) Reproduções
convencionais Sonata n" 1. para piano, d*
Tipp«'lt (John Ojrdon — 20 30). Sinfonia n" 8.
em Sol maior, op, 88. de Dvorak (Kubelik —
3» 30). Sonata n" 6. cm La maior, para violino •
plano, op 30 1 de Beethoven (Menuhin •
Keinpff — - US 18

JORNAL DO BRASIL

FIM DE SEMANA
OS FILMES DA TV

Noite de terror
com Frankenstein
Paulo Fortes

filmes de horror têm assustado e
deliciado platéias no mundo inteiro
desde que o cinema
OS praticamente
existe. Já em 1910, Thomas Edison
realizava o primeiro filme que se conhece sobre
o monstro Frankenstein, com um rolo e dez
minutos de projeção. Em 1919, Conrad Veidt
dirigia O Gabinete do Dr. Caligari, uma das
obras-primas do expressionismo alemão. Na
verdade, o cinema mudo se prestava aos filmes
de monstro: mocinhas com olhar arregalado,
cenários mórbidos, gritos de pavor apenas imaginados pelo espectador.
Nem bem a Europa havia saído dos horrores da 2" Guerra, um produtor inglês. Will
Hammer, criava uma companhia especializada
em filmes de Drácula, vampiros e outros seres
parecidos. O nome Hammer ficou definitivamente ligado a este tipo de filme, com suas
deliciosas produções classe B. Hoje, na TV S
(21h45min), teremos um dos bons filmes da
Hammer: O Monstro de Frankenstein, com o
ótimo Peter Cushing no papel do aloprado
barão-cientista que dá vida a um ser inanimado
e. logo após, perde o controle da sua criação.
Arrepiante.
O SUPLÍCIO DE LADY GODIVA
TV Olobo — 14h50min
(l_uiy Godiva) produção americana de 1955, dirigida por
Arthur Lubin. Elenco: Maureen 0'Hara, George Nader,
Victor MacLag-en. Colorido (89 min).
Drama Histórico. Na Inglaterra do Século XI. Lady
Godiva (CHara). mulher de um nobre (Nader), é envolvida
numa trama armada pelou Normandos, que querem o
trono, om poder dos saxões. Para provar a lealdade do
povo de Canterbury, Godiva passeia pela cidade, nua,
sobre um cavalo.
O MISTÉRIO DE UMA VIDA
TV Manchete — 21h45min
(Ulusious) produção americana de 1981, dirigida por
Walter Grauman. Elenco: Karen Valentine, Ben Masters,
Brian Murray. Colorido (96 min).
Suspense. Jovem estilista de moda (Valentine) recebe
notícia de que seu marido (Masters) morreu num acidente. em Nice. Estranhos acontecimentos fazem a jovem
desconfiar do laudo oficial. Ela viaja para a Europa, onde
refaz o rotoiro do marido o descobre que ele era um
homem cheio de mistérios.
O MONSTRO DE FRANKENSTEIN
TVS —21h45min
(The Evll of Frankenstein) produção inglesa de 1964.
dirigida por Freddie Francis. Elenco: Peter Cushing.
Peter Woodthorpe, Duncan Lamont. Colorido (87 min).

CRIANÇAS

Terror. Barão Frankenstein faz experiências em seu
castelo e cria monstro que mata pessoas e animais. Ele
acaba expulso do castelo, para onde volta dez anos depois.
Ele recupera o monstro, que volta a causar
problemas.
O TESOURO DA FLORESTA PETRIFICADA
Tv Record — 2ííh
(The Treasure of the Petrlflod Forest) produção italiana,
dirigida por Emimmo Salvi. Elenco: Gordon Mitchell, Ivo
Prayer, Luisa Rivelli. Colorido.
Aventuras: Sigmund e Valquiria são o casal incumbido
de guardar o tesouro do deus Wouan. Eles são atacados
pelos Viklngs. que desejam a posse da valiosa fortuna.
BEIJA-ME, IDIOTA
Tv Globo — OOhOOmln
(Klss Me Stupid) produção amoricana de 1964. dirigida
por Billy Wilder. Elenco: Dean Martin, Kim Novak, Ray
Walston, Felicia Farr, Cliff Osmond. Preto e branco
(126
min).
Comédia. Dupla de compositores (Walston e Osmond)
quer vender suas canções a famoso cantor (JMartm). Para
isto, convencem jovem amiga (Novak) a tentar seduzir o
volúvel artista.
EM BUSCA DO DESTINO
Tv Bandeirantes — OOh45min
(You and Me) produção americana de 1976, dirigida por
David Carradine. Elenco: David Carradine, Barbara Hershey, Chippor Chadbourne. Colorido (84 min).
Drama. Três motociclistas invadem um bar na Califórnia.
Arranjam a maior confusão e. na briga, um jogador de
bilhar é morto. Os três fogem para locais diferentes, numa
tentativa de despistar a-policia.
HERANÇA DE UM FORÇADO
Tv Globo — OlhSOmin
(Wild in the Country) produçáo americana de 1961, dirigida por Phillip Dunrte. Elenco: Elvis Presley, Hope Lange,
Tuesday Weld. Colorido (113 min).
Melodrama. Jovem delinqüente (Presley) ó ajudado
por
bela viúva (Lange), que descobre o talento do rapaz
para
escrever. Ela o aconselha a seguir a carreira literária.

O Frankenstein de Will Hammer
assusta hoje na TV S, 21h45min

PUCOQU_NUMPL7SCOL.I8CO - Texto e dim
SE A B ANAN A PRENDER O MAMÃO SOLTA
ção de JanuKen Mik.íhI Ribeiro Teatro ila Oai>Musica] com texto o direçáo de Dilma l-nca.
Ha. Rua Senador Vergueiro, 1)3 Sab. àa lOh e
OS SALTIMBANCOS - T"xu> de Sérgio BardotHotel Nacional. Av Niemeyer. 769 (.122-1 OOO).
dum. às I5h30min Ingressos n CrS iy mil e
Sab. aa |7h30min e dom. ãs 17h Ingressoa a
li. Adaptação do Chico Buarque de Hollanda.
í'v$ 10 mil, criaiiçu-t.
Cr$ 10 mil.
Direçáo de Jorge Corroía Espetáculo de bonécos
com o grupo Salame Mingua Teatro Rival.
BRINQUEDOS DE AMOH
Texto e direção dc
ZAHADAN
Musical infaiito-juvenil com texto
Rua
Maria Lina Babel] o Teatro do 8eoc de Niterói,
Álvaro Alvim. .".5(240 1 135). Sabedom. ás
n direção de Sorgio Carvalhal baseado om poeI8h. Ingressos a Cr* h mil.
Rua Pe Ànchieta. 50/3° Sab e dom. àa 16h
ma de Lúcia TV Ramos. Toatro do América.
Ine-rpBBO» a Cr$ 5 mil
RuaCampoHSalICR. 1 18. 23 I 2060. Sáb. e dom
BRANCA DE NKVB E OS 8ETE ANÕES _
às lSh e 17h30m. Ingressos a Cr* 12 mil e Cr*
ASTRO-POLIAS
Musical com texto rie An»
Texto de Joào Socini e Dylmo Elias Direção
IU mil. crianças
Luiza Job Musicas de Antônio Adolfo, Paulicoletiva do grupo Eu 1 você, Toatro do Clube
nho Tapajós e Xico Chave» Diroçao do Lauro
ULISSES
Mont» Sinal. Rua S. Francisco Xavier, 104.
Adaptação da OdlsseU.de Homero,
Cioe» Toatro da UFF. Rua Miirtiel de Fria*. I).
Maria
Sab. e dom., as 17h. Ingressos a Cr* 10 mil
de
Lourdes
Martini.
Direçáo
por
de MayNiterói. Sab. e dom. as lOh. Ingressos a Cr* 8
e
sa
Ana
Braga
Luisa
Cardoso
Teatro
Dulcina.
mil.
O BRUXINHO QUERIA SER MENUDO
Rua Alcindo Guanabara. 17. Sãb ãa 17hedom.
CoTRÊS PIRA_TA8 NA PRAÇA - Apresentação
média muHicol de Oswaldo Senra Teatro do
Aa 1Gb. Ingressos a Cr* 8 mil.
I-ona da Barra. Av Alvorada. 170 t Sãb. e dom.
do srrupo Revelação. Direçáo do Ray Lima o
TA NA HORA. TÁ NA HORA — Criação coletiva
Fernando dc Oliveira. Teatro Armando Oonzaãs 15h. IngrcHsosaCr* 5 mil, arquibancada o a
do (rrupo Navegando Direção de Fernanda
Cr* 10 mü, cadeira
R», Av. Mal Cordeiro de Farias, s/n°, Campo
Coelho o Fábio Pilar Direção musical de CharGrande. Sáb e dom. i_h ish. Ingressos a Cr* ft
les
Kahn.
Sola
Monteiro
Lobato
anexo
ao
Texmil.
AUCE NO PAIS DAS MARAVILHAS
1 nxlo « diteçflo
tro Vtlla-Lobos. Av. Princesa Isabel. 440. Sabe
de Jair Pinboiro Teatro Brinítto Blair. Rua Miguol
. . O FILHOTE DE ESPANTALHO — Texto de
dom. áa 17h30mln. Ingressos a CrS 8 mil.
Lemos,
61.
SAb
o
dom.
às lOh lno.rer.so>: n CrS 10 mil
Oswaldo Waddlnfrton. Direçáo de Vital Pilho
Teatro do Bolao Aurimar Rocha, Av Ataulfo de
Paiva, 2BB (2391498). Sáb e dom. ão íeh.
Ingressou a Cr* 10 mil
SPAQTJETTI — Toxto o direção de Fernando
Rei-dltchevnky Teatro do Planetário. Rua Pe.
Leonel Franca. 2-to Sáb e dom. as 17h30min.
a estréia amaIngiT-SBOs a Crf? 12 mil.
COM
nhã de O BichiJOÁOZINHO E MARIA NA CASA DA BRUXA
nho da Maça, três pe- Direção df .lair Pinheiro. Teatro Serrador.
ças de Ziraldo estarão
Rua Senador Dantas, 13 (220-5033). Sab o dom.
em cartaz no Rio. Puas Kíh. Ingressou a Cr$ 10 mil
xa-saquismo ao presiOLHODEOATO
Texto de Cora Ronai Dimdente da Funarte? Ele
ç;to de Moacyr Ooes. Teatro Oiauolo Gill. Pça.
acha que náo. "Todos
Cardeal Arcoverde, a>n° (237-7003). Sab. e
dom., as I7h30mín, Ingressos a Cr* 8 mil.
os meus livros viraram
"E minha
peças", diz.
A njJA ENCANTADA — Toxto e direção de
atual posição até preLu na Bruni. Teatro do Clube OurllAndia. Hua
S Clemente. 1(18 Sab.. ,_t 17h. InirrcHBO» a CrS
judica os encenadores,
o mil
antes eu podia
Sorque
O BICHINHO DA MAÇA - Toxto de Ziraldo
gar para os amigos e
Adaptaçán e direção de Cario» Arruda. Com o
pedir patrocínio, agora
jrnipo Cante Conto. Teatro Delfin, Rua Humatficaria constrangido
1a. 375 Sáb. edom., as 17h30min. Ingressos a
em fazer isso. Além disCrS 15 mil
so, Funarte náo tem
FLTCTS
Texto de Ziraldo. Direção de Marcos
nada a ver com teatro
Rar.ck Teatro Municipal. Rua 15 dc Novembro.
infantil".
35. Niterói. Sáb. c dom., as 16h Ingressos u
As peças de Ziraldo
CrS 12 mil
primam pela longa peri-*V APRENDIZ DE FEITICEIRO — Toxto do
manência em cartaz.
.Sr Maria Clara Machado Teatro Tablado, Av
Pererè, desde junho no
l.ineu de Paula Machado. 795(294-7047) Sáb.
Teatro da Lagoa, ficou
o dom,'as IBh e 17h30m Ingressos a CrS 10
pela primeira montasentou O Planeta Lilás
mil Ato dia 13
um ano no SESC da
gem do Bichinho, livro
no Rio, para um públiRemontagom tahladlana de peça com a
Tijuca. E o grupo Canescrito há quatro anos,
qual
co calculado em 50 mil
M&ria Clara Machado recebeu o Molière de
te
Conte,
responsável
durante
i
1
meses
aprecrianças.
Dramaturgia de 1909 e cujos jogou oom cresci. mentos desordenados de coisas e pessoas se
tornam especial mente afiados graças ao trataPERERE - Comedia infantil de Ziraldo. Luca
CHAPEUZINHO VERMELHO E O LOBO MAU
monto musical de Mareio Trigo e etnográfico
- ApreacnlaçúodoKTUpoCarrossel. Sabodom.
de Castro e 5_oca Ligiero. Direção de Luca de
de Pedro Sayad
Castro. Teatro da L_goa. Av Borgeo do Medeiàa 17h. no Teatro D. Camilo. RuaToneleros. 76
roa. 142B (274-7000) Sab.. àa I7h. o dom., aa
(355*0225), Ingressos & Cr* 7 mil.
BETO E TECA - Texto do Volkor LudwiRlHh. Ingressos a Cr* lo mil.
O Direção do Renato lcorahy. Com o grupo
TAPA Toatro Ipanema. Rua Prudente de MoA BELA E A FERA - Mumcal de Vlcentlna
rais. 824(247-9794). sãb e dom. às 17h. Iii(fro»
OUTROS
Novelli Direção de Cláudio Gaya Toatro Benjasos a Cr* 15 mil. Até domingo
min Constant, Av. Pasteur. 350 (205-2üHav Sab
O PEQUENO PLANETA PERDIDO
Sábado,
Retomada dc Max und Milli. texto du alemão
ãs 17h e dom. as 10h. Ingressos a Cr* 10 mil.
ãs lüh. lançamento do livro infantil de Ziraldo
Volker Ludwig, montado originalmente pelo
editado
Melhoramentos,
na
pela
Livraria
Artes
O
MENINO
—
MALUQUINHO
Musical de Zíral
grupo GRIPS, que proporciona um belo exercie Artimanhas, Rua Voluntários da Pátria. 445.
do Adaptação e direção de Demétrio Nicolau.
cio de encenação e interpretação realistas a
loja
110
Na
ocasião,
haverá apresentação de
Teatro Casa Orando. Av. Afránlo de Melo FranRenato Icarahy. Felipe Martins. Jairo Lourenum grupo do Teatro de Bonecos, brincadeiras
co. 200 (23B-4O40) Sáb e dom. as 17h Inpresço e Vera Regina.
infantis e discoteca.
sos a Cr$ íft mil.
ENSAIO N" 8 — O PINTOR - Ze
de
SÁBADO DA DESCOBERTA - Brincadeiras
A BRUXINHA E O PRÍNCIPE VAJ.ENTE —
Lygia Bojunga Nunes. Direção de Ria I_os
com o acervo do Museu do Primeiro Reinado
Texto e direção do Limaehen Cherein. Teatro
sa. Teatro do Sesc da Tijuca. Rua Baráo de
através de quebra-cabeças, labirintos e palaImperial. Praia de Botafofro. 524 (205-O806)
Mesquita. 530 (-08-5332) Sáb o dom., às 17h
vras cruzadas. Sábado, ãs I4h30min, na Av.
dom. ás íflhnomin. Ingressos a Cr* 8 mil.
Ingressos a Cr$ 15 mil c. Cr* 8 mil. crianças.
Pedro II, 203 Entrada franca.
Acompanhante não paga
Reflexão sobre a arte, a cor e a perda, cujos
VTDA DF. CACHORRO — Domingo, áa 14h.
O RAPTO DAS CEBOLINHAS — Texto de Mana
pontos altos são o dosenho cênico esboçado
tarde de autógrafos do livro Vida de Cachorro,
Clara Machado Direção de Humberto Abranpela talentosa Bia Leasn e a inteligente direção
de Flávio de Souza, editado pela Memórias
musical de Caique Botkay.
tes Teatro Ca weil, Rua Desembargador Isidro.
Futuras, com brincadeiras, músicas e sorteios
10 (268-0178). Sáb e dom. áa I7hl5min. In
i-K AS AVENTURAS TOM SAWYER — Texto
para a criançada Nos jardins da Casa Rui
grossos a Cr* 10 mil.
S/ile Mark Twain Tradução de Monteiro
Barbosa. Rua S. Clemente, 134. Entrada franca.
Lobato Adaptação do Roberto Bomtempo. DireCEGONHA?...QUE CEGONHA' - Texto de
PLANETÁRIO - Proirramação sab ás 17h.CalMarilu Álvarez, Direçáo de Cláudio Torres Gonção de Roberto Bomtempo e Roney Villela.
xinha de Brinquedos (infantil) e ãs 18h30min,
Teatro Vanuccl. Rua Marquén de S Vicente,
zaga. Com o grupo Infinita Metragem. Teatro
5ü 3" (274-7246) De 5" a dom. ás 17h Infrrcs
Ate que o sol se apague (adulto) Dom. as 17h.
Delfim, Rua Humaitá, 27ft (266-4390) Sab e
sob 5* e 6" a Cr* IO mii: HabedomaCr* IS mil
Carrinho Follz (infantil) e. ás 18h30min.. Do
dom rs lOh. Ingresso» a Cr* 12 mil. Ate doSem oenãrios ou direção musical, contando
AKM 2 a Galáxia DX (juvenil). Rua Pe. Leonel
mlngo.
apenas com esforço de jovens intérpretes o uma
Franca. 240 (274-0008). InfrrossoB a CrS 2 mil
O COMETA HALLEY NO CAMINHO DE 8AO
Iluminação espertíssima de Maneco Quinderé,
20o. adultos o Cr* l mil IOO. crianças alé 12
—
TLAGO
Toxto e diroçao de Paulinho de Torso
trata-se de um bonito diálogo com o romance de
anos
o Cláudio Saviutto Teatro do Planetário. Av
Mark Twain. cujo ponto alto e exatamente a
Pe. Loonel Franca. 240. De 3* a 6*. ãs
08 TRAPALHÕES NO SCALA - Criação de
simplicidade
14h45min. Ingressos a Cr* 10 mil
Renato Ararão Direção de Dede Santana Com
O OATO PARDO DE PATRÍCIA E LEONARDO
Renato Aragan. Dedé Santana, Muçum e ZacaRAPUNZEL NA DANCCTEIUA — Texto e dire
Texto de João das Neves. Direção de Lúcia
nas
Scala. Av Afrânio de Melo Franco. 286
ção de Walter Costa. Teatro Brigitte Blair. Rua
Coelho Teatro Condido Mendes. Rua Joana
(239-4448) Sáb o dom. as 17h. Ingresso, a Cr$
MiRliel do Lemos. 51 (521-2955) Sáb edom. ás
Angélica. 63 Sáb. áa l7h e dom. àa 18h.
30 mil
16h. Ingressos a Cr* jo mil.
Ingressos a Cr* 10 mil.
PROJETO CRIANÇAS NO PARQUE - Apre
O JARDIM ENCANTADO - Texto o direção de
IOUPII
Texto de Carina Cooper e Geórgia
sentação do show O Que h Que Tem Dentro?
Arlette Ribeiro. Teatro de Lona. Av. Alvorada.
Sodre Dir-eçào dn Carina Ccopor Teatro da
Direçáo de Joáo Gomes do Rego. Direção musi1701 (325-9731) Sáb e dom . as I7h30min'
Cidade. Av Epitácio Pessoa. 1664 Sãb. às I7h
cal
dc Rique Pantojá o i.-orooprafia de Lena
Ingressos a CrS 5 mil. arquibancada, e Cr* in
e dom. a.s Hlh Ingressos a Cr* 10 mil. Até
Brito
Parque Lage. Rua Jardim Botânico, 414
mil, cadeira de pista.
domingo
Sáb. as IBhSOrnin e dom. às I7h IngrenROs a
PELE DE ASNO
A ARCA DE NOE - Musical do Toqumho e
Texto do Liliana Neves,
Cr$ to mil Caso chova haverá espetáculo Ate
Vinícius de Moraes Roteiro de Mana de Lourbaseado em conto d** Charle» Perrault. Direção
domingo.
dos Martini Direção do Alice Viveiros de CasrieTomnhn Lopes Com o grupo Ponto de PartiO PAO DE AÇÚCAR DAS CRIANÇAS
Show
tro Teatro doB Quatro. Rua Marquês dc S
da Teatro Villa-lobos. Av Princesa Isabel.
de variedades com o palhaço Melancia. Mimo
Vicente. 52 2o (274-0895). Sab.. as 17h. edom..
440 (275 BfWS) Sab. an 17h e dom. áa 16h.
Tropical,
Quehra-Cabeça.
e
A
Cor
Ence(fropo
ás lHh Ingressos a Cr* IO rnil
Ingressos a Cr* IO mil
na Sab e dom, as I6h. no Morro da Urca, Av
A BRUXJNHA QUE ERA BOA
Pasteur. 520 Ingressos a Cr* O mil e Cr* 4 mil
Teatro de
CHAPEUZINHO VERMELHO
Texto de Bri
Mana Clara Mac liado Direção de Toninho Lo5O0, crianças
gitte Blair Direção de Bruno Bruce com o
pes Com o grupo Ponto de Partida Teatro do
frrupo Euivocé Teatro da Galeria. Rua Senador
T1VOLI PARK
Parque rom 14 brinquedos
Plajietario Av Pe ly^or.el Pratica. 240 (274Vergueiro. Cl
Sab. as 171i e dom. aa
para adultos e oito fiara crianças. Av Borgesde
00461 Sab e dom. as 16h Ingressos a Cr* 10
íehSOmin 1 hktobsos » CrS IO mil e Cr* 8 mil.
Medeiros.
Lagoa
De
3a e 6*. da* 14h ãa 21h.
mil
crianças
Rab das 15h a* 23h e dom. da* lOh as 221t

O

CADERNO B

Um festival de "jazz" na TVE
M iriam l, ag».

UITA musica
neste final de
semana na
televisão. Para começar, a arte de Sarah Vaughan será mostrada hoje à noite, às
21h45min, na TVE. O programa apresenta, ainda.
Tal Manai, um dos mestres
do "country blues", o saxofonista Hector Costila e o
trombonlsta Raul de Barros. No sábado, à meianoite, também na TVE.
mais jazz: Spyro Gira, o
papa do jazz-rock progressivo, e Charlie Bird são as
atrações de Noite de Jazz.
No programa. Bird toca aiguns clássicos, executados
no ritmo do jazz.
Na Globo, a música anima a programaçáo de sábado. As 22h, a- emissora^
transmite, direto do Maracanázinho, a quarta e última eliminatória do Festivai dos Festivais. No intervalo da apresentação das
12 músicas concorrentes,
shows de Fagner e Guilherme Arantes. As seis
músicas escolhidas nessa
rodada participação das
duas semifinais que serão
realizadas no Rio nos dias
12 e 19 desse mês. A iinalissima acontecerá no dia 26.
Para quem gosta de esporte, a melhor programação do final de semana é a
14a prova de FórmuJa-1
deste ano, disputada no
autódromo inglês de
Brands-Hatch. A Globo
transmitirá a corrida no
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Sarah Vaughan
domingo a partir das lOh,
com narração de Galvão
Bueno e comentários de
Reginaldo Leme. O grande
líder da temporada é o
francês Alain Prost, com
69 pontos, seguido de Michele Arboreto, com 53
pontos. Se Prost vencer
mais esta corrida, estará
pertíssimo de tornar-se o

primeiro piloto francês a
ganhar um campeonato de
Fórmula-1.
O Show do Esporte (TV
Bandeirantes, domingo a
partir das 10h50min) promete bons momentos.
Transmite às 13h30min a
última etapa do Hollywood Motocross, direto de
Campina Grande do Sul.
no Paraná. Às 15h mostrará a final do campeonato
paulista de rodeio e, logo
depois, entra com imagens
de Monterey. na CaJifórnia, onde se realiza mais
uma prova de Formula Indy. Para encerrar o Show
do Esporte, a emissora exibirá a luta entre Adilson
"Maguila"
Rodrigues e o
belga Albert Sibbens. Os
dois pesos-pesados lutarão
em São Paulo.
Hoje
à noite,
às
21h55min, a Globo apresenta mais um episódio de
Armação Ilimitada, dirigido por Jorge Fernando.
Nas Malhas da Rede é o
título da história que conta com muitas participações especiais como a jogadora Isabel e suas companheiras Inès e Ellen, além
de Miele, Carla Camurati,
Patrícia Travassos, Duse
Nacarati e os quatro Trapalhões, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Na Bandeirantes, o programa Sexta-Feira)
no ar às
23h30min, mostra uma reportagem de Tião Gomes
Pinto sobre a noite de Brasilia, um dos lados menos
falados da capital do pais.
E o jornalista Marcos Sá
Correia entrevista o minis-

tro do Trabalho. Almir
Pazzianotto. Em pauta, o
pacto social. A conversa
vai girar em torno das possibilidades de conciliação
dos Interesses dos empresários, empregados e do
Governo para que seja firmado o pacto social no
pais.
O Vídeo-Show (TV Manchete, domingo, às
14h30rninj será dedicado
ao público infantil, antecipando as comemorações
do Dia da Criança. Fazem
parte do roteiro uma reportagem mostrando como são feitos os bonecos
Muppets, cenas do desenho A Dama e o Vagabundo e imagens do mundo
mágico dos brinquedos do
Museu de Londres. No
Som Maior, na mesma
emissora, às 16h30inln, o
convidado especial é o ator
Diogo Vilela. Participam
do programa os grupos Ultraje a Rigor, Paralamas
do Sucesso, Metrô e Joào
Penca e seus Miquinhos
Amestrados.
No Programa de Domin(Manchete.
fto
às
20h30mini o Dr. Fritz, sucessor de Zé Arigó. aparece fazendo intervenções cirúrgicas e explica como
realiza suas curas. Depoimentos de médicos e personaJidades sobre seus trabalhos. Em Pcrsona —
Manchete. 22h05min — o
entrevistado de Roberto
D'Avila é o ator Sérgio
Britto e o ministro da Marinha. Henrique Saboya, é
o convidado de Debate.
que irá ao ar ãs 23h0ãmin.'

Suspense e catástrofe na Globo

MICKEV E PATETA EM APUROS
Apresentaçao do grupo Carrossel Sáb e dom. ás 16h. no
Teatro D. Camilo. Rua Tonoleros. 70 (2i»09225). Ingressou a Cr* 7 mil

Novo
Ziraldo

sext.i feira. 4 |í)/,S5

. Aqui estão os filmes programados pelas emissoras
de TV, para este fim tia semana:
Amanhã:
TV E: Os Visitantes da Noite, do francês Mareei Carmé
ftito durante a 2'' Guerra. Legendado (21h30mini.
1V Globo: Octagon, Escola para Assassinos. Mistura de
espionagem, .suspense e luta marcial, com Lee Van Cleef
(OOhlOmin); Céu em Chamas. íilme-catástrofe feito para
« TV com Ernest Borgnine e Vera Miles (01h40min).
1 \ Manchete: Estrondo dc Tambores,
apesar do
nome mais pnra africano, é um westernquecom Richard

Boone (21h45min); Fama e Desilusão, melodrama com
Clons Leachman, legendado (23h45min).
TV Bandeirantes: Mais do que Amigos, romance com
Bob Reiner e Dabney Coleman (Olh).
Domingo:
TV Manchete: Viagem ao Fundo do Mar, aventuras, com
Walter Pidgeon e Peter Lorre (16h).
TV Globo: Arvore da Vida, drama passado durante a
Guerra Civil americana, com Elizabeth Taylor e Montgomery CUR (Olh); Passageiros em Perigo, filme de
guerra com Anthony Quinn e James Mason (02h30múi)

T3ELEVISAO
CANAL 2

9:30 Aperfeiçoamento do Profeanor —
Qunüifcação Profissional
0:45 Telecurso j° Grau
10:00 Tolecurao 2° Oran
10:15 Atenção, Professor
10:46 Aprenda Iru,-lóa com Musica
11:15 Como, Por Quo. Para Quà? — Documentdrio,
11:30 Tolocurso 2" Orau
11:45 Telecurso 1" Orau
18:00 Os Médicos
13:00 TUE
13:30 Som Cenoura — Discussão rios falo»
em evidência
15:45 Teleoonio — Adaptação do conlo O
Homem da Cabeça de Papelão
16:30 Aperfeiçoamento do Professor —
Qualificação Profissional
16:45 Telerromance — Adaptação do romanco Pioradas na Serra
17:30 Sítio do Pica-Pau-Amiirelo — Seriado infantil
18:00 Fantasia - Programa infantojuvenil
-0:00 TRE — EstMiço eleitoral (Tramito
80:30 Eu Sou o Show — Trajetória do um
artista. Hoje: Eduardo Dusek
81:00 Ao Vivo Local — Noticiário
81:16 Ao Vivo Naoioiutiyintemacional —
Noticiário
81:46 Sexta Independente — Hoje: Toatro
*! — Anligo.ua
88:45 Os Editoroa — Noticiário político
CS:íiO 1985 — Dtocuijíjáo informal sobre
as principais notícias do dia
00:30 Eu 8ou o Show - Reprise
01:00 Convorsa de Jonas Rezende

00:20 RJ TV — Noticia.no local
00:30 Sessão Dupla — Filmes: Bolja-me
Idiota e Herança de um Forçado

CANAL 6

10:00 Programação Educativa
10:30 Circo Alegre
Programação infantil
12:00 Manchete Esportiva — Io Tempo
Resenha esportiva nacional e internacional
1230 Jornal da Manchete — Edição da
Tarde — N o ti c i ã r i o, agencia
cultural e entrevistas
13:00 TRE
13:30 FM TV — Programa musical com
videoclips
14:00 Dn Mulher para Mulher — Programa feminino
15:30 Clube da Criança — Programa infantil
18:40 Antônio Maria
Novela de Oeraldo
Vietri
18:30 Tamanho Família — Senado du
humor
80:00 TRE
80:30 Manchete Esportiva 8° Tompo
Roaenha de atualidades esportivas
81:0ü Jornal da Manchete — 1* Edição Noticiário nacional o internacional
21:30 Grande Estréia — Filme: O Mistério
de uma Vida
83:30 Momento Econômico — Noticiário
23:38 Jornal da Manohoto — 3* Edição Resumo das principais noticias do
dia
00:80 Rio em Manchete - Noticiário local
00:36 Frente a Frente — Programa do
entrevistas

CANAL 4

23:30 Jornal da Noite - Noticiário nacional e internacional
83:40 Dinheiro — Indicadores econômicos
83:45 Sexta-Keira - .Jornalístico
00:46 Videoolube — Filme: Em Busca de
Destino

CANAL 9

8:45 A Hora da Eucaristia — Programa
religioso
B:00 Igreja da Graça
Programa reli
gloso
B:30 PatatIPatata -Programaeducativo
9:45 Desenho
10:00 Posso Cror no Amanha
Religioso
10:15 Comer Bem - Culinária
10:30 Vidoo-CUp
Musical
11:30 Programa em Tompo — Entrevistas
18:00 Reoord em Noticia* - Noticiário
nacional e internacional.
13:00 TRE
13:30 À Moda da Casa — Programa de
culinária
13:45 Programa A_ò
Programa religioso
14:00 Tlc-Tac - Show de brincadeira»
15:00 Tartaruga BLruta
Desenho
15:30 Rod Rockot — Desenho
18:00 Beany e Cecil - Desenho
16:30 O Gênio Maluco — Desenho
17:00 Os Dois Caretas — Desenho
17:30 Vibração- Programa jovem
18:00 Euollpse — Clíps nacionais e internacionais
18:30 Jornal da Record
Programa jor
nal istico
1B.30 Video-CUp - Reprise
80:00 TRE
80:30 Informe Econrtmico — Comentário
sobre economia e mercado finajieo iro
20:35 Encontro Marcado
ProgT*arna d»
entrevistas
81:30 Sessão Especial - Filme; O Tesouro
da Floresta
83-30 Caah - Programa sobre aplicações
financeiras.
0O:00 Longa-Metragem Legendado
A
programar

CANAL 7
6:40 Telecurso Io Grau
6:50 Teleourso 2o Grau
6:46 Programa Jimmy 8waggart
Pro7:O0 Bom-Dia. Brasil
Programa de engrama religioso
7:15 Torra Viva - Informativo niral
trevístas
7:30 Qualificação profissional — Progi-a
7:30 Bom-Dia. Brasil
Reprise
8:00 TV Mulher
ma educativo
Programa feminino
0:30 Balão Mágico
7:45 Show de Desenhos — Selecãn de
Programa infantil
12:30 B.1TV - Noticiário local
desenhos
8:30 O Despertar da Fé — Programa reli
13:40 Globo Esporte — Noticiário esportivo
gioso
CANAL 11
13:00 TRE
9:00 Ela — Programa feminino
I 1:00 Ele no Ela — Programa de vario13:30 Hoje — Progrtuma jornalistico
7:00 PatatiPatata - Prograraaeducativo
13:55 Vale a Pena Ver do Novo
dades
Reprise
7:30 Gato Kéll_ — Desenho
11:80 A Maravilhosa CosJ nha de Ofélia —
da novela Jogo da Vida
S:00 Sessão Desenho — Seleção de dese14:50 Sessáo da Tarde - Filme O SuplíPrograma de culinária
nhna animados e brincadeiras
11:55 Boa Vontade - Programa religioso
cio do Lady Godiva
13:00 T1ÍE
18:00 TRE
18:55 Sessão Aventura —Seriado A Ilha
13:30 Sessão Desenho — Continuação
12:30 Amor — Musicais, entrevistos e vads Fantasia
15:00 Chlspita — Novela
. ríedades.
17:50 A Gata Comeu — Novela de Ivani
15:30 Meus Filhos. Minha Vida — Novela
Ribeiro e Marilda Saldanha
13:00 TRE
18:30 Turma do Tom e Jerry — Desenho
18:45 Ti-Ti-Tl
Novela de Cassiano Ga13:30 TV Criança — Programa infantil
17:00 Show do Pantera - Desenho
18:00
bus Mendes
Flm-de-Tarde — Exibição do seria17:30 Popeye — Desenho
do Jearmie É um Gênio
10:50 RJ TV — Noticiário local
18:00 Gaguinho — Desenho
10:57 Jornal Nacional -- Principais man18:30 Fim-do-tardo — Exibição do senado
18:30 Carrossel — Desenhos
chetes
A Feitioelra.
18:00 Jornal da Cidade - Noticiário local
18:00 Olhar de Maruaia — Jornalístico
20:0O TRE
18:30 Noticentro — Noticiário nacional «
20:30 Jornal Nacional — Noticiário na18:16 Jornal do Rio — Noticiário local
internacional
cional e internacional
19:30 Jornal Bandeirantes — Noticiário
80:0O TRE
81:00 Roque Santeiro — Novola de Dias
nacional e internacional
20:30 Uma Esperança no Ar — Novela
Gomes o Aguinàldo Silva
80:00 TRE
81:00 Cristina Bazan — Novela
81:55 Soxta-Super — Hoje: Armação Iliml20:30 Oito e Mela —Jornalístico de entre21:30 A Pantera Cor-de-Rosa — Desenho
tada
vistas, analisas, informativos e mu21:45 Esquadrão Classe A - Seriado
22:55 Quem Ama Não Mata - Serie brasi
sicais.
83:45 Sexta no Cinema — Fume O Monaleira de Euclides Marinho
21:00 Mash — Seriado humorístico
tro de Frankenstein
23:50 Jornal da Globo — Noticiário
81:30 Hebe — Programa de variedades
00:45 Jornal 84 Horas — Noticiário
A programação o os horários sáo da responsabilidade das emissoras
Os horários estão sujeitos à alteração devido á propaganda política
Secretaria de Estado de Ciência e Cultura

FUNARJ/Sala Cecília Meireles apresentam

io Santos

um espetáculokuarup

jm,

#i?Jlà

Paulo
Duas Mili
_rrS-jj^_rSt_Ê-i__*

?g<5feM|

Wmmyyt'

Villa-Lobos, Ari Barroso, Bach,
Satie, Ravel e Paganini
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Apoio Cultural
JORNAL DO BRASIL

Sala Cecília Meireles
Dias 5 e 6 de outubro, 21 hs.
Compre com antecedência. Lugares marcados já à venda na biiheterieréa
Sala (Largo da Lapa,47). Freço único: Ci$ 40.000. informações 232-9714

ROCKCLIPS

que
Susana Schild

O Ira!, tocando
em FM

Replicantes,
Etiópia e
Maria Jucá
Jamari França
qualquer momento no seu video, o
clip de Rádio Pirata, do RPM,
rodado pela Burgos Productions,
em duas versões, uma mix e a outra
normal, sem contar o making of, o vídeo
do vídeo, que além de mostrar os bastidores das filmagens, focou os bastidores dos
personagens. Agente MF2 até prestou
atenção a tudo quando não estava tietando o Paulo Ricardo e a noiva dele. A
Burgos mostrou como a imaginação pode
suplantar a falta de recursos, apresentou
um roteiro que pegou pelo pé o espirito
da música, e tem tomadas geniais de
cámera, mostrando a invasão dos navios
mercantes, a conquista de uma estação
de rádio e cenas incríveis no alto de um
arranha-céu na Avenida Paulista (ô meu).
De quebra, a presença de Monika Venerabille fechando o clip (e fechou mesmo)
arremessando discos do RPM aos oito
ventos.
Cenas curiosas do clip do RPM. Filmaram a invasão de uma estação de rádio lá
na Transamérica e rasgaram uns papéis,
só que eram scripts de programa do dia
seguinte. A cena da Monika arremessando discos também foi hilária: eram LPs
do indigesto Bom bom (banda adolescente da CBS) com um rótulo do RPM por
cima: ela ficou arremessando os discos e o
pessoal da filmagem acabou expulso porque um dos discos entrou pela Janela de
urn hospital mais embaixo. Inadlmplència perde.
Nina Hagen vai participar do disco do
Tokyo (hoje no Parque Laje) fazendo vocaJs em alemão na faixa Garota de Beríim. O LP flea para o pacote que a CBS
lança em janeiro e que inclui Sempre
Livre, e possivelmente algo do Capital
Inicial, Tan Tan Clube, Eletrodomésticos, UPI, Front e Telex. Todos estes nomes ainda estão sendo peneirados pelo
diretor de A & R (Artista e Repertório)
Marcos Maynard. Tirando o Tan Tan, os
outros nomes são bons e merecem força.
Rádios Transamérica e Estacio tocando Tolices, do IRA! Congratulations pela
prova de bom gosto. Ligue para sua rádio
favorita e peça: Longe de Tudo, Núcleo
Base, Mudança de Comportamento e Coração, do IRA!
« Semana passada Marcelo Nova (vozCamisa de Vènus) escancarou contra o
programa de Marília Gabriela dizendo
que criticou a Nova República e nada
saiu no ar, o que, para ele, provava a
conivência da produção contra a liberdade de expressão e que não existe nova
república nenhuma. Ninho Moraes, editor-chefe do programa de Marília mandou
um telex que transcrevo: "Parece que os
meninos do Camisa de Vènus não entenderam nada: ao contrário do que disseram paxá você. Não censuramos as críticas deles sobre a "Nova República" —
mesmo porque não temos qualquer tipo
de autocensura (moral, politica, cultural)
e ató gostamos quando as pessoas declaram coisas importantes. Não foi o caso
deles. Nosso critério, único e exclusivo, é
de tempo, um problema para quem grava
com antecedência. Ah, e eles ainda esqueceram de dizer que é no nosso programa •
que as bandas de rock e músicos em geral
podem tocar ao vivo, coisa rara na televisão, mesmo com o risco de desafinar",
e Tambores na selva do Lage. É o inicio,
hoje, do Rock Brasil 2o Tempo, com 40
bandas em quatro finais de semana. Tokyo, Kongo, Flnis Africae, Akira S, As
Garotas que Erraram, Etiópia. Pilotando
toda essa confusão, Maria Jucá, primeira
e única.
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É BOM?

Fonseca levou alguns
dias para tentar explicar à
mãe o que era ficar com, e pelo
DANIELA
menos uma semana para fazéla entender o que era ter um caso. Flávia
Leal Silva não demorou menos, e desconfla ter traumatizado o pai, que ao vê-la
chegar em casa sempre perguntava, aflito: "Você ficou com quem?" Quando Flávia contou à avó que estava de caso com
um rapaz, levou-a às lágrimas. A tarefa
náo foi mais simples para Ana Cristina
Perez, Gcorgiana Guinle, Suzana Mayrinck (todas de 15 anos, assim como Danlela e Flávia), enquanto Jean Pierre Roy
Jr. e Otávio /.ligelo da Veiga Neto (os dois
de 18 anos) nem se esforçaram: "Eles
devem saber o que é." Suas opiniões:

Ana Cristina — Depende da ficada,
tem que ter um clima, náo dá para conhecer um cara e ir ficando de cara.
Georgiana — Também acho que depende. Acho esquisito nem conhecer e ir
ficando. Às vezes é bom um intermediario, uma arrumação.
Suzana — Eu só fico quando estou
amarradona. Se não, acho que não tem a
menor graça.
Flávia — Náo dá para começar a namorar sem ter ficado com um cara. Como
é que você vai saber se quer namorar?
Tem que começar ficando.
Jean-Pierrc — Muitas garotas com
quem fiquei nem cumprimentei nem fiquei conhecendo. Vi uma vez só e pronto.
Otávio — Dependendo das circunstâncias pode ser ótimo.

A FICADA

¦ E O DIA SEGUINTE?

Flávia — É a coisa mais comum do
mundo, e a primeira pergunta que se faz.
Ninguém mais quer saber como foi a
festa, mas "você ficou com quem". Você
vai — ou melhor, ia — ao Mamão com
Açúcar, a uma festa, tem um cara que
você acha bonitinho, ele fica azarando,
ficar com ele é de lei.
Daniela — É comum sim, mas acho
que os garotos se sentem meio obrigados
a ficar com o maior número de meninas
numa festa. Conta ponto dizer que fiquei
com três, fiquei com seis, nem que seja
tudo baranga. Mas para a garota é diferente. Se ela ficar com três, vai ser chamada de galinha, de piranha. Se a garota tá
afim e o cara não, ele é gay, prego. Se ele
tá afim e ela não, ela valoriza, diz que ela
é jogo duro.
Georgiana — No fundo tem uma concepçáo machista por trás disso. Pega até
mal para o cara não ficar com uma garota
que está dando mole. Vão dizer que ele é
zero a zero, prego. Às vezes o cara não
está nem a fim de ficar, mas fica coagido,
pra poder contar depois.
Jean-Picrre — Náo é cobrança, é estimulo
Otávio — Reconheço que é comum se
ficar com mais de uma garota, principalmente em Carnaval, cidade do interior. A
grande maioria das garotas com quem
fiquei até hoje (resiste um pouco mas
revela o total — quase 70), foi só uma vez.
Acho que é uma prática bem comum
entre jovens, hoje, pelo menos na Zona
Sul.

Ana Cristina

Jean-Pierre — Algumas garotas com
quem fiquei deu vontade de conhecer,
outras não.
Flávia — Já fiquei com 20 caras, mas
namorei 10.
Daniela — No dia seguinte é a coisa
mais estranha. Se você vé na praia, como
é que fica? Cumprimenta, nào cumprimenta, náo dá pra saber. E tem um lance
supermachista na história. A iniciativa
do ficar é sempre do cara, nunca da
menina. Ela queima o filme se tiver a
iniciativa. E também não pode telefonar
no dia seguinte. Nunca. Nem que morra
do lado do telefone. Acho ficar com um
cara muito pouco, e no namoro você
acaba meio preso. Prefiro um caso.
Georgiana — É, um caso é bem melhor. É menos do que namoro, mas você
pelo menos tem a chance de conhecer
alguém. E também garota que fica com
todo mundo acaba com o filme queimado, a Imagem prejudicada.
Suzana — Sei que muitas vezes a menina tem vontade de telefonar, mas nâo
liga por orgulho.
Flávia — Hoje em dia namorar está a
maior burocracia, é supercomplicado. A
gente fica com milhões de dúvidas. Liga,
não liga, fica, não fica. É uma decisão
complicada. Mas tem uma coisa. No namoro, a fidelidade é obrigatória. Vou ficar
muito irada se o meu namorado azarar
uma menina ou ficar com ela numa festa.
Se gosta de mim, náo entendo que vá
ficar com mais ninguém.
Georgiana — A minha mãe acha que
na verdade é só uma fachada liberal. No
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Daniela

fundo, está tudo igual, principalmente o
machismo. No fundo continuamos esperando telefonema, igualzinho às nossas
mães ou até pior.
Jean-Pierre — Não sei se é machismo,
não; acho que uma relação nào depende
de quem vai telefonar. Mas concordo um
pouco em que se a menina telefonar o
cara pode se desinteressar. Mas depende
muito.

¦

VIRGINDADE

Suzana — Eu dou o maior valor, e acho
que os garotos também.
Flávia — Hoje em dia deve ser muito
difícil uma moça casar virgem, mas acho
que cia deve preservar o maior tempo
possível. Mas tudo depende muito.
Ana Cristina — A moça náo precisa
preservar até o casamento, mas valoriza
bastante preservar. Não tem hora para
deixar de ser, mas acho que os rapazes
preferem as virgens para namorar sério.
Daniela — Acho que os rapazes tèm
mais preconceito do que as moças, e no
fundo querem mesmo casar ou namorar
firme com uma moça virgem.
Georgiana —¦ É uma fachada de liberalidade. mas os rapazes são muito preconceituosos. Dizem que náo, mas sempre
vão preferir uma moça virgem.
Jcan-Pierre — Acho que nào dou muita importância, mas preferia ser o primeiro da mulher com quem vou casar.
Otávio — Nâo dou muita importância,
mas acho que ficaria com um pé atrás se a
moça tivesse tido um grande número de
relações.

PROJETOS
Flávia — Ter um carro e ser independente (quer fazer Biologia Marinha).
Daniela — Ser independente (quer fazer Direito ou Economia).
Ana Cristina — Ser independente de
tudo. Não dar satisfação a ninguém (quer
fazer Economia ou Administração).
Georgiana —- Ser independente, me
preparar para a vida (quer fazer Comunicação ou Letras).
Suzana — Ser independente, ter muitos amigos, ser boa aluna (ainda nào
escolheu uma profissão).
Otávio (está no Io ano de Engenharia
da PUC) — Me formar, casar pelos 27
anos, ter família e condições de proporcionar tudo para ela.
Jcan-Pierre (está no primeiro ano de
Direito da Cândido Mendes) — Ter uma
profissão e capital para garantir o conforto da minha família.

¦Jean-Pierre
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VOCABULÁRIO

ROTEIRO

Ficar com — Envolvimento entre rapazes e moças, geralmente
em festas, que pode ir de abraços e beijos a relações
mais
intimas. As pessoas não precisam se conhecer, ou esperar
alguma continuidade. Idade para começar: por volta dos 12,

Programas: festas, namorar na rampa de Asa Delta ou Mirante da Niemeyer, patinar no Roller Skate.
Bares e restaurantes — Mistura Fina (Garcia d'Avila), Existe
Um Lugar e Robin Hood (Alto da Boa Viste), Pronto e Gordon
(Leblon)
Praia
Em frente ao Country e Pepino
Lojas - Dimpus, Cantão, Mr. Wonderful, Pier, Fiorucci, Cho-

Caso — Ficar com a mesma pessoa várias vezes, sem namoro.
Prego — Rapaz que náo dá em cima de uma garota.
Jogo duro — Garota difícil, que não fica com qualquer um.
Filme Queimado — Garota que abusa de ficar com.
baranga — Garota feia (substituiu bagulho)
azarar — substituiu paquerar
caidão — fora de moda

colate.
Música — Tears for Fears, U-Two, Oingo-Boingo, Paralamas,
Legião Urbana

Joan Jett, do Members,
super ska

Urg-h! O
último grito
do rock
Luis Antônio Mello
câmeras nâo entram em bastidores, nâo mostram entrevistas,
AS nâo copilam cenas. São
124 minutos de música ao vivo com superstars e novíssimos, bombas que só vão
explodir amanhã. Acima de tudo, muita autenticidade. É URGH! A Music
War, documentário que José Roberto
Marr vai apresentar hoje e amanhã, 22
horas, na Metropolis, e destaca-se como a melhor opção em vídeo para este
fim de semana.
Apesar de não ter depoimentos,
URGH! diz, pulsa, xinga. No vídeo desfilam 37 nomes que vão do Police, que
abre com Driven to Tears a Gary Numan, num espetacular show de luzes e
movimento. Entre esses medalhões o
trabalho fantástico do norteamericano Cramps, cujo vocalista aparece com uma calça cortada que deixa
metade das nádegas de fora. Na música ele faz um ritual de deboches sobre
sexo/consumo, enfiando o microfone
todo na boca e insinuando várias situações. Na mesma linha de total e ató
absurda irreverência está o grupo Surf
Punks, também de Los Angeles, que
tem como alvo o achincalhe ao modo
de vida dos surfistas. Na concepção da
banda, são cegos, surdos e mudos, só
entendem de prancha e usam mulheres
descartáveis. O guitarrista tem um instrumento em formato de prancha, usa
capacete de baseball, walkman no ouvido e, no meio do show, uma bela
figurante sobe numa cabana, no alto
do palco, e se entrega a um surfistã.
Em seguida, ele a leva para baixo e
arranca a sua roupa no meio do palco.
O vídeo pára por ai, mas dá vontade de
saber o que aconteceu. A trilha sonora
é uma festa de ruídos, palavrões e
gritos.
O vídeo veio para mostrar como
anda, andavam ou poderão estar no
futuro alguns nomes que entraram em
cena na década de 80. O norteamericano e radicalmente punk Dead
Kennedys (proibido de se apresentar
em Washington), despeja deboche e ira
antes de começar seu concerto fulminante: "Vamos fingir que estamos viajando com The Cars. Vamos nos imaginar numa cidade de Argentina, andando na rua. De repente eles chutam
você, batem em você e te xingam,
como fazem os mariners dos Estados
Unidos. É por isso que não existe punk
rock na Argentina, no Afeganistão, na
Rússia, na Tchecoslováquia. Ou você
continua de olhos abertos ou cai fora."
Urgh é um grito só de não conformismo. Quer na estupenda aparição do
XTC ou do 999, quer no monólogo
alucinado de John Coover Parker. O
vídeo registra, ainda, um raro momento das Go Go's tocando bem, apesar de
inquieta platéia que de vez em quando
Joga um no palco para tentar morder o
pescoço do baixista. Momentos teatrais como a aparição do Invisible Sex
com todos os integrantes fantasiados
de múmias ou de Klaus Nomi que
veste um traje a rigor do século 22, usa
batom preto e o cabelo cortado à moda
franksteiniana. Em seu show, vários
músicos, um coral de louras e duas
negras fantásticas que dançam por aiguns minutos, inundando o ambiente
de sensualidade. Mais: a energia de
Joan Jett, do Members (super ska),
Devo, Gang of Four e seu som a cada
dia menos rotulável, Magazine, Pere
Ubu, AUey Cats, o fantástico UB 40, o
lamentável Wall of Voodoo, o implacável Chelsea e muitos outros. Gravado
em Dolby Stereo, URGH! A Music War
avisa: "Nâo estamos aqui para teorizar, mas para mostrar e fazê-lo ouvir o
som dos anos 80." E ainda tem a fantástica apresentação de Echo and the
Bunnymen e o reggae panfletário do
Steel Pulse. Uma palavra só para definir tudo: Urgh! (Luis Antônio Mello)
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De
UDO bem que esse papo de
geração disso, geração daquilo, e daquilo outro já está mais do que batido. Eu
mesmo, quando me deparo com artigos do gênero, penso logo: mais um
aspirando por se tornar o porta-voz
da geração "X". O papo já é velho,
mas o que acontece é que por mais
que se tenha escrito, falado, ou discutido a respeito, a situação não
mudou em nada. E, o que é pior, no
passado ninguém mexe. Nós somos o
produto do nosso passado. É a tão
famosa "formação". Eu simplesmente abomino essa palavra, que pretende resumir uma pessoa na classe
social de seus pais, na religião que
lhe obrigaram a culturar, e no tipo de
escola que optaram para o seu
"aprendizado". Essa trilogia
ocidental já seria suficiente para acabar
com qualquer indivíduo. Latinoamericana então, nem se fala.
Graças a Pedro Álvares Cabral,
falo o português e, como bom burgués, deveria ir ã Igreja todos os

VIDEO

Domingos. Não vou. Filho de uma
sociedade patriarcal, tentaram me
ensinar — "Faça o que eu digo, não
faça o que eu faço". Na minha insignificância, desconfiava de que havia
alguma coisa errada, mas nâo sabia
dizer o que, e muito menos por què.
No fundo, meu pai, assim como todos
os outros pais, só estava me passando uma carga que ele próprio já
tinha recebido quando jovem. Tentava me programar para que, uma vez
preparado para a vida, pudesse, em
silêncio, ser moldado por uma sociedade que vè no medo e na intimidação a única maneira de se autopreservar.
Fui atirado do quintal de casa
para o banco da Igreja, bem cedo.
Era o segundo capítulo da minha
"formação".
Em pé, de frente pro
altar, olhava prá ele enquanto esperava a minha vez de comungar. Sem
entender direito o significado daquele ritual, sentia o peso de seu olhar
sobre mim. Me vigiando.
Para completar meus ensinamen-

bico calado

tos, deveria estudar numa institui"conceituada". E lá fui
eu parar
ção
nas garras do Colégio Santo Inácio,
que é pra mim, a encarnação do
regime, da autoridade, e da obediência. Lá eu aprendi a respeitar as
pessoas pelo que elas representam.
O maior orgulho, era poder bater no
peito e dizer: "O Ministro de tal foi
aluno nosso, por aqui passaram homens..." A "nata" da sociedade foi, e
continua sendo, aluna do colégio. Eu
não tinha a menor chance naquela
estrutura, pois segundo eles, tinha
escolhido o mais baixo dos segmentos para me encaixar. Podia ter optado por esportes nobres como o Golf,
o Tênis, ou até mesmo o Futebol,
mas a minha atração era pelo mar.
Como surfistã, sofri todo tipo de descriminação que uma entidade considerada espelho da sociedade conservadora deveria exercer. Eu era drogado, desocupado e amoral sem nunca ter sido. Seus olhares de reprovação vinham de toda parte. Alguma
coisa estava errada, e eu continuava
sem saber o quê. Por mais due ten-

tassem me dizer que os pensantes
eram eles, eu pensava. E pensava
muito.
Na verdade, eu não tinha a menor
consciência do que se passava comigo. Os anos tiveram que se suceder
para que eu pudesse entender um
Ao terminar a
pouco do processo.
ultima linha de "1984", de Orwell, foi
me dei conta de quantos
que
"GRANDES IRMÃOS"
somos obrigados a enfrentar vida afora.
É claro que eu não me toquei de
nada disso na época. O sentimento
de culpa era muito grande, e não me
via ainda com cabeça pra analisar
nada. Hoje compreendo que o ciclo
fecha direitinho. Em 1964, tinha apenas dois anos, e digo com toda certeza. que vivi a melhor época da minha
vida, a juventude, totalmente anestesiado, sem idealismo. Cresci lendo
Jornal, para me informar sobre as
sessões de cinema. Os acontecimentos do meu pais não me diziam respeito. Suas decisões eram tomadas
dentro de quatro paredes, e vinham
de cima para baixo. Aprendi a ficar
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de bico calado diante dos Médices,
Geisels e Figueiredos da vida. Meu
olho crítico era nenhum, capacidade
analítica inexistente.
Muita gente pode até náo entender do que estou falando, mas quando olho em volta, me deparo com
uma geração (Ih! Lá vem esse cara de
novo) que não aprendeu a se posicionar, que tem medo de emitir a sua
opinião, de tomar qualquer tipo de
dianteira. Temos muito medo de eirar, de realizar e principalmente de
"eu P-E-N-S-O".
gritar
Frederico d'Orey.
22 anos, é
surfistã
piofissional e
editor do |ornal
Staff. de Surf e
Cultura
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