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Tempo
No Rio e em Niterói claro
passando a nublado com possíveis pancadas de chuvas e
trovoadas isoladas a partir do
entardecer. Temperatura em
elevação. Tempo no mundo e
foto cio satélite, página 28

Loteria
ln prêmio, 35.110 (SP); 2"
prêmio. 15.461 (SP); 3" prémio. 54.719 (PR); 4° prémio, 35.045 (SP); 5o prêmio,
58.927 (SP). (Página 28)

De Paris, em entrevista e num
texto de oito perguntas, Augusto Boal, autor e diretor de
O Corsário do Rei, diz o que
pensa sobre as críticas feitas
à sua peca na mesa-redonda
promovida pelo B Especial.
Boal acha que os críticos estão como o cego que foi ao
Museu Van Gogh e se queixou
de que a escuridão o impedia
de ver as telas expostas
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Rio dc Janeiro — Domingo, 6 dc outubro de 1985

1985

m"oõò'^6,

A Rosa Púrpura do Cairo,
O novo filme de Woody Allen, em cartaz no Rio, é debatido por especialistas. Ao
final da discussão, todos se
sentiram com vontade de "ir
direto ao cinema" rever a
fita. A pianista Jocy de Oliveira fala de seu convívio
com John Cage, a estrela da
musica contemporânea que
se apresentará quinta-feira
na Sala Cecília Meireles.

DOMINGO
Dez herdeiros de sólidas fortunas contam que não é fácil
ser filhinho de papai no Brasil. Dão duro, trabalham de
oito a 10 horas por dia mas há
sempre um amigo ou parente
que cobra deles o melhor desempenho. Metade seguiu os
passos dos pais e ocupa hoje
cargos de direção na empresa
da família. A outra metade
provou que tem talento para
outra profissão.
Duas atrizes — Fernanda Torres e Débora Bloch — estão
à procura de um autor teatrai e se recusam a ser balizas da Nova República. Rita
Erthal tem uma profissão que
pouca gente segue no Brasil,
porque quase ninguém conhece; ela explica o que é
ser continuísta de cinema.

Ano XCV — N° 181

Preço: Cr$ 3 000
Foto de Carlos Hungria

Fazendeiro no
Pará amarra e
mata 9 posseiros
O proprietário da Fazenda
Princesa, a 80 quilômetros de Marabá, no Pará, conhecido apenas
como Marlon, reuniu os posseiros
que, a seu ver, ocupavam indevidamente suas terras, amarrou nove deles e comandou o fuzilamento por pistoleiros vindos do Maranhão. Agora, a fazenda está cercada por jagunços para que a polícia
não tenha acesso.
O presidente do Getat, Asdrúbal Bentes, e um contingente da
Polícia Militar deverão resgatar os
corpos na manhã de hoje. As
mulheres dos posseiros mortos
afirmam que os corpos permanecem amarrados com cabos de aço,
sob a vigilância dos assassinos.
Dos nove fuzilados, apenas cinco
foram identificados. (Página 15)

Crianças nos
EUA somem
aos milhões
Uma campanha maciça, envolvendo os
governos dos 50 Estados e mais de 300
empresas, procura localizar os 2 milhões de
crianças que desaparecem anualmente nos
Estados Unidos. Cerca de 1 milhão delas
fogem de casa, 750 mil são seqüestradas
por pais divorciados e quase 20 mil por
estranhos, que as transformam em vítimas
sexuais.
O Centro Nacional de Crianças Perdidas e Exploradas tem seu OG cm Washington, onde recebe ligações telefônicas de todo o país de pessoas que querem
dar ou receber informações sobre crianças.
Sua diretora, Barbara Chapmann, diz
que muitas crianças recuperadas estão
tão violentadas que necessitam de longo tratamento psiquiátrico. (Página 25)
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O ônibus fura-greve foi apedrejado ao passar, com passageiros, pela sede do Sindicato dos Motoristas

Adiantamento salarial
novo estilo cie
acaba greve de ônibus vid a operaria

A greve dos motoristas terminou
durante uma assembléia tumultuada,
com muitas brigas e a depreciação de um
ônibus fura-greve em frente ao sindicato
da classe, na Rua Camcrino, no Centro.
O presidente do sindicato, Luís Martins,
reconheceu que o movimento se esvaziava, principalmente porque muitos ônibus
estavam circulando desde a manhã, aiguns com a cobertura da Polícia Militar,
como ocorreu na Ilha do Governador.
Os rodoviários aceitaram a antecipaçâo salarial dc 31,65% e continuarão
mobilizados ale a assembléia do próximo
dia 14. O Governo do Estado assegura
que manterá a semestralidade dos rcajus-

tes das tarifas. A decisão de voltar ao
trabalho a partir da zero hora de hoje foi
tomada pelos rodoviários com um plenario quase vazio — apenas 60 pessoas,
muitas desempregadas.
O Secretário de Transporte, Brandão
Monteiro, pediu ao Governador Leonel
Brizola a exoneração do presidente da
CTC, Hcródoto Campos, acusado dc desobedecer as instruções para colocar nas
ruas, durante a greve, os ônibus da empresa. Dois diretores do sindicado dos
rodoviários estavam entre os acusados da
depredação de um outro ônibus fura-grevc, à saída do Terminal Américo Fontenelle, na Central do Brasil. (Págs. 18 e 19)
Brasília — Foto de José Varella
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Programa
O último domingo dc show no
Parque da Catacumba pode
ser hoje, com a estréia da
Orquestra de Música Brasileira. regida por Roberto Gnatalli. O simpático homem das
estrelas, .Jeff Bridges, conta no
cinema a história de um choque cultural. O que se recomenda que as crianças vejam
hoje no teatro, no circo e na Ia
Mostra das Histórias em Quadrinhos e Desenhos Animados.

Senna e Piquet
Ayrton Senna e Nélson Piquet
largam hoje na primeira fila
do GP da Europa de Fórmula1, em Brands Hatch. (Pág. 37)

Futebol muda
A CEF pressionou e a Federação do Rio mudou novamente a rodada decisiva da Taça
Guanabara: será no meio
da semana. (Página 41)

Turistas mortos
Um policial egípcio enlouquecido disparou contra um grupo
de turistas no Sinai, matando
sete israelenses. (Página 23)

Polícia
Os delegados da policia paulista pedem ao Governador
Franco Montoro a exoneração
do Secretário de Segurança,
Michel Temer. (Página 12)

INVESTIARTE \"0

MERCADO

Ulysses teme que as propostas polêmicas que estão no Congresso ameacem a emenda Sarney da Constituinte

Seqüestrador é
preso logo após
receber resgate
Hisashi Katayama, 25 anos, dono de
uma oficina mecânica na Avenida Suburbana, foi preso em flagrante, sexta-feira à
noite, depois de receber Cr$ 403 milhões
para libertar a dubladora Sumara Louise
da Silva, seqüestrada na noite de quartafeira, em Laranjeiras, no momento em
que abria a porta do seu carro.
A polícia revelou que Hisashi é também responsável pelo seqüestro da estudante Helena Cristina da Silva, cuja familia, dc Bauru, São Paulo, pagou CrS 30
milhões pelo resgate. Com a prisão dos
demais integrantes da quadrilha, os policiais acreditam que vários outros sequestros poderão ser esclarecidos. (Página 28)

DE PAULO BRAME FAZ
LEILÃO— A partir do
dia 21 de outubro Galena Hamadan convida. Avaliações na rua
João de Barros, 147
— Leblon — 2944499

Compramos qua- | ARTE NO BRASIL" dros: Iberê, Dja- I Livro com 7.500 preDacosta. jços de 900 artistas,
nira,
Volpi e Pancetti. vendidos em leilão.
Atlântica, Preços indexados em
Av.
4240 ssl 101. Tel. dólar. Pedidos pelo
1021) 284-9874
571-1 a A?
(

Ulysses acredita que
hora do pacto passou
O Deputado Ulysses Guimarães
acha que passou a hora do pacto
social. "Deveria ter sido trabalhado
nos 100 primeiros dias de Governo,
que correspondem ao período da graça, da confiabilidade plena da nação", sentencia. Resta ao Governo,
acredita Ulysses, atuar topicamente,
com medidas de saneamento financeiro que mantenham o crescimento
econômico.
Ao Presidente Sarney, de acordo
com o deputado, cabe o papel de árbitro entre empresários e trabalhadores, para "obter soluções que evitem
a catástrofe do aumento da inflação".

ANTÔNIO CAETANO
COMPRA E PAGA O
MELHOR PREÇO — An
tiguidades, Pratas, Tapetes, Poicelanas, Obieios
e Moveis Art Deco e ArtNouveau. R. Siq Campos. 128 — PABX 2353526 e Av. At. Paiva, 27
ci in/i
W..7345.

LEILÃO NA SOMBRA
— Obietos de Arte —
dias 18 e 19/10, as 21h.
Exposição: de 12 a
17/10. das 10às22h —
Espaço Cultural Sombra. na Barra. Inf. Leiloeiro MURILO CHAVFS TpI ?nc4M«;

ARTE

PRESENTE
DE NATAL — Anuncie aqui para vender
melhore mais rápido
Paqina. às 4*s, b*s
e Domingos: (0211
234-8594.

Esta c a grande ameaça, avalia Ulysses: "Devora tudo; os salários e as
economias dos pobres e, insaciável,
devora também a autoridade dos governos impotentes para enfrentá-la".

Em reunião da qual participaram 600 sindicalistas, em Brasflia,
a Coordenação Nacional das Ciasses Trabalhadoras (Conclat) estabeleceu quatro condições para negociar o que o Governo chama de
pacto social: reajustes trimestrais,
reposição salarial, jornada de trabalho de 40 horas semanais e estabilidade no emprego durante a fase de entendimentos. (Páginas 4 e 5)

GALERIA CONTORNO GRAVURAS &
MÚLTIPLOS de 120
diferentes artistas, para presente de Natal.
Pagamento facilitado.
Contorno Artes —
Shopping da Gávea, loia 261 Tri 274-3832

GUIGNARD
GALERIA DE ARTE — Diversificado acervo incluindo
primorosas
obras de pintores brasileiros. Av. Princesa
Isabel. 186 Loia E de
3a a sábado das 15 às
7? h Tel ?75-?PQS

A maioria dos operários da Ford do
Brasil prefere trabalhar em empresa eslrangeira, tem casa própria, carro, televisão ;
cores, votaria cm Lula para Presidente e se
identifica com os valores da classe operaria,
apontando as comissões dc fabrica como a
mais importante conquista dos trabalhadores obtida nos últimos anos.
Este é o novo perfil da categoria tirado
da pesquisa realizada pelo professor Lcòncio
Martins Rodrigues da USP junto a quase 11
mil operários das fábricas ila Ford
cm São Bernardo do Campo e Ipiranga, na
capital paulista. No momento cm que
os sindicatos discutem redução da
jornada de trabalho, outra pesquisa, do IBGE, mostra que os brasileiros
estão trabalhando mais. (Paginas 2') c 31)

Brasil negocia
sem pressa o
ajuste com FMI
O Brasil náo tem pressa cm negociar
novo programa de ajuste com o Fundo
Monetário Internacional e admite ter de
prorrogar o acordo provisório com os
bancos — que vence a 16 dc janeiro c
permite ao país rolar as amortizações
da dívida e pagar apenas os juros. A
informação é do Ministro da Fazenda,
Dilson Funaro.
O Ministro, que está em Seul, Coréia do Sul, para a reunião dos Conselhos
do FMI e do Banco Mundial, disse que
em novembro estará pronto o programa
econômico de 86 que poderá ser submetido ao FMI. Se o Fundo aceitar o programa, o acordo será fechado. Sc discordar,
"o
Brasil continuará apenas a manter
conversações com os técnicos c diretores do Fundo", disse Funaro. (Página 36)

Eficiência e
qualidade vão
reger indústria
Eficiência e qualidade. Estas são as
palavras que nortearão a nova política
industrial brasileira, debatida pelo Ministro da Indústria e do Comercio, Roberto
Gusmão, com empresários nordestinos,
cm Recife. O presidente interino do
BNDES, André Franco Montoro Filho,
concorda com a estratégia dc Gusmão e
dará prioridade nos financiamentos às
indústrias dc microcletrônica, química fina e dc biotecnologia.
O presidente da Associação Fluminense das Pequenas e Médias Fmprcsas
(Flupeme). Antônio Guarino Neto. acha
"cm faque a Nova República pensou
zer uma sobremesa requintada sem ter
na mesa nem mesmo o arroz e feijão",
quando estabeleceu as prioridades da
nova política industrial. (Página 30)

LEONE LEONE
LEONE
— Quadros. Tapetes,
Jóias, Moveis de Epoca, Pratas, Poicelanas.
Chame
Leone
para
vender no 30° GRANDE LEILÃO — 2874*47 p 2R7-4407

O GRANDE LEILÃO
DE OUTUBRO E NA
GALERIA BORGHESE —- A partir do dia
19
Catalogo aberto
ate dia 10. Para avaliar
sua peça chame hoie
ppl.-> 274-3245.
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Política

domingo, 6/10/85

Coluna do Castello
Ulysses sabe que
acordo é fácil
apenas tática a advertência do
PARECE
Deputado Ulysses Guimarães de que, se
não houver acordo com os grupos radicais do
seu partido e com os representantes de
associações da sociedade civil, talvez não
haja convocação da Constituinte. É claro
que o Congresso não assumirá a responsabilidade de negar apoio à convocação, embora
o presidente do PMDB, que coordena a
aprovação da emenda, tenha que fazer pequenas concessões capazes de justificar a
aceitação pacífica, em sua substância, da
emenda presidencial.
O PMDB tem seus problemas internos e
o Sr. Ulysses Guimarães, para contornar
alguns deles, conseguiu deslocar para março
a convenção nacional impensadamente convocada para dezembro. Â emenda constitucional do Presidente José Sarney deverá ser
votada antes da eleição municipal de novembro com o apoio substancial do PMDB, não
só de sua ala centrista ou conservadora como
da chamada "esquerda independente", e das
esquerdas que, por contraste, não seriam
independentes. A mobilização eleitoral indica o caminho ao partido: seus candidatos
precisam vitalmente do apoio do Presidente
da República para consolidar suas perspectivas eleitorais nas respectivas capitais.
O que se passou em São Paulo, com a
visita do Presidente da República, é sintomático: o Senador Fernando Henrique Cardoso, que é líder do Governo no Congresso,
disputou espaço físico junto ao Presidente, o
que dá idéia de que o Sr. José Sarney está,
pelo menos em São Paulo, mais forte do que
se supunha, e o Sr. Fernando Henrique
Cardoso menos forte do que apregoam seus
correligionários. O apoio presidencial, ainda
que deduzido, ao candidato — e isso não
ocorre somente em São Paulo — parece
essencial, sobretudo porque os candidatos se
apoiam em estruturas de Governo de eficiência contestada, como é o caso do Sr.
Franco Montoro.
Independentemente da sua aflição eleitoral, o Senador Cardoso apoiaria a emenda
do Presidente da República, a qual teve, em
sua substância, a expressa aprovação do
Deputado Alencar Furtado, um dos líderes
da esquerda independente, que rejeitou postulações hostis à hegemonia dos partidos e
dos políticos no exercício de suas atribuições
específicas. Em Minas e em Pernambuco
não há de supor-se que haverá hostilidade,
senão residual, à proposta do Planalto. A
esquerda independente de Pernambuco, por
exemplo, tem responsabilidades específicas
até mesmo para que consiga sobreviver com
o comando e a restauração da unidade do
PMDB, cujo pressuposto seria de integração
e não de confrontação.
A tarefa coordenadora do Sr. Ulysses
Guimarães não é tão fácil quanto possa
parecer. Para auxiliá-lo ele terá o apoio do
PFL e da maioria do PDS, do PTB e
possivelmente do PCB e do PC do B. Ele já
sabe no que não poderá ceder. A Constituinte autônoma é uma idéia afastada, por entrar
em choque com o compromisso básico da
Aliança Democrática e por representar a
idéia de conduzir a transição, que se atribuía
como tarefa principal, o falecido Tancredo
Neves. Também a designação de delegados
constituintes independente de votos ou a
representação classista das associações reivindicantes são rejeitadas pela quase unanimidade (excluído o PT) do Congresso. De
deputado avulso, nem se fala.
O presidente da Câmara imaginou ceder
na fixação desde já do princípio de que
comissões especiais conduzirão o processo
legislativo a fim de que não se perturbe o
trabalho constituinte nem se permita o Governo exercido mediante decretos-leis. Isso
ele pode negociar, como quiser. A decisão
final não depende deste Congresso mas do
que tiver podêres constituintes. Até mesmo
o princípio da continuação como Congresso
regular do futuro Congresso-Constituinte
pode ser negociado pelo Sr. Ulysses Guimarães, pois os candidatos, no pressuposto da
sua soberania, é que decidirão a respeito,
como o fizeram em 1946. O provável é que
os constituintes queiram continuar como
congressistas.
O acordo não é, portanto, difícil. As
minorias agem sob pressão, pedindo o máximo para obter o mínimo. Esse mínimo será
facilmente definido na análise de homens tão
experientes quanto os Srs. Ulysses Guimarães e José Sarney. A emenda constitucional
será votada, basicamente como a propôs o
Presidente da República, segundo um texto
laboriosamente elaborado no Palácio do Pianalto, com a fórmula final oferecida por
conhecido advogado paulista. Isso não será
desdouro para o Congresso, cuja imensa
maioria quer a Constituinte e quer que ela se
efetive mediante representação regularmente eleita sob a égide dos partidos políticos.

A desestatização
Assessores do Presidente José Sarney
consideram como item mais importante do
programa de desestatização a redução, senão a eliminação, do poder do Eslado de
regular toda a atividade econômica mediante
exigências burocráticas que seriam em breve
eliminadas. Deixar a empresa privada livre é
a filosofia da medida. Em seguida, criar
estímulos para a pequena e média empresas.
E finalmente
privatizar as empresas que
"privatizadas
sem problemas para
possam ?er
o controle de atividades econômicas essenciais.
Carlos Castello Branco
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PASSAPORTE PARA O.TAHITI
EIVSBARQUE NESS/Mj^ggg
O MELHOR DO PARAÍSO
14 dias - Papeete - Moorea - Bora Bora
Santiago e Vifta Del Mar
Preço: Parte terrestre (apto. duplo com
banheiro privativo)U$D 662,00
Parte aérea: U$D 1.643,00

POLINESIA EM GRANDE ESTILO

Saldas:

21 dias - Papeete - Huahine - Bora Bora
Moorea — Santiago a Viria Del Msr
Preço: Parte terrestre: (apto. duplo com
banheiro privativo) U$D 1.007,00
Novembro: I
i
Parte aérea:(em classe econômica!
05/12/19 I
S
U$D 1.736,00
5

Outubro: I
08/15/22/29

PCB desiste da disputa em
Curitiba em favor do PMDB
São Paulo — O jornal Voz da Unidade, editado
pelo
Partido Comunista Brasileiro em Sáo Paulo, na edição
que
começou a circular ontem anuncia a desistência do candidato do
PCB à Prefeitura de Curitiba, Marcelo Jungend, em favor do
candidato do PMDB, Roberto Requião.

E NAS DUAS EXCURSÕES VOCE TEM

@)

EMBRATUR N» 00166-00-414

55^ VIAGENS E
lllMfllftLS^g TURISMO
R da Assembléia. 10 — Gr 1619/
20 Tel : 221-9651 — 252-0326 232-8520
EMBRATUR 03095-01-41-5

IMPREBA [» TURISMO IA

co.

Os médicos que o atendeconsideram que não será
necessária uma intervenção ctram

— PANTANAL MATOGROSENSSE

rúrgica.
Dona Iolanda Britto, mãe
do ex-assessor, informou
que
seu estado "é bem melhor do
que no inicio da crise, anteontem. Ele se sente melhor e esta

M difls incluindo compra n.-t Bolívia e Paraquai Com os
c
^^^ítX^'melhores hotéis Saídas Out
16 _ Nov IB
1
Uej 04
«vw*
Jan/86 08. 15 e 22
çtV^

CIDADE DA CRIANÇA —

dms incluindo Playcenter. Simba Safari, Show Golfinhos Hotel
estrelas SaicJas Oul II c 2i> — Nov 01.1b o 22 -Der 06
n 20

J. Carneiro Pioneiro
em Turismo Ferroviário

"A Boa
Estrela em Viagem R
Alcindo Guanabara, .4 — 5)
208/ 07 T«l 220-1280 - 262-5870
EMBRATUR00811 QQ41-I

Av Rio Branco, 161
Tsl 221-2838 - 255-Í797
EMBRATUR00.409 00.41-1

Av. Mal. Câmara. 160 — Ed. Orly
- SI 80W02TDI 262-0047
EMBRATUn029860»l-1

hospital Ernesto Dornelles,
para avaliação de seu estado clíni-

EXCURSÕES FERROVIÁmÀS

NACIONAL

GfcüM-_R

Porto Alegre — Ainda com
os sintomas de uma forte crise
provocada por cálculos renais,
o ex-assessor da Presidência.
Antônio Bruto Filho, suhmeteu-se a exames, ontem, no

Em Curitiba, o anúncio da desistência
gerou unia série de
equívocos. Na noite de sexta-feira, telefonemas anônimos
às
redações de jornais informaram
que a fita eom a gravação de
Jungend para o
programa eleitoral gratuito do TRE fora
roubada pelos próprios
pemedebistas, temerosos do apoio dos
comunistas. A fita náo loi ao ar.

3 pernoites em Santiago - 8 ou 15 pernoites
no Tahiti - 1 pernoite em ViRa Doi Mar - Café da manhã e traslados incluídos Hotéis de primeira no Chile e de luxo no Tahiti
Visitas às ilhas e capital chilena ^Possibilidade de conhecer a Ilha de Páscoa e os "Moais"

O LanChile

Britto não
necessita
de cirurgia

BmBMBSSS

A. KOGLIN LTDA. AGÊNCIA DE VIAGENS
Av. Nilo Peçanha, 50/304 Tels.: 262-2985/262-4462
(Eü. DuPaoli) ABAV-068 EMBRAIUH 00584.00.41.1
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EXCURSÕES

etORBI

25 ANOS
DE TRADIÇÃO
NO TURISMO

Mt

tjÊh-.—

EPCOT-CENTER

t___elB40

T""VV-' .¦¦¦¦,"".: ¦:¦""""•

Saídas: 03, 10, 17 Outubro

O ANO INTEIRO DE 1985

- -15 - 29
Outubro - v* - UNovembro 91
Natal)
da
B.zembro..-13 (Compras

Duração: 07 dias

POUSADA DO RIO QUENTE
PROGRAMAS ESPECIAIS

'SEMANA DA CHIANCA ¦ D» IO a « Oul
SEMANA GERMÂNICA - Da xo a X7 Oul
SEMANA ESPANHOLA - O» 03 a IO No»

_PB__Pi___R___

CCfi

. SEMANA PORTUGUESA - D. 14 N» _ fíD».
• NATAL -D» 30 a 23 Ou
• BEVEILLON - O. X7 D«* o «.• Jon

¦ BERÇO DO BRASIL
RIO - GUARAPARI - ILHA DO BOI - S- MATEUS - PORTO SEGURO , COROA VERMELHA
SANTA CRUZ DE CABRALIA - MONTE PASCOAL - VITÓRIA - RIO

1

CRUZEIROS
MARÍTIMOS
"C":
EUGÊNIO "C" o

LÍNEA

ENRICO

RODO-AÉREO

O avião mais moderno da atualidade.,
30 kgs do bagagem na ida e na volta.
Serviço ds bordo om classe executivo

Torrei. Porto
Neuquém,
Pilcomayo,
e 07 Fiv: 07 Mar/86.

PANTANAL

Wldeboalno 767
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CONSULTE-NOS SOBRE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PLANOS EXCEPCIONAIS DE FINANCIAMENTO

u

fríTnnm.

RIO DE JANEIRO
CENTRO-RUA MÉXICO. 21 LOJA
TEL.: 220-184a
IPANEMA - RUA VISC. DE PIRAJÁ. 547
LOJA A-TEL.: 511-1840
SÃO PAULO: AV. BRIG. FARIA LIMA, 1501

^w,

Rietti: Ru) di AufWl, 29S • uli 101 ¦ l.l : (0&1) ÍÍ7 4.9./2J7-4Í9J
» Sllvidor: R_j Vuc. ío fici-iw. 3 5/909 ¦ lii.: |071| 2*.-0731/742-.]7|
Porlo AJ»gn Hui doi (üidfi-U, 1137 S/505 •
lii.: |0_12) 25-1041
Cutftlba H-J XV dl Hovim.ío. 362 S/603 • Id :
(041) 227B53I
Dito Hwl.onii. Ruj úomtini. 71 5/1?04 • tel :
(031) 776 33JK
CONSULTE 0 UU SCINTI DC VIACÍ.NS

TEL.: 011)210-1666
CAMPINAS: SP - RUA 0A CONCEIÇÃO, 289
TEL.: (0192)32-6183

POUSADA DO Ria
QUENTE LAZER TOTAL

AvIOo otô Cuiabá • Parlo lorroilre: Cuiabá • Poconó •
Campo Grando - Corumbá • Puerto Suaror
(Bolívia) •
Dourados - Ponta Porá - Pedro Juan Caballoro - Prós
Prudente • Sâo Paulo - Rio - Duração 12 dlai

.'.

Opon-bar e cinoma a bordo.
Serviços próprios nos Estados Unidos.
Assistência especializada
para adultos
e crianças.
Conaxõos
paro todos os Estados
Unidos, Canadá o México.

o primeira.*
Adicional,
para primeira classe.

AÉREO

MATO GROSSO PARAGUAI
B BOLÍVIA

ADULTO
CRIANÇA

NOS SUTOÍ MODERNOS

¦ NATAL • Saídas: 15,18 Dezembro • 2)
REVEILLON ¦ Soldo: 26 Dezembro • 31 - CARNAVAL • Salda»: Ot • 07 Fevereiro •
• PRATA ¦ Saídas: 15,24,29 Janoiro ¦
51 • TERRA DO FOGO • Salda: 06 Janeiro ¦ 6) CARIBE - Salda: 08 Janeiro • EUROPA ¦ Saldas: a consultar: 8) ILHAS
GREGAS e MEDITERRÂNEO • Saldas: a consultar.
E/V» 3 VEZES SEM JUROS' E FINANCIAMENTO EM CONDIÇÕES
ESPECIAIS
11
4)
Tl

USS

0 NOME FAZ A DIFERENÇAI
S. PAULO - SlO - OfitANDO (IDA E VOLTA)

niinfirÃnn7 um;>
ivfiç " SAÍDAS: 08. 22 Setembro. 13. 20 Outubro, 10, 16 Novembro, 0B Dezembro
v"u- "'
1985. 05, 12. 19 Janeiro. 02, 05, IB Fevereiro. 02, 09. IB. 25 Março 1986.

OMbíÜ LaJljrs. £ - Rio. Cuiititia, Joinville. Vale llajal,
Alegre. Chui, Montevideo. Punia dei Este, Bueno» Aites, BARILOCHE,
Baia Blanca. Mar dcl Plala. La Plata, B. AIRES, Santa Fô. Resistiria»,
ASSUNÇÃO. Puerto Pies. Strossnei. Foz do Iguaçu. Curitiba. Rio.
Duração 22 dias Saídas: 09 Out; 09 Nov; 07 e 11 Jan; 04

DISNEY

EU

-¦¦¦..

&A% OKTOBERFEST - 85
A MAIOR FESTA FOLCLÓRICA ALEMÃ. TUDO E ALEGRIA:
DANÇA. CHOpP. COMIDA TÍPICA
MUITA MÚSICA.
Roteiro: I^io de Janeiro - São Paulo - Joinville ¦ Blumenau - Brinque
Ponierode - Curitiba • Kio de Janeiro.

reagindo bem". Segundo ela,
em nenhum momento os medicos cogitaram recorrer a uma
"o
cirurgia, acreditando
que
problema vai passar sem necessidade de intervenção".

CONSULTE 0 SEU ACWTE OE VIAGENJ
tMBAATUn: OOOO-OMt.J

Sanlo» Dumont • Pousada (Holol turismo) • Santos Dumanl

Duração:
03,10,17,
05, 12, 19,
16, 23, 30

Saldas 10,12,14, 20, 22, 26 Out, 09,15 19 24
Nov, 08 Dei 85. 08, 13,18, 21, 27 Jan, 07,11,16
ío
Fev, 08,18, 24 Mar 86.
."'.",

08 dias. Saídas: 06,13, 20, 27 Out,
24 Nov, 01, 08,15, 22, 29 Dei 85
26 Jan, 02, 09,16, 23 Fev, 02, 09.
Mar 86

EXCURSÕES PERMANENTFS
NAVEGANDO PELO AMAZONAS ida de ônibus volta oe avião
Duração
FASCINANTE
23 dias VIAGEM DE NAVIO
^J
M PELO MISTERIOSO RIO AMASAÍDAS: 30 Oul 85 02 a 22 Jam
___Í^_j\ ZONAS
03 Mar: 03 Abr: 05 Mai/86.
m

*.._!_ mon....^.^....

m
FOZ 7

Rio, Gov Valadares Farra d» Santana. Macõi6.
Garanhus. Campina Grande. Joio Passos.
Natal, Moisoro. Fortaleza. TJngua Camocm. Piinaiba
Tarasins. SSo Luli. Belém. 05 dias navnrjsndo
pele Hio
Amaionn, Manam.

piAS.4MGW7MM.MM.

I GUAI - Rio, Rogislfo, Curitiba. Vila Velha,
I Poma Grossa. Guarapuava. Cataratas do Igua(II, Paraguai (Pio Pres. Slroessnerl, Argentina (Puerto Igua/u, Mmiones), Curitiba, S
I
Paulo. Rio.

Duração 07 dias
SAÍDAS:
06. 12. 17.21 Oul.. 06. 15, 22 Nov.,I04..11, 26DOZ. 1985.04. 07. 11. '
13. 15, 17. 19. 21.23. 25. 28 Jon.,
03, 05,07. 08, 13. 16. 23 Fev. 03
09. 15.21. 24. 27 Mar. 1986.

ROTEIRO GUARANI . onêoi.

TO) - Assunção, Paraguai Argentina. Fo,- do
Iguaçu, Itaipu. Guaira, Passeio Fluvial. Sul do
Brasil

DUI1AÇÃ0 12DIAS
SAÍDAS: 08. 16 Out.,
06. 13 Nov.. 06 Dez. 1985. 05. 09,
13. 20 Jan.. 03. 08. 14 Fov., 07.
15, 22 Mar. 1986.

ROTEIRO DO OURO
TO) PRAIAS SERRAS
TÂNCIAS -

iinedi

TCRMAS CS

Rio Curitiba. JomviNa. Blumenau. Ilapemi
Florianópolis Santo Amaro [Caldas oa ImperaIn.j rorres. Porto Alegre Estância Santa tsabel. Novo Hamburgo Gramado Canela (Hotel
Laje de Pedra), Curitiba. S Paulo Sao José
dos Campos, Caragiiaiatuba, utiaiuba. Parati

SAÍDAS:
14. 21 Out..
03. 16. 20 Nov.. 02. 09. 16 Dez.
1985. 10. 17, 24 Mar. 1986.

SUL DO BRASIL C/FOZ
IGUAÇU
RIO, Cuntitia Paranaguá. Joinville Blumenau,
Vale do Itajai Camboriu Florianópolis. Crisciuma, torras. Osório Porto Alegro. Novo
Hamburgo. Gramado Canela Cascata do Caracol. Caxias do Sul. Lagos. Hio Negro Cuntiba. Vila Velha Fu/ do Iguaçu Cataratas do
Iguaçu, Pio. Pres Stroessner (PAHAGUAIj.
Pucrlo Iguaru (Argentina). Guarapuava Lon(Irina Sao Paulo, Hio

Durogãu 17 dias
SAÍDAS:
06. 12. 17. Oul.. 04.07, 15 Nov.. 05,
15 Dez. 1985. 03. 05.07. 09. 11, 12.
14. 15. 18. 20. 22. 26 Jan.. 03. 05.
08. 13. 14. 21 Fev.. 05. 08. 14. 21.
27 Mar. 1986.

ROTEIRO DAS MISSÕES
ARGENTINA

PARAGUAI

BRASIl ¦

Hio, S Paulo. Curitiba. Irai | [norma.). Sanlo
Ângelo Rumas de Sâo Miguel SíoRoria. Sanlo tome Pousadas, Minai de San ignacio Mint-Encarnacion, Asuncion Fo; do Iguaçu.
Guaira. Maringá Londrina. S Paulo. Rio.

Durarão 13 cii.is
SAÍDAS: 05. 15 Out..
07. 15 Nov.. 05 Dez 1985 05. 09.
14.21 Jan.. 03. 08. 14 Fev.. 05,
14. 18 Mar. 1986.

VIAGEM AO SUL

I0A E VOLTA 0E AVIÃO -12 dlai vlsitando - Sâo Luiz. Belém Manaus.
Saídas: II Oul; 11 Nov 85.
14 Jan:
03 Fev; 15 Mar; 15 Abr; 17 Mai/86

Amais comple-

Ia excurs.o ao sul do pais abrangendo SANTA
CATARINA. PARANÁ, RIO CRAN0E DO SUL .
REGIÕES 00 VINHO UVAS E DO CAFÉ Ida peIo litoral, volla pela Serra. Sâo Paulo. Curitiba,
Paranaguá Joinville. Blumenau, tlajai. Camboriu, Florianópolis. Çrisciuma, Torrei. P Alegre Caracol. Canela. Gramado, Cami do Sul,
Garibaldi, Bento Gonçalves. Novo Hamburgo,
lages, Vila Velha, Ponta Grossa, Londrina, S.o
Paulo. Rio

Duração 14 dias
SAÍDAS:
08. 15 Out., 05, 16 Nov.. 05. IB Uez.
1985. 04. 05. 07. 10, 13. 14. 18. 22,
25 Jan.. 03. 05. 0B, 14. 15 Fev..
04, 08. 14, 21 Mar. 1986.

MATO GROSSO
PONTA PORÁ SEST.

pantanal

BOLÍVIA - Conhe.

ça o mau misterioso Fitado do Brasil. Rio S.
Paulo. Campinas. Rib. Preto. Uherlandia. Rondonopolis Cuiabá Campo Grande. Corumbá,
Puerto Soarei (BOLÍVIA) Dourados - PONTA
P0RA. Pedro Juan Cabalero. Pret Prudente,
SSo Paulo Rio

Duração 15 dias
SAÍDAS: .
07. 09. 11. 17. 19. 23 Out.. 06. 12.
16. 21 Nov.. 05 Dez. 1985. 05. 10,
15. 18. 24 Jan.. 04. 08. 13 Fev..
05. 15. 21 Mar. 1986.

POUSADA00RI0 QUENTE
5 DIAS NA POUSADA - Rio. SSo
Paulo Hib Prelo Caldas Nova* (MotelPousadi
c/Pensão Completai Campinai. Km

Duração: 07 dins
SAÍDAS: 05. 19 Out.. 16 Nov. 85.
11. 18, 25 Jan.. 01.
15. 22 Fev. 10. 18 Mar. 1986.

BRASÍLIA ¦ CALDAS NOVAS ARAXA ¦ TRIÂNGULO MINEIRO. S
DIAS NA POUSADA Rio Barüjcena Belo
Hon/onle. Ires Marras Cnsialina Brasília Ctdade Livre Cidades Satélites. Anápolis. Goiama Caldas Novas iPousada do Rio Quente Hotel Turismo íi Estrelas) Uberlândia Uberaba.
Araia. Ribeirão Preto Campinas, Sio Paulo.
Rio

Duração 11 dias
SAÍDAS:
03. 10. 17. 24 üul.. 07. 14. 21 25
Nov.. 05. 12 Dez. 1985.07, 11, 15.
19. 23. 27 Jan.. 09. 13. 17. 21
Fev.. 07. 14. 19 Mar. 1986.

BAHIA - CAMINHO DO DESCOBRI

MENTO Hio tle Janeiro Governador Vaiada
rev leoliluUtiini Vitoria da Conquista Jequié.
Feira dc Santana SAl VAlíOH [05 dias) Itabuna. Ilhéus Porto Seguro Monte Paicoal. Santa Crui de Cabralia, Vitoria. Guarapari, Rio de
Janeiro Hrgrüsio opcional de avilo. da cidadi
de Salvador no H (oitavo) dia üa eicursâo

Duração 10 dias
09. 19. 24 Oul..
SAÍDAS:
05. 14 Nov.. 05. 23 Dez.
19B5. 07. 12. 15. 21. 27 Jan.. 02,
13 Fev.. 05.. II. 18 Mar. 1986.

NORDESTE MARAVILHOSO
IDA DE ÔNIBUS ¦ VOLTA OE
A VIAO - viigim por g Eiisrloi do Bnul - Rio
de Janeiro. Espirito Santo. Bahia, Sergipe. Alagoas, Pernambuco, Paruba, Rio Grande do
Norte. Ceara (Ida de avilo • volta de Únibui).

Duração

do iGUAçi^Tf^Tm
(l/////Atoi ÉMA,S

umWm\
J I \\\ 1
¦ i lh t\N \V0ZD0IGUAWJ1 ii Um

14 dias

TULIVIi

SAÍDAS:
05. 12. 16, 25 Oul.. 07. 15. 21 Nov.,
04. 17 Dez. 19B5. 05, 09, 13. 18. 25
Jan.. 02.07, 15, 20 Fev., 04, 12,
16. 24 Mar. 1986.

TRANSBRASIL

-

grande

CIRCUITO BRASILEIRO Km. B Horiienle. Branda. Anápolis, Goiânia. Ceies. Rio Tocantins. Imperatrir. Belém, Manaus lOPCIO-'
NAL 0E AVIAI)) Cistinnil. Capantma. Ssnli
ine/ Sâo Lui/. Gruta de Ubajars. Teresina Sobral. Fortalera, MossorO. Natal, Joio Pessoa.
Recite Olinda, Nova Jerusalém. Maceis Aracaju. Salvador Itabuna. Porto Seguro, Monte
Paicoal. Vitoria, Guarapari, Campos, Niterói
(Ponte) Rio

il*ÉMIMHIIWIIHr1l

^ í-v/vv

24HHI

Duração 25 dias

W<W««u««i_ áp^llã
**'-imiiBi,3
«
Mípmp ¦

SAÍDAS: 08, 16 Out..
05 e 16 Nov.. 06 Ooz. 1985. 05. 07,
16 Jan.. 06. 17 Fev., 06. 16 mar.
1986.

O ônibus mais avançado do Brasil leva
você também a mais esta excursão fascinante.

ARGENTINA -sul oo brasil

CHILE DO ATLÂNTICO AO PACIFI
CO ¦ Rio Cunliha. Foi Anunçao. Sla Fe.
Cõrdotia (Travessia doi Andes) Santugo Vifla dei Mar. Regilo dos Lagos Chilenos. Bariloche Bata Blanca Mar dei Plala Buenos Aires.
Montevideo. Punia dei Ene Porto Alegra Curitiba Rio

Duração 25 e 30 dias
SAIOAS: 05 Oul. 03, Nov.
1985. 07 Jao.. 05 Fev., 06 Mar.
1986.
FINANCIAMENTO
EM 2 OU 3 VEZES
S/JUROS OU ATE
12 PAGAMENTOS COM
PEQbENA ENTRADA

URBI ETORBI NA BARRA
AV. PAS AMÉRICAS N? 4790
GRUPO 422 TEL.: 325-9487.
(ED. CENTRO PROFISSIONAL DA BARRÍ
JUNTO AO BARRA SHOPPING)

s^^^Wtf
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FOZ 00 IGUAÇU - ARGENTINA • PARAGUAI
Duração: 5 dias ¦ Saída 30 de outubro
No programa: a atração das compras no comercio do Paraguai (Pres. Stroessner)
e Argentina (Puerto Iguazu). Visita às Cataratas do Iguaçu, com toda a beleza dos seus
275 saltos No último dia, jantar (estivo, com música e vinho à vontade, num animado
Grito de Carnaval.

S Paulo Curitiba Paranaguá, Joinvilia. (ilumenau Itaiai Camboriu Florianópolis Torres.
Gramado Canela. Caracol Novo Hamburgo.
Canas do Sul. Porto Alegre. Pelotas Cbui.
MONIEVIOEO. PUNTA DEL ESTE. BUENOS AlRES ib dias). Tigre e Delta dei Paraná. Plala.
Mar dei Plala. Buenos Aires, Montevideo, P
Alegre. Curitiba Rio

Duração 19dinsSAÍDAS: 10. Out.. 10 Nov..12 Dez. 1985. 11 Jan., 07
Fev.. 12 Mar. 1986.

'' â&ssí>.
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OUTROS ROTEIROS CHEIOS OE EMOÇÕES:

II

FIM DE SEMANA NAS PRAIAS CAPIXABAS
Duração: 3 dias - Saída: 25 de outubro
lonhecer, entre outras praias, o Balneário de Guarapari.
famoso em todo o mundo pelas propriedades
terapêuticas de suas areias. Incluída no roteiro,
também, a cidade histórica de Vila Velha, repleta de
recordações coloniais.
FANTÁSTICO MUNDO DA CRIANÇA
Duração: 3 dias - Saída 18 de outubro
No programa: uma viagem que as crianças de 7 a 70
anos jamais esquecerão: conhecer a Cidade das
>ianças. em Sáo Bernardo do Campo e curtir o maior
:entro de diversões do Brasil, o Play Center, e o Jardim
Zoológico, em São Paulo.
PANTANAL DO FASCÍNIO E DO MISTÉRIO
Duração. 15 dias - Saída 21 de novembro
*lo programa, um roteiro repleto de emoções Ribeirão
Preto, Uberaba, Uberlândia. Goiânia, Cuiabá, Pocone,
Pantanal. Campo Grande. Corumbá. Ponta Rorá.
"residente Epitácio. Presidente Prudente. A misteriosa
Chapada dos Guimarães, a fauna e flora únicas do
Pantanal, o lendário Rio Paraguai Excelente
oportunidade para compra de artigos importados.

FIM DE SEMANA NO CIRCUITO DAS AOUAS
Duração: 3 dias - Saída 18 de outubro
No programa Rio de Janeiro. São Lourenço. Lambari,
Cambuquira. Caxambu. num passeio cheio de poesia c
liberdade. Vale por um passe de saúde nas mais
famosas estâncias hidro-minerais do país
MINAS DE OURO E SOL
Duração: 5 dias - Saída 20 de novembro
Um passeio histórico pelo mais belo conjunto
arquitetônico colonial brasileiro. Barbacena. São Joào
DEI Rey, Congonhas do Campo (com os admiráveis
Profetas do M.istre Aleijadinho). Mariana e Ouro Preto.
E também Belo Horizonte. Gruta de Maquine
e Sete Lagoas
FIM DE SEMANA LIVRE PARA VOAR
Duração 3 dias - Saída 8 de novembro
No programa passeio nos cenários naturais da novela
"Livre
para Voar" em Fbços de Caldas exploração dos
recantos turísticos Ven da Noiva. Recanto Japonês,
Fonte dos Amores. Relógio Floral, visita âs fontes
luminosas No coreto da praça, uma volta ao passado,
com banda e retreta Boas compras de doces caseiros
tncós crochès e souvenirs

90 qn 2003 Tels-: 252-6156 (PABX) 242-0447
ooí»R'-lK"-ítfAo^0á2Sl'
_:_:/.-/d/9 242-8300 embratur00017-00.41.1

FILIAIS - COPACABANA - Av. N.S. Copacabana, 749 gr. 705 Tel.: 236-0107
EMBRATUR 00017-01-41-5

TIJUCA - (Pça
Tels.: 234-7397

S.)ons Pena) Rua C. da Bonlim. 346 Loja 220
(G. Vitrine
252-6156 embratur00017-03-41 :

da Tiiuca)

NITERÓI - Av. Amaral Peixoto. 36 Sobreloja 111 (Galeria Paz) Tel ¦ 718-4090

IrVRRATtlR' 00061782-41 9

IPANEMA - PAXTUn - Rúa Vise. Pirajá, 330 Loja 105 Tel.: 287 0999
BARRA - Av. das A.HDricas. 4790 - Sala 42? Tal.: 325-9487
embratur00017-07 it-9
SAU PAULO -Av. São Luiz. 187 2" Sobreloia Sala 30
(Gal. Metrópole) Tel.: 231-2983
l"i SATUR U0OI704 41 b .SP

TRÕP/OV-

Agência de Viagens e Turismo Cidade do Aço Ltda.

Rio. Rua da Assembléia 10 - s/115 - Tels 221 7776 -242-4864 242 4S21 ¦
242-3759 ¦ 242-4227 • Nova Iguaçu: 767-5354 • Barra Mansa (02431 22 4022
Sol Tropical è uma empresa com a experiência do Grupo Cidade do Aço

¦_! 1$
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CRUZEIROS MARÍTIMOS DE VERA0 __
RESERVA 0E HOTÉIS - PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES- OS MELHORES PLANOS DE FINANCIAMENTO

Política

JORNAL DO BRASIL

domingo, 6/10/85

n

1° caderno

a

3

Sarney ainda não está certo da vitória de Cardoso

São Paulo — O Presidente José Sarney estA otimista
quanto à posição do candidato do PMDB. Senador Fernando
Henrique Cardoso, na disputa pela Prefeitura de São Paulo,
mas consciente de que a vitória ainda não se definiu, revelou um
dos mais próximos assessores do Governador Franco Montoro.
A eleição de 15 de novembro foi o principal tema das
conversas entre Sarney e Montoro, nas cinco horas que o
Presidente passou anteontem em São Paulo. O governador
mostrou resultados das últimas pesquisas de opinião pública,
feitas por vários institutos, nas quais Fernando Henrique
aparece na frente do candidato da coligação PTB-PFL, exPresidente Jânio Quadros, mas sem superar a diferença de 3%,
que, segundo os estatísticos, significa empate.
Segundo auxiliares de Montoro, Sarney sentiu também
que o PMDB paulista superou suas diferenças internas e se uniu
para lutar pela eleição do candidato do partido. De acordo com
um desses assessores, o Presidente observou que o próprio
secretário-geral do partido. Deputado Roberto Cardoso Alves,
está procurando se integrar à campanha de Fernando Henrique,
depois de ter dito que o partido perderia a eleição.

Jânio reúne delegados de polícia
—

São Paulo
O ex-Prcsidente Jânio Quadros encontrou-se ontem com 15 delegados de
polícia, integrantes da associação que nesta
semana divulgou um documento contendo

críticas ao Governo Montoro. Os delegados
disseram que a associação poderá sofrer represálias por parle da Secretaria de Segurança
Pública. O candidato não quis dar entrevista

Roupas de todos os tipos e tamanhos até o n.° 62. As camisas esporte vão até o n.° 10 e as camisas sociais e pijamas têm mangas mais compridas de até 70cm e com
mais cintura. Cuecas anti-alérgicas de tecido ou malha,
também com as pernas mais longas. Ceroulas de tecido,
malha, flanela, lã e de helanca. Robes de chambre, rouL
*l
pões e suspensórios.

Camisana
NoVo Mundo
Av. PassóSí«3/89» esquina da AlfândegaTels.221-6723e

ase*

224-7369

Um encontro. Assim
Setúbal ajuda PTB
^^"^

Na página 7, a criatividade da
campanha do PT em São Paulo
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C-iribl->ean Cruise Center

ííRqjal Caribbean Quise Line
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ROYAL VIKING LINE _S3tAv. Pres. Antônio Carlos. 5l/19°and. - Cenlro
Tel.: 220-8870 (PABX) EMBRATUR n°00203 00 417
R. Visconde de Pirajá. 207 lj. 115 Ipanema
Tel: 267-6111 (PABX)
Iel:
B^aJiyrasHll^bii/Í^SWÍtj»
(PABX)

TEL.: 257-5522
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Queen Elizabeth 2
IA
S/S Norway
Vista Fjord
Enrico C
Eugênio C
Royal Viking Line
Royal Caribbean Cruise Line

SAO PAUIO
Av. SAo Luiz, 192 - loja 15
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A linha aérea que voa Vip.

RiO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 131

/
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Navegar é Preciso!

Parte aérea ¦ US$ 260.00
Parte terrestre • US$ 70.00
Preço p/pessoa em apt» duplo

TEL: 224-4373

^H

_étm_\ '
rv AâmÈÊiM I

e volta
Ida
4 noites no fabuloso
Hotel e Cassino
ENRAMADA *****
C/café da manhõ traslados de chegada e
saída - transporte
gratuito hotel/cidade

BANAIS

/*

E, sabendo disso como ninguém,
reunimos os mais famosos cruzeiros
e os maiores navios do
mundo para que você sinta
e perceba porque

Incluindo: Jato -
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(A CREDITO-'
4 VEZES)

Sào Paulo — ü Ministro das Relações Exteriores, Olavo
Setúbal, presidente de honra do PFL paulista, deverá receber o
candidato da coligação PTB/PFL à Prefeitura, Jânio Quadros,
, como forma de prestigiar o ex-Presidente. Setúbal decidiu
conversar com Jânio depois de várias reuniões com lideranças
do PFL paulista, como Herbert Levy, que defendem maior
participação do Ministro na campanha.
Integrantes do PFL revelaram que Levy e outros companheiros de partido estão preocupados com os resultados de
pesquisas de opinião, que apontam o Senador Fernando Henrique Cardoso, candidato do PMDB, em primeiro lugar na
preferência do eleitorado. Herbert Levy acredita que a presença
de Setúbal na campanha possa reverter esse quadro.
Outros líderes do partido em Sáo Paulo, como José
Camargo e Maluly Neto acham que Setúbal deve assumir uma
posição mais moderada e náo participar da campanha. Outros
ainda, como Cláudio Lembo, não vêem sentido "num chanceler
da República ir para a periferia de São Paulo pedir votos para o
Jânio". O encontro de Setúbal com o ex-Presidente será
marcado quando o Ministro voltar de uma viagem a Cartagena.
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JORNAL DO BRASIL

Conclat só negocia com trimestralidade e esta bilidade

Brasília — A Coordenação Nacional das Classes Trabalha
Trabalhadoras (Conclat). cm reunião da qual participaram 600 sindicalis
ias, estabeleceu quatro condições para negociar, através de
comissão criada anteontem, o pacto social proposto pelo
Presidente José Sarney: reajustes trimestrais, reposição salarial,
jornada de trabalho de 40 horas semanais e estabilidade no
emprego durante a fase de entendimentos.
No documento final do encontro, foram incluídas outras
reivindicações: criação dc comissões de empresa; implantação
imediata do plano de reforma agrária do Ministério do Desenvolvimento c Reforma Agrária; declaração unilateral de moratória da dívida externa, com suspensão dos pagamentos do
principal e dos juros pelo prazo de dez anos; e reaquecimento
da economia para aumentar a oferta de empregos.
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Brasília — Foto de Wilson Pedrosa

Ministro acha que
desunião atrapalha
O Ministro de Trabalho, Almir Pazzianotto, acha
que a
falta de unidade no movimento sindical, a existência ainda
de
sindicalistas pelegos e as lideranças mais radicais são responsa"por
veis
tudo de ruim que tem acontecido no
pais, impedindo a
pratica da democracia". Pazzianotto esteve no Rio para particido
II
Congresso Internacional de Cultura e Trabalho.
par
Durante a reunião, que abordava o tema A situação do
trabalho no Brasil, o secretário nacional de
sindical da
Central Única dos Trabalhadores. João Pirespolítica
de Vasconcelos
"de
criticou o salário mínimo
33 dólares" que não é suficiente.'
Ao responder, Pazzianotto admitiu a necessidade "de se
pagar o mínimo de CrS 1 milhão 500 mil, como defende o
Dieese. mas como fazê-lo?" O Ministro observou
ns
trabalhadores conseguirem uma elevação significativaquedo para
salário
mínimo eles precisam se organizar e "compreender a aluai
situação".
— Temos de reconhecer a nossa realidade —
disse Pazzianotto, criticando a posição de Joáo Paulo de Vasconcellos de ter
feito apenas ataques ao Governo c náo apresentando soluções
concretas, dizendo-se "sedento" para receber contribuições
positivas. Ontem o ministro não quis falar sobre trimestrahdade.

Acordo coletivo
Na comissão de dez sindicalistas eleita para negociar o
pacto há posições divergentes quanto à trimestralidade. Joaquim dos Santos Andrade, o Joaquinzão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, acha que a trimestralidade
náo deve ser oficializada em lei, para que os empresários não
repassem os aumentos de salários para os preços dos produtos.
Antônio Rogério Magri, presidente do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, que, como Joaquinzão, integra a executiva da
Conclat, defende a escala móvel de salários, sempre que a
inflação atinja o patamar de 30%, tese da economista Maria da
Conceição Tavares.
A trimestralidade não foi debatida na reunião, mas Joaquinzáo leu nota de protesto contra o que considerou deturpação de suas declarações por alguns jornais. Atribuiu as interpretações "ao mau entendimento ou à má fé", e garantiu que a
Conclat é a favor da trimestralidade.
Em sua opinião, o Governo deve achar uma fórmula para
que os empresários náo repassem o aumento trimestral para os
preços, além de exigir uma medida para diminuir a inflação,
como a redução da taxa de juros. Por isso, acha
que a
trimestralidade deve ser obtida através de acordos coletivos das
categorias. Joaquinzão, entretanto, não acredita que o
pacto se
viabilize:
O Governo não quer dar trimestralidade para suas
próprias empresas. Por isso, não pode sentar-se à mesa de
negociações nem como mediador nem como árbitro, mas como
parceiro dos entendimentos.

Entidade representa
20 milhões de pessoas

Greves

Para Joaquinzão, os trabalhadores náo abdicarão de seu
principal instrumento de pressão, a greve. Mas ele acredita que,
firmado um acordo coletivo pelo prazo de um ano, no qual
estejam atendidas as condições de aumento trimestral ou
reposição da perda salarial de acordo com a evolução do INPC,
"será difícil acontecer
alguma greve nesse período".
A fórmula sugerida por Joaquinzão — a trimestralidade
embutida nos acordos coletivos — seria, portanto, um acordo
de cavalheiros com o Governo e os empresários, que se
comprometeriam a estender o benefício a todas as categorias e
empresas. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sáo
Paulo admitiu que esse tipo de acordo pode ser rompido a
"o trabalhador
saberá
qualquer momento, mas garantiu que
"caberá
como cobrá-lo." Acrescentou que
ao Governo cobrar
dos empresários a sua parte, para que a inflação seja contida".
A hipótese de que Conclat e CUT enviem propostas e
representantes conjuntos à mesa de negociações foi descartada
tanto por Joaquinzão quanto por outros sindicalistas. Sérgio
Barroso, presidente do Sindicato dos Médicos de Alagoas,
acredita que a CUT formará sua própria comissão e negociará
com suas próprias teses, "que são semelhantes às nossas". As
divergências ideológicas, no entanto, continuarão a impedir a
uniào das duas correntes. "A proposta de pluri-sindicalismo
divide a classe trabalhadora e emperra o entendimento",
concluiu.
A Conclat decidiu apoiar a tese de concessão de podêres
constituintes ao Congresso, contida na emenda de convocação
da Assembléia Constituinte que o Presidente José Sarney
propôs. A figura do candidato avulso (sem vinculação a
partido), defendida pela CUT, foi repudiada pelos participantes
do encontro.

Joaquinzão e Magri (com microfone) dirigem reunião<% Conclat

PCB de fora fica frustrado
Brasília — Nos corredores de acesso ao
Centro de Convenções, uns poucos militantes do Partido Comunista Brasileiro
(PCB) remoíam, em voz baixa, sua decepção. Com toda a sua tarimba, o Partidâo
não conseguiu sensibilizar o plenário e
acabou alijado da comissão que, em nome
da Conclat, vai negociar o pacto social com
o Governo e os empresários.
Dentro do auditório, os sindicalistas do
Partido Comunista do Brasil (PC do B),
Movimento Revolucionário 8 de Outubro
(MR-8), ao lado dos independentes, votavam as últimas decisões da reunião da
Conclat, já de espírito armado para o
Encontro Nacional dos Trabalhadores,
que
será realizado no próximo ano em Praia
Grande, São Paulo. Será uma tentativa,
desde já considerada infrutífera, de fusão'
entre a Conclat e sua rival CUT, lieada ao
PT.
— O PCB foi alijado
porque defendia
náo apenas a tentativa de união com a
CUT, mas também a efetiva representatividade da comissão que negociará o
pacto —
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queixou-se Uriel Vilas, presidente da Unidade Sindical da Baixada Fluminense.
O Partidâo sempre apostou no esvaziamento da Conclat e não tem feito
nada para fortalecer a entidade — rebateu
Sérgio Cardoso, da Federação Nacional
dos Médicos e presidente do Sindicato dos
Médicos de Alagoas. Ligado ao PC do B,
ele é um dos integrantes da comissão do
pacto.
Os militantes do PCB questionaram a
representatividade da reunião de ontem,
alegando que não houve o comparecimento das 300 entidades inscritas. Argumentou
que, se cada uma delas enviou de três a
cinco delegados, não poderia haver no
plenário apenas 600 sindicalistas, que era a
assistência do encontro.
O problema é
que o pessoal do
Partidâo veio com uma representação inexpressiva, a ponto de ter formulado propôstas que receberam apenas 30 votos. Mesmo
assim, queria entrar na comissão a todo
custo — disse Sérgio Barroso.
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Como fazer um cruzeiro de 7 dias
pelo Caribe

e ganhar 7 noites de
hoteí em Miami de graça.

Jf=?gffk©
E mais 7 dias de carro, também de
graça.

EMPRESÁRIOS APLAUDEM
O RETORNO AO TRABALHO
Os rodoviários deram uma alta demonstração de bom senso e de apoio à
população do Rio de Janeiro.
A volta ao trabalho constitui um passo a mais para o clima conciliatório a
prevalecer daqui por diante, em benefício da cidade e da normalidade de
vida de um povo tão submetido a sacrifícios.
Não cessaram, contudo, as graves dificuldades das empresas,
prejudicadas
em todos os aspectos, ora como resultado de uma política econômica
corrosiva para toda a sociedade, ora pelos efeitos da própria
greve e das
depredações, resultantes da tentativa de continuar a servir aos usuários,
mesmo em condições precárias.
O empresariado está otimista com o desfecho das negociações
geridas
pelo Poder Público e acredita numa nova demonstração de sensatez e de
interesse comum, em honra à vocação de paz da população; em respeito à
Comunidade a que serve.
E está convicto também de que a opinião pública lhe credita o necessário
voto de confiança, no mínimo como reconhecimento à tradição de
transportar a população da cidade por quase meio século.
Os transportadores privados do Município se inserem nos conceitos da
política democrática, uma vez que o empresariado tem o papel de agente
dinâmico do desenvolvimento e o dever de assumir a liderança do País em
seu destino de progresso.
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

A MAIOR FESTA RELIGIOSA DO BRASIL
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Brasília — A emenda dn
Presidente Sarney, que convoca a Constituinte, deverá ser
votada sem os substitutivos entre ns dias 21 e 25 dc outubro.
As alterações serão votadas em
separado, levando em conta as
negociações entre as lideranças
partidárias no Congresso. A
informação é do Deputado Pimenta da Veiga, líder de
PMDB na Câmara.
Ele e o presidente da Camara. Deputado Ulysses Guimaráes. aproveitaram este final de
semana para acertar os último»
detalhes da reunião que juntará os líderes patidános na terça-feira, na casa de Ulysses,
para a negociação de um substitutivo de consenso. Amanhã,
Pimenta conversa com o relalor da emenda. Deputado Flávio Bierrenbach (PMDB-SP),
para conhecer melhor as propostas que estão sendo apresentadas à comissão mista do
Congresso que analisa a cmerida de Sarney.
— O fundamental é convocar a Constituinte, o resto é-.
perfeitamente discutível — disse Pimenta da Veiga, após admitir que até mesmo a reintegração dns militares cassados
em 1964 poderá ser negociada.
Pimenta disse que as negociações que estáo sendo feilas
visam, sobretudo, evitar
que o
Governo seja surpreendido
com a rejeição da emenda, hique considera muito dipótese
fícil, "pela inexpressividade
dos movimentos que se opõem
a ela".
Ainda segundo Pimenta da
Veiga, as propostas que ale
agora contam com maior apoiopara serem introduzidas na
emenda Sarney são as de formação de uma comissão para
legislar ordinariamente — formada pelos próprios congressistas/constituintes — e a de
aumento dos prazos de desincompatibilizaçáo. Em principio, o novo prazo proposto é
de nove meses, mas exisic uni
movimento dentro do Congresso para que parlamentares
ocupantes de cargos públicos
tenham um prazo menor.

Diálogo com central
sindical é retomado
Esta é a primeira vez, desde março de 64, que o Governo
reconhece a representatividade e sc dispõe a negociar com uma
central de trabalhadores. No início da década de 60,
porém, o
Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) era presença obrigatória na mesa de negociações do Governo, tanto
para questões
políticas como trabalhistas.
Embora não reconhecido pelo Ministério do Trabalho, o
CGT foi organizado em âmbito nacional, durante o Congresso
Sindical Nacional dos Trabalhadores, em São Paulo, em agosto
de 62, com o objetivo de orientar, coordenar e dirigir o
movimento sindical brasileiro. Foi constituído pelas lideranças
de três das cinco confederações nacionais oficiais,
que reuniam
trabalhadores na indústria, em transportes marítimos, fluviais e
aéreos e cm estabelecimentos de crédito, além de outras
organizações paralelas como o PUA (Pacto de Unidade e
Ação).
O CGT foi desarticulado após a repressão política iniciada
com o movimento militar de 31 de março de 64, com a
de
seus líderes, a intervenção nos sindicatos filiados. prisão
O golpe
militar também extinguiu o PUA, organizado em maio de 61,
quando já abrigava meio milhão de trabalhaodres. O Pacto foi,
durante dois anos, a força propulsora dos principais movimentos grevistas do Governo João Goulart, por melhoria salarial ou
por questões políticas.
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Roteiros terrestres em Orlando e Miami de 12 dias
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Aproveite sua visita a Orlando e deixe seu roteiro ainda mais gostoso dando uma
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A NCL ampliou ainda mais a sua já consagrada
promoção 7 + 7 = 7'?
Agora são 7 + 7 + 7 = 7PVeja como é atraente: ao
comprar 2 passagens num dos cruzeiros de 7 dias
pelo Caribe, você ganha grátis 7 noites em hotel 5
estrelas em Miami ou Orlando.
E mais, voando Pan Am, você tem direito a um carro tipo Chevette, também grátis, durante uma semana. Se as 2 passagens forem de adultos, outras 2
pessoas - adultos ou crianças - poderão ocupar o
mesmo camarote, sem nenhum acréscimo de preço.
Saídas semanais. Os portos visitados vâo de Cancúm à Ilha Grand Cayman, de San Juan à St. Thomas e de Nassau à Jamaica.

Alamo

Brasília — A Conclat — Coordenação Nacional das
Classes Trabalhadoras — começou a se formar em agosto de
1983, quando houve um racha no movimento sindical,
que
pretendia criar uma entidade nacional única. Da divisão nasceu,
no mesmo mês, a Central Única dos Trabalhadores (CUT),
dirigida pelo Partido dos Trabalhadores. Pouco depois surgia a
Conclat, em novembro do mesmo ano, apoiada
pelos sindicatos
ligados ao Partido Comunista Brasileiro e alguns independentes.
A Conclat ainda náo é uma entidade sindical legalizada e
congrega 1 mil 240 federações, confederações, sindicatos c
associações de classe em todo o país, que representam mais de
20 milhões de pessoas — quase 70% dos trabalhadores brasileiros. Abrange militantes de praticamente todos os partidos e
tendências políticas, do PC do B ao PDS, passando pelo MR-8,
embora tenha no PMDB sua maior expressão.
Seu presidente é Joaquim dos Santos Andrade, o Joaquinzáo, que também preside o Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo, o maior da América Latina. Outras lideranças começam
a surgir com destaque na Conclat, em busca de novos caminhos
para a entidade e para a estrutura sindical brasileira. Destacamse os sindicatos reunidos na Executiva da Conclat em Sáo Paulo,
como os dos aeroviários e publicitários.
Criticada pela CUT, que nâo a considera representativa da
classe trabalhadora c a acusa de abrigar pelegos, a Conclat
participou ativamente da campanha pelo voto útil nas eleições
de 1982, engrossando a frente ampla do PMDB contra o PDS, e
apoiou a eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral.
As divergências internas começam agora a se refletir na
postura da entidade, principalmente cm relação à aproximação
com a CUT. Os mais conservadores, como o
presidente da
Federação dos Metalúrgicos de São Paulo, Argeu Egidio dos
Santos, náo querem aproximar-se do PT. Os comunistas, no
entanto, defendem que as duas entidades devem lançar uma
campanha conjunta por reivindicações específicas, como trimestralidade, redução de jornada de trabalho e reposição salarial.

Constituinte
será votada
por etapas
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Ulysses diz que passou a hora de se fazer o pact
Brasília — Foto de José Varella

José ISegreiros

Brasília — "O pacto deveria ter sido trabalhado
nos 100 primeiros dias de governo, que correspondem
ao período cia graça, da confiabilidade plena da nação"
diz o presidente do PMDB e da Câmara dos Deputados, Ulysses Guimarães. Como isso não foi possível,
segundo ele resta agora atuar "topicamente", evitar a
explosão inflacionária e arbitrar a justiça, dentro das
possibilidades reais do país.
Ulysses está preocupado em evitar que o acúmulo
de propostas polêmicas para a Assembléia Constituinte
frustrem até mesmo sua convocação ainda este ano.
pois para aprová-la são necessários dois terços dos
votos do Congresso. "Está na hora dos partidos definirem suas responsabilidades quanto a essas opções
(eleições diferentes para o Congresso e Constituinte,
delegados sem partido, congresso com atribuições,
constituinte etc)", afinna.
. Na terça-feira, às 20h, ele se reúne eom todos os
líderes partidários para tratar do assunto e no dia
seguinte convoca a executiva do PMDB, para votar o
adiamento da convenção nacional de dezembro, que
deverá reelegê-lo para a presidência. "Estou entranhadamente ligado ao meu partido. Se eles precisarem de
mim. c estiver .seguro da preferência... Ninguém poderá recusar sua colaboração para manter o partido
unido. Isso seria um desserviço".
Ulysses acha cedo para discutir a sucessão, pois
acredita que isso afeta a autoridade do Presidente
Sarney. Confia na vitória do PMDB nas eleições
municipais de novembro e está interessado em acabar
com o desperdício, a injustiça social, os planos que não
chegam aos beneficiários, os privilégios acumulados na
máquina estatal e a corrupção no setor público.

"Poucos Presidentes
tiveram tanto
apoio do Congresso
quanto Sarnev"
— Antes o Sr recusou a coordenação do
pacto
proposta pelo Presidente porque o PMDB não tinha o
comando da economia. Agora tem. Há 15 dias o Sr até
tomou iniciativas e depois recuou. Por quê?
. — Infelizmente a palavra pacto se desgastou por
ter sido mal posta e mal interpretada. Não fossem as
circunstâncias da morte do Presidente Tancredo Neves,
globalmente o pacto deveria ter sido trabalhado nos
1(10 primeiros dias ile governo, que correspondem ao
período da graça, da confiabilidade plena da nação.
Como isso náo foi possível, urge agora enfrentar as
crises topicamente mas dentro de um contexto geral
que estruturalmente controle e reduza a inflação, com
o crescimento auto-sustentado da economia brasileira.
Os trabalhadores devem pautar suas reivindicações
através de seus sindicatos e federações. O mesmo
ocorre com os empresários, que tém seus órgãos de
representação. Ao Governo cabe arbitrar, como coordenador de justiça e das possibilidades do país. Sempre
disse ao Presidente José Sarney, como eu havia combinado com o Presidente Tancredo. que é intransferível a
autoridade do chefe de governo e de seus ministros. No
caso, como presidente do maior partido que apoia o
Governo minha posição é de assessoramento, colaborando no terreno
político para viabilizar as políticas
econômicas e sociais propostas pelo Governo. As
coisas agora estão nos seus lugares, com o Governo
através dos ministros da área econômica e do trabalho
atuando em seu nome no sentido de obter soluções que
evitem a catástrofe do aumento da inflação. Esta
devora tudo, os salários e as economias dos pobres e,
insaciável, devora também a autoridade dos governos
impotentes para enfrentá-la. Estou certo de que os
trabalhadores serão sensíveis a esta evidência.
:—.-.— O respaldo político do Presidente Sarney no
Congresso tem sido muito questionado. A Aliança
Democrática funcionou para dar estabilidade ao novo
regime mas é insuficiente para socorrê-lo na rotina da
vida
política. Qual é o problema?
~ '•- —
Poucos Presidentes da República tiveram tanto apoio do Congresso quanto o Presidente Sarney.
Suas mensagens têm sido aprovadas e as posições
que
tejm assumido ao enfrentar os problemas que surgem
tém tido a solidariedade do PMDB e do PFL. e até de
outros partidos. Sou testemunha de que não há
qualquer restrição ao governo do Presidente Sarney no
Congresso que não obtenha resposta imediata
por
parte da Aliança. Mas não se confunda isso com
unanimismo. A democracia agora impõe que se abram
vias. do Planalto em direção ao Congresso e de retorno
do Congresso para o Planalto. Aliás, o Presidente
estimula esses contatos, náo só com as lideranças mas
com os demais parlamentares. O Presidente oferece um
exemplo de trabalho infatigável aos seus ministros, aos
o apoiam e toda a sociedade. Eu lhe confiro o título
que "operârio-padrão
de
da administração e da democracia
brasileira". Tenho confiança nos resultados do trabalho
mais até do que no talento, quando nào associado ao
medo. O cadinho dos séculos consolida a máxima
latina: O trabalho tudo vence. O exemplo do Presidente é o seguro de que vamos vencer sempre, inclusive as
graves crises que abalam o país.
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Ulysses ambiciona chegar ao Planalto, mas não se lança candidato agora em respeito à autoridade de Sarney
Lma cris* que («xie estar «i
pela fmitt ê a
votação da Constituinte. Há um ponto da emenda que
atrai a maioria das divergências no PMDB * ms demais
partidos: a forma da convocação. Qual é a ideal?
Nestes seis nieses. a sociedade, o Governo e a
Aliança Democrática venceram traumas mimo difíceis.
Primeiro admitiu-se a alternatividade no Colégio Eleitoral. concebido como órgão ratificador; a" seguir,
fomos ao Colégio quando toda a sociedade clamava por
eleição direta, com a qual o PMDB estava comprometido desde a fundação: terceiro, foi difícil aceitar a
vitória de Tancredo, que se deu antes da eleição, irente
ao aparelho autoritário que armou alçapões para interceptar a marcha da democracia; depois a terrível e
prolongada doença e morte do Presidente, começando
na véspera da posse; aquela crise ameaçadora naquela
madrugada d_ hospitalização para fixar o sucessor na
pessoa do Vice-Presidente Sarney: e o entrave dc um
ministério herdado por Sarney com o paradoxo de uma
criatura sem o criador. Some-se a tudo isso a natural
ansiedade da sociedade com sua caudal represada por
20 anos de arbítrio que desaguou em reivindicações
pautadas pela urgência. Ü Governo e o Congresso tém
funcionado como pronto-socorro, no qual superpõemse os problemas da maior gravidade. Isso sem contar
toda a substancial reforma eleitoral feita no primeiro
semestre e finalmente o maior de todos os compromissos que é a convocação da Assembléia Nacional
Constituinte, ajustada às exigências de que seja um
sistema de vasos comunicantes para toda a sociedade
Parece que caminhamos para outra
grande
dificuldade justamente na hora de realizar a grande
aspiração das campanhas populares do passado. Não é
um paradoxo?
Náo há dúvida entre 130 milhões de brasileiros
de que a Constituinte deve ser convocada. Nào há
dúvida também quanto aos votantes e a eles se incorporam os analfabetos, dando substância de sinceridade ao
requisito do sufrágio universal direto. Sobram dúvidas,
entretanto, quanto ao titular passivo da cidadania, isto
é, aqueles que devem ser eleitos para a Constituinte
Há opiniões quanto a uma Constituinte incoincidente
com a eleição para deputados e senadores e a existência
dc constituintes eleitos com ou sem a participação
partidária, ou delegados constituintes proporcionais ao
eleitorado de cada Estado da Federação.
O Sr acha essas idéias viáveis? O Palácio do
Planalto não acha.
Eu acho
que já está na hora de os partidos
definirem suas responsabilidades quanto a essas opções. Para marchar nesse sentido e dar a minha
colaboração, convoquei os líderes partidários do Congresso e o presidente e o relator da comissão que
examina a matéria para uma reunião às 2(lh de terçafeira, a fim de balizarmos o terreno. As premissas sáo
estas: a convocação de uma Constituinte ainda este
ano: definir convergências e divergências. É preciso ter
em conta que o quorum é de dois terços, exigindo um
consenso muito grande. Se não houver ordenamento
prévio, votações descoordenadas poderão ensejar ressentimentos e retaliações que poderão comprometer o
objetivo fundamental que é a convocação da Constituinte. Portanto, as proposições polêmicas terão grande dificuldade de alcançar esse quorum. É esse trabalho que vamos empreender na reta final, com o
objetivo de elaborar um substitutivo que facilitará a
votação. Por enquanto, uma idéia que lancei no início
ganha corpo: para evitar que o Presidente legisle por
decreto-lei, seria criada uma comissão credenciada sob
a forma unicameral para exercer a competência legisladora ordinária no interregno da elaboração constitucional.
O Sr considera legítimas as
pressões de entidades da sociedade civil sobre o Congresso no sentido de
ampliar a participação popular na Constituinte?
Legítimas são,
pois a democracia é um mecanismo de pressão. Mas as pressões devem ser feitas

pelos canais competentes A democracia c um regime
de partidos. Enfraquecê-los é enfraquecer a democracia. No exercício da Presidência da República, conversei longamente com os presidentes da OAB e da ABI e
vou renovar esse contato, inclusive com representantes
da Igreja e de outras entidades que tornaram conhecidas as suas idéias
O Sr ueha que u pruzu de desincompatibilizaçãn de nove meses vai prevalecer?
Tomei conhecimento de
que no Senado está
havendo grande acolhida a uma proposta do PDS
para
que a desincompatibilização de governadores seja feita
com cinco meses dc antecedência: de seis meses no caso
de ministros e secretários que são parlamentares; e de
nove meses para o restante. Segundo fui informado,
essa proposta concilia a maioria dos interesses e está
obtendo adesão de muitos parlamentares.
E a representação
popular na Constituinte?
Essa idéia do delegado sem votu c sem partido parece
que encontra grande resistência.

O PMDB ainda é uma
grande vaca
leiteira que aumenta
seus candidatos"
Também soube
qut entre as sugestões levadas
à comissão está uma que prevê a possibilidade de uma
proposição de deputado ou senador, acompanhada de
500 ou mil assinaturas (falta precisar o número) de
eleitores, possa ser acolhida pela Constituinte. É uma
fórmula que está na meia para ser discutida
Os policiei* mais experientes estão convencidos
de que essa eleição municipal vai implodir o quadro
partidário recém-constituído e de que isso . ruim. 0
PMDB escapará dessa?
Nós devíamos acabar de vez no Brasil com
essa síndrome de que a eleição é algo ile extraordinário
e prenunciador de crises e abalos sísmicos políticos.
Ora, o caminho se abre andando e a democracia se
firma através de eleição. Cada eleição que há no Brasil
parece o fim do mundo Nos Estados Unidos, de dois
em dois anos renova-se a Câmara dos Representantes e
na Suíça náo há semana em que não haja eleição ou
plebiscito. Entendo que a eleição das capitais tem o
mérito de ser um sismógrafo registrando as modificações profundas da sociedade. Ouanto mais cedo melhor
para que se tenha material crítico de avaliação ou
retificação de rumos. Quanto ao meu partido, as
notícias que recebo são auspiciosas. Se a marcha da
preferência popular continuar vamos eleger mais prefeitos do que prevíamos. Cito os exemplos de Curitiba.
Maceió e Belo Horizonte, onde náo se acreditava antes
elegeria seus candidatos.
que o PMDB
Mas esta eleição poderá demonstrar
que o
PMDB perdeu grande parte de seu inesgotável capital
eleitoral do passado — a opinião pública —, ao transfòrmar-sc de Oposição em Governo?
O PMDB ainda é uma
grande vaca leiteira que
continua alimentando seus candidatos em direçáo à
vitória. Num pleito com características tão peculiares
como o das capitais, com eleitorado muito autônomo,
as perspectivas confirmam a credibilidade da legenda.
O PMDB continua sendo o grande e imbatível partido
popular Ono Brasil.
desgaste do homem publico de Oposição que
passa a ser Governo é inevitável, mas o sr tem mantido a
popularidade. Por isso, no PMDB, sua reeleição à
presidência do partido e a candidatura à Presidência da
República em 1988 são consideradas impositivas. O sr já
se rendeu?
Todos nós fomos feitos á feição de uma

situação superada. Agora ,i sociedade quer respostas
diferentes. Eu acho que com as eleições os verdadeiros
valores serão confirmados. Havendo uma transição,
isso também deveria se refletir sobre os detentores de
cargos públicos É hora de reciclagem. Fico muilo
estimulado não só pelas pesquisas como pelo contato
físico, pelas manifestações de ma. Isso. para o homem
público, faz redobrar as suas responsabilidades e o seu
cuidado para zelar por esse patrimônio de confiança da
sociedade. Quanto ao meu partido, estou entranhadamente ligado a ele, mas não tomo uma posição ativa.
Evidentemente que se eles precisarem de mim e se eu
estiver seguro dessa preferencia eu examinarei a situaçáo. Ninguém poderá recusar sua colaboração para
manter o partido unido, pois isso seria um desserviço.
Pretendo reunir o partido na quarta-feira. A lei admite
que a executiva possa escolher o momento mais propício para a realização das convenções e as convenções
eom data fatal podem coincidir com um momento
crítico e desagregador de qualquer partido. Desde que
a mudança de data não revele propósito contintnsia.
mas a sinceridade de quem quer servir, isso é admitido
E eu nulo uma inclinação da quase totalidade do
diretório para que se fixe uma outra data que nao S de
dezembro.
Ka Presidência da República?
Eu fui candidato
pelas diretas, percorri o pais
todo e o próprio Presidente Tancredo Neves, quando
perguntado, dizia que eu era o candidato natural do
partido e com seu espirito irônico sublinhava: "Eu sou
freguês de caderainho a votar em Ulysses Guimarães",
Mas acho que e muito precoce o lançamento de
candidaturas agora. Elas constituem pólos de fixação
de autoridade e corn tal anterioridade passam a ocupar
espaços do atual detentor do cargo. Tenho recusado
qualquer cogitação para poder ter autoridade para
desaconselhar que outros partidos o façam.
Sempre que o Sr assume a Presidência invoca o
cumprimento dos compromissos da Aliança em praça
publica, invoca sobretudo a justiça que tem que ser feita
em favor dos menos favorecidos. O Governo está
resgatando de fato aqueles compromissos??
O primeiro dever do Estado é com a justiça e o
estado e a sociedade brasileira sáo muito injustos com a
maioria do povo brasileiro. Pelas longas conversas que
tenho tido com o Presidente e pelas obras já em
andamento eu posso dar o testemunho que é uma
verdadeira obsessão sua reverter esta ignominiosa
pirâmide de injustiça, em que 5% de privilégios estão
no vértice, enquanto na base estáo milhões de brasileiros carentes. E preciso, pela participação na renda,
reverter a posição dessa pirâmide. Do contrário, a
instabilidade será o estigma de nossa civilização e a rua,
com manifestações de inconformismo. poderá procurar
corrigir as injustiças de uma política feita sem ela.
O que é preciso fazer?
Existem muitas distorções
que precisam ser
corrigidas e isso nào pode ser feito de uma hora para
outra. Nada mais duro que lutar contra a inércia, os
privilégios, as vantagens ilícitas e a corrupção embutidas no aparelho governamental durante anos. Um
engenheiro hidráulico me deu uma imagem que quero
repetir. Uma adutora para fornecimento de água pode
ter uma perda normal inclusive por evaporação, de
209.. No Brasil, chega a 4(1 ou 50% pelo desperdício.
Ao invés de procurarmos corrigir perdas, as empreiteiras. através de lobhies, pressionam para construir novas
adutoras com as mesmas margens de perdas. Isso
também acontece no campo social, onde projetos bem
formulados, através de uma aplicação demorada para
chegar às pontas, pelo atraso, pela ineficiência, pelo
clientelismo e até pela corrupção chegam completamente aviltados. Em toda a parte verificamos isso.
Como se diz na minha terra: "E muito tiro para pouca
caça". Então, um esforço descomunal não tem o
proporcional rendimento qualitativo.
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Política

Informe JB
Furacão "Roque"

O valor do trabalho
Uma pesquisa que o IBGE começou
a fazer sistematicamente revela:
Em agosto, a renda mensal média
de todos os trabalhadores do Grande
Rio estava um pouco abaixo dc três
salários mínimos — CrS 916 mil.
A renda mensal média dos trabalhadores que tem carteira assinada ficou
um pouco acima de CrS 1 milhão c a dos
biscateiros e autônomos em pouco mais
de CrS 700 mil.

O Ibope do TRE
Em que pese o amontoado de baboseira que todo o dia é despejada na
paciência do telespectador, o horário de
propaganda gratuita do TRE é assistido
por 59% dos cariocas.
— Pelo menos é o
que garante o
Instituto Alberto Pasqualini — o Ibope
do PDT —, que mandou fazer uma
pesquisa sobre o assunto.

Debandada
Oitenta técnicos qualificados deixaram o Instituto de Pesquisas Espaciais
(Inpe) de São José dos Campos (SP),
desde o início do ano, por causa dos
baixos salários.
Estão indo para as indústrias de
material bélico privadas, que oferecem
melhor remuneração. A mesma coisa
está acontecendo com o Centro Técnico
Aeroespacial (CTA) e com a Embraer.

D Raimunda
A tradicional gafieira Elite, da Praça da República, também pegou carona
na cauda do cometa de Halley.
A Elite está organizando a "Taça
Cometa de Halley — Homerfcigcm à
Raimunda".

Alfonsín e os militares
Do Presidente argentino Raul Alfonsín, em entrevista dada ao jornal
francês Le Monde, 15 dias atrás, ao lhe
pedirem para explicar melhor o que
seria a reconciliação entre as forças
armadas e o país:
— É a distinção
que devemos fazer
entre os maus chefes que as forças
armadas tiveram e as forças armadas
como instituição. (...) O prestígio das
forças armadas está ligado ao fato de
que os maus chefes estão sendo processados na Justiça.

Mestres e alunos
Uma fundação federal, a Faculdade
de Ciências Médicas de Porto Alegre,

Novas estrelas brilham no C onaresso
Fotos de Wilson Pedrosa

Mais três eleitos do furacão Roque Santeiro.
O filme Rei do Rio, de Fábio
Barreto, teve em sua primeira semana de exibição um público de
cerca de 60 mil espectadores, inferior ao que esperava o produtor
Luís, Carlos Barreto.
É que 80% da renda são conseguidos nas sessões de 14h às 18h. As
duas últimas sessões andam às moscas. A novela já tinha matado a
sessão das oito. Agora, atrasada
pelo programa do TRE, matou a
das dez.
Exemplo: na última sexta-feira
de setembro, o cinema Roxy, um
dos campeões brasileiros de bilheteria, teve 1.100 espectadores até as
20h e 150 depois.
¦
No restaurante Florentino —
um dos templos da badalação do
Leblon —, o movimento, até as
22h, caiu 15% em relação ao que
era antes da chegada de Roque.
¦
E o candidato do PSB a Prefeito
do Rio, Marcelo Cerqueira, tem o
cuidado de programar todas as atividades noturnas de sua campanha
"depois da
novela Roque Sanpara
teiro".

tem o recorde negativo de relação número dc alunos/número de professores:
um professor para 2,7 alunos. São 211
professores e 580 alunos.
Entre as autarquias, a Escola Paulista de Medicina, que fica na cidade de
São Paulo, é recordista, com um professor para três alunos.
No extremo oposto fica a Universidade de Rondônia, com um professor
para 14 alunos.
Em média, cada aluno das universidades e faculdades federais custa ao
Ministério da Educação CrS 30 milhões
por ano.

¦

Roberto

Flávio Bierrenbach

Cassio Gonçalves

Esses

números foram examinados
de perto durante a greve das fundações,
que terminou quinta-feira, depois de
longas c laboriosas negociações.
Conclusão a que chegou o Secretario-Gcral do MEC, Everardo Maciel:
— A universidade brasileira está
numa situação dc caos completo.

Foto de Daniel de Andrade

O enredo do Salgueiro para 1986 —
Tem que sc tirar da cabeça o que não se
tem nos bolsos — homenageia o carnavalcsco Fernando Pamplona, que deverá desfilar numa carreta, cm êxtase
glorioso.
Em princípio, deveria desfilar com
ele na carreta o homem que o iniciou no
samba, Nelson Andrade — fonte, entre
outros enredos, dc Palmares, Aleijadinho e Chico Rei.
Nelson, entretanto, deverá exercer
no próximo carnaval a função dc diretor
da Mangueira, a pedido do presidente
da Estação
Primeira,
Djalma dos
Santos.
¦
A Mangueira está pedindo socorro
porque ficou esfacclada com a saída dos
bicheiros Zinho e Manola.

IASERJ
Durante a greve dos médicos veio à
tona, com todo estardalhaço, uma série
dc irregularidades praticadas na administração do Hospital do IASERJ.
Passados menos de dois meses o
assunto caiu no esquecimento e a antiga
administração retomou o comando do
hospital.

Os padrinhos
Aparecem hoje no horário de propaganda gratuita do candidato do
PMDB a Prefeito de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, o presidente
do partido e da Câmara, Ulysses Guimarães, e o Governador Franco Montoro.
A seguir, o Senador Fernando Hcnrique, depois de mostrar o muque partidário, desafia seu oponente Jânio Quadros, da coligação PTB/PFL, a se apresentar na televisão cm companhia do
ex-Ministro Delfim Netto e do Deputado Paulo Maluf.

Aírton Sandoval

~ji\ k r>r

Os franceses oferecem a localidade
de Marne-la-Valléc, sete quilômetros a
sudoeste de Paris, para atrair o investimento — da ordem de 2 bilhões 200
milhões de dólares —, mas não podem
oferecer o maior trunfo da Espanha: sol
a maior parte do ano e um clima mais
agradável.
Já se fala num projeto similar para a
América do Sul.

Jorge Uequed
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NOVAS TURMAS: Manhã - Tarde - Noite
(Si aTmi-». .^- CENTRAL DE CURSOS
.JAHIbNSE Praçi Ana Amélia, 9 - 5." andar - Centro
'pr6Parâ"~meihor IP™». * Sta. Ctti) Teli. 262-3760 g 262-9858
HH

DrsJiAUROe MARILENE TENENBAUM
comunicam seu novo endereço a partir de 01/10:
Av. Suburbana, 7.263 salas 201/202
R. Conde de Bonfim, 369 sala 406
Tels.: 591-6341 e 208-0906

Brasília — Pela primeira vez nos seus 48
anos de existência, a ZYK-684, Rádio Hertcz.
de Franca, município
paulista dc 150 mii
habitantes, deslocou um repórter — Renato
Lima — para a capital do
país. Motivo: na
quarta-feira, o Deputado de Franca Ayrton
Sandoval (PMDB) era o astro do Congresso
nacional, que fechava um acordo em torno de
sua explosiva emenda de reforma tributária.
Sandoval e outros três deputados
passaram boa parte da semana atendendo a
pedidos
de entrevistas de rádios, jornais, revistas e
televisões. Ele, os pemedebistas Flávio Bierrenbach (SP), Cassio Gonçalves (MG) e Jorge
Uequed (RS), em função de circunstâncias
políticas ou de seus próprios esforços, conseguiram especial espaço nos noticiários e, assim, tornaram-se sócios do reduzido grupo de
meia centena de personalidades conhecidas
nacionalmente, num Congresso de 548 parlamentares.
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CURSOS

iivroríA/iAncA

Análise e Projeto de Sistemas
Microcomputador (Basic, CP/M, Mumps)
Organização, Sistemas & Métodos
Programação de Computador (COBOL)
Digitação
Treinamento Prático em Cobol
¦ '
_
Matérias integradas com enfoque
rrrrr
prático e compatível com
as necessidades do mercado.
Laboratório de Microcomputadores
Centro de Computação
Central de Digitação
Recursos Pedagógicos
wBSBp&j • Recursos Audiovisuais
Biblioteca » Estágio
Rio Branco, 173 Sobreloja Tel. 262-9364
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INSTITUTO BRASILEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CURSOS DE
ENGENHARIA

Bierrenbach, deputado federal de primeira legislatura, tornou-se alvo da atenção
geral
por ser o relator da emenda Sarney, que
convoca a Constituinte. Cassio Gonçalves,
outra das atrações, também em primeira legislatura, ganha destaque porque será o responsável pelo relato na comissão que vai devolver
ao Congresso suas prerrogativas. O gaúcho
Uequed, que chegou à Câmara junto com
Sandoval, é o autor da polêmica subemenda
10, que, aproveitando a proposta de Constituinte do Governo, quer ampliar a anistia de
funcionários públicos e militares, com rcintegração ao serviço ativo.
Bierrenbach e Gonçalves, para chegarem
à ribalta, receberam um empurrão. Os dois
foram indicados para o cargo pelo Deputado
Pimenta da Veiga (MG), a quem ajudaram na
eleição para líder do Governo na Câmara.
Uequed tem como co-autor da emenda de
anistia — que vem provocando reações no
Governo e nos meios militares — o Deputado
Alencar Furtado.
Sandoval, antes da atual emenda que fez
surgir o acordo para destinar mais Cr$ 7,7
trilhões dos municípios, havia apresentado três
propostas com o mesmo objetivo. As três
foram para o arquivo.

Mineiro tranqüilo
Quem não se perturba é o mineiro Cássin
Gonçalves. Ligado à esquerda católica desde
os tempos da Ação Popular, Gonçalves, nascido em Itaúna, a 84 km de Belo Horizonte, foi
presidente do DCE da universidade católica,
onde se formou advogado. Votou em branco
de 1966 até 1974, quando ajudou a eleger
Itamar Franco senador do MDB. Eleito Deputado estadual em 1978 com 26 mil votos, tendo
como base eleitoral setores da Igreja e da área
estudantil, Gonçalves chegou à Câmara federal com 60 mil votos, em 1982.
Competência para legislar sobre assuntos
financeiros; poder de fiscalização com disciplinamento das comissões parlamentares de inquérito e da presença de ministros e autoridades no Congresso. Estes, na concepção do
relator da emenda das prerrogativas do Congresso, são os pontos principais a serem alcançados neste selor. Ele, no entanto, entende
que o Estai uto dos Parlamentares é outro
ponto importante.
Neste final de semana, as novas estrelas do
Congresso Nacional estão faturando seu
prestígio junto às bases e curtindo o sucesso com as
famílias. Bierrenbach, em Sáo Paulo, ouve
Mozart, bossa nova, torce pela Portuguesa de
Desportos e lê Alternativa de Poder, de Kenneth Galbraith. Sandoval, em Franca, fiel às
origens de filho de agricultor, fica com Tônico
e Tinoco e Alvarenga e Ranchinho. Cassio
Gonçalves, em Itabira, vai ao boteco do Nilo e,
depois, à missa. Uequed, entre churrascos de
costela dc porco e comícios para a eleição
municipal cm Canoas, pretende terminar de
ler O Senhor F.mbaixador, de Érico Veríssimo.

Aos 42 anos, oito filhos, ex-faxineiro,
contínuo e caixa de banco no interior de Sâo
Paulo, Sandoval 6 um homem paciente. Em
1975, quando chegou à Câmara federal, apresentou sua primeira proposta de reforma tributária. Então, embora não contasse com apoio
de ninguém, acreditava estar brigando "pela
coisa mais importante para os municípios brasileiros".
Enquanto estudava advocacia, depois de
formado técnico em contabilidade, Sandoval
prestava assesssoria contábil às prefeituras da
Região Noroeste de São Paulo: "Houve época
em que os municípios recebiam apenas 4% do
bolo tributário." Mas quem lhe deu certeza de
que estava no caminho certo foi o Presidente
Tancredo Neves, como conta o Deputado:
— Dele recebi a maior lição da minha
vida. Candidato a líder do MDB, concorrendo
contra Freitas Nobre há quase 10 anos, Doutor
Tancredo mandou um recado. Queria falar
comigo. No dia da eleição, às seis da manhã,
ele me ligou dizendo que ia lá cm casa.
Chegou, me falou sobre sua proposta de
candidato e foi embora. Tancredo venceu
Freitas por um voto, e eu votei nele.

Relator polêmico
Quem não queria votar em Tancredo Neves, ou, pelo menos, não queria comparecer
ao Colégio Eleitoral, era o Deputado Flávio
Bierrenbach, 45 anos, três filhos, neto do
General Flores da Cunha (revolucionário de
30, ex-Governador do Rio Grande do Sul e

MICROCOMPUTADORES PARA
ENGENHARIA

Monsieur François MITTERRAND

Período: — 8/10 a 12/11. 3«« e 5«* feiras
Instrutor: Jorge da Cunha Pereira Filho

Président de la Republique Française, recevra la communauté
française de Rio dans les salons du Copacabana Palace le 16
Octobre à 18 heures. Les cartons <f invitation pourront être
retires sur présentation d'une pièce d'identité au Consulat
General de France

PLANEJAMENTO, UHgAMfcN I U

E CONTROLE DE CUSTOS NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Período: 08.10 a 03,12 — 3.'s e 5.'s feiras
Instrutor. Carlos André Bonow Filho e Ronaldo Merhy Rocha

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
E HIDRÁULICAS

58 Av. Pres. Antônio Carlos (Tel: 210-1272)
à partir du lundi 7 Octobre, de 15 à 17 heures.

Período: 14.10 a 18.12 — 2. s e 4Ts feiras
instrutor: Jair Santos e Mundo Cunha

PROJETO E CÁLCULO DE ESTRUTURAS
METÁLICAS

DEFENDA-SE!
QUANTO VALE A VIDA?

Período: 28.10 a 18.12 — 2.'s e 4.*s feiras
Instrutor: Ulysses Cordeiro

GERÊNCIA DE APLICAÇÃO DA
INFORMÁTICA NA ENGENHARIA

APRENDA A ATIRAR!
Os profissionais da AGENTS - Segurança
têm a solução para seus problemas.

Período: 04.11 a 27.11 - 2*s e 4.*s feiras
Instrutor- Jorge da Cunha Pereira Eilho

cidos pela Prefeitura, que os locará às empresas patrocinadoras dos trabalhos. Estes
serão previamente examinados por uma comissão de jornalistas, publicitários, artistas
plásticos e representantes de órgãos oficiais.
Caetano Veloso, que vai se apresentar no
projeto Luz do Solo nos dias 21 e 22, cantará
pela primeira vez em show a música Bilie
Jean, de Michael Jackson. O projeto está no
Golden Room do Copacabana Palace.
Clodovil estará de volta à TV Manchete
ainda este ano. Resta saber se o costureiro
retornará ao programa De mulher para mulher ou se vai estrear um novo programa com
Mièle.
O compositor americano John Cage, de 73
anos, guru da música erudita de vanguarda,
terá um encontro com compositores brasileiros no Espaço Alternativo da Funarte, organizado pelo Instituto Nacional de Música.
Será quarta-feira às 17h.
Um debate reunindo os candidatos a viceprefeito nas próximas eleições será realizado
na terça-feira, a partir das 20 horas, no
Instituto Bennett, na Rua Marquês de
Abrantes, promovido pela Associação dos
Moradores do Hamengo.
Tunay estará de volta ao Rio no
próximo
dia 23, no Teatro Ipanema, com o show
Sintonia.
Notícia publicada no
jornal Cometa Popular n" I, que está nas bancas: "Ford lança
Jânio a gasolina. Nem bem saiu da linha de
montagem, o novo lançamento da Ford,
Jânio (um Ford bigode com três portas —
uma para renúncia) já está sendo combatido
por todas as concessionárias da fábrica. É
que Jânio, conforme foi comprovado em
vários testes, bebe muito."

Pela anistia
Outro tema importante a ser relatado por
Bierrenbach é a subemenda 10, de Jorge
Uequed, 43 anos, gaúcho de Porto Alegre com
base eleitoral em Canoas. Bierrenbach acha
"impraticável"
a reintegração de funcionários
e dos militares cassados com pagamento dos
atrasados.
Se ocorresse com funcionários munici—
diz o relator — a Prefeitura de Porto
pais
Alegre iria à falência.
Uequed, três filhos, que toda segundafeira traz para Brasília — "uma costela gorda"
para um churrasco de gaúchos no Clube do
Congresso, quer apenas "a efetivação da anistia ampla antes da Constituinte". Esta semana, para escapar ao assédio da imprensa,
funcionários do seu gabinete distribuíam pistas
falsas sobre seu paradeiro: "Está no plenário".
Estava no gabinete. "Está em São Paulo". Já
estava no Rio Grande do Sul.

O municipalista

Ja

Eurodisneilândia
A criação da Disneilândia européia
transformou-se
numa "Disneywar",
uma verdadeira guerra entre a França e
a Espanha para ver quem fica com o
projeto milionário dos americanos.
O vice-presidente da Walt Disney
Productions, Richard Nunis, está na
Espanha inspecionando vários lugares
oferecidos pelos espanhóis para abrir a
Eurodisneilândia — que será o segundo
centro do gênero fora dos Estados Unidos, pois já foi inaugurado um no
Japão.

Deputado federai p,ir quase 50 anosl e sohrinho do Almirante de Esquadra Júlio de Sá
Bierrenbach. um liberai ex-Ministro do Superior Tribunal Militar. Flávio terminou indo ao
Colégio e votando em Tancredo. como os
outros integrantes do grupo — Só-Diretas,
que liderava.
Fui vencido
pela maioria do Congresso
e da sociedade. Aceitei — diz Bierrenbach,
advogado formado pela Faculdade do Largo
de São Francisco, cm São Paulo, onde dirigiu
o centro acadêmico c a executiva nacional da
UNE. Depois da pós-graduação em direito
público em Havard, nos EUA. foi eleito
vereador e líder de bancada do MDB em São
Paulo. Deputado estadual, em 1972, com 36
mil votos, chegou ao Congresso nacional
quatro anos depois com 60 mil votos.
Na semana passada Bierrenbach recebeu
críticas no Congresso, na imprensa e do Governo, por aceitar modificações na emenda de
convocação da Constituinte: "A maioria dos
meus críticos nem me conhece, não sabe o
que
penso" — responde, evidenciando sua condide
estreante
no primeiro plano da política
ção
nacional. "Não vou bancar o avestruz e enterrar a cabeça no Congresso" — diz, deixando
antever qual será sua posição na questão da
Constituinte autônoma.

Fernandes

Provocando atritos

Reforço carnavalesco

Lance-LivreO PMDB do Rio descobriu entre seus
guardados uma bela coleção de fotos da
política brasileira da década de 1950, inclusive fotos que ninguém conhecia do Presidente
Juscelino Kubitschek. A sede do PMDB do
Rio era a sede nacional do falecido PSD. As
fotos vão ser restauradas para que o partido
faça uma exposição.
A construção da usina hidrelétrica de Yacyreta, mini-Itaipu que reúne Argentina e
Paraguai, foi suspensa na semana passada
por causa de uma briga em torno das taxas de
câmbio que o Governo argentino quer usar
para pagar desapropriações em território
paraguaio. A conclusão da obra, prevista
para 1994, vai atrasar ainda mais.
A casa em que nasceu o escritor Graciliano Ramos, no município alagoano de Quebrângulo, será transformada em pólo de
atração turística e cultural no Estado. A
Câmara aprovou ontem projeto do Deputado Alberico Cordeiro (sem partido/AL)
desapropriando e declarando de utilidade
pública o imóvel, que será administrado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
Se depender de palavras, o desenvolvimento do Nordeste está bem servido. Anteontem,
na reunião da Sudene em que se discutiu o
Plano de Desenvolvimento Regional, governadores, representantes dc ministérios, das dasses produtoras e dos trabalhadores gastaram
quatro das cinco horas do encontro fazendo
discursos. O Governador do Maranhão, Luiz
Rocha, de tanto falar, ficou rouco.
A Câmara Municipal de Porto Alegre
aprovou, por unanimidade, a pintura de
muros e paredes de domínio público por
artistas plásticos. Os espaços serão estabele-
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PT inova a campanha, com criatividade
Ana Maria Tahan
São Paulo — Com uma campanha quase artesanal, sem
recursos e sem estrelas políticas, o PT paulista está se transformando
na grande surpresa desta campanha eleitoral
pela prefeitura da
capital. A última pesquisa do Ibope deu ao PT 10,1% da
preferência
do eleitorado e o partido, utilizando com criatividade o horário
gratuito no rádio e na TV, passou a ser um dos problemas para o
candidato do PMDB. Senador Fernando Henrique Cardoso, de
quem tira votos.
lima novela de sete capítulos e um boneco "chato" e cheio de
dúvidas, o Zé do Muro — criações da produtora independente TV
Barriga Verde — são as principais peças de sustentação da
propaganda eleitoral do PT. Em um mês, elas conseguiram a proeza de
fazer com que 4(1% dos paulistanos conhecessem o candidato do
partido. Deputado federal Eduardo Matarazzo Suplicy, e sua
companheira de chapa, Vereadora Luiza Erundina. A repercussão
dos programas transmitidos pela televisão estimulou os militantej
petistas, que querem atingir, no dia 15 de novembro, 18% dos votoj
dos cerca de 5 milhões de eleitores paulistanos.
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A política da BEL AIR sempre foi conquistar clientes para toda a vida. Tire partido
de nossa experiência. E vote certo, na programação BELAIR, para sua próxima viagem.
Saídas: 10- 24- 31 outubro e
07-14- 21 Novembro.
10 dias na Capital do Mundo.
Você vai freqüentar os melhores teatros e antecipar
suas compras de Natal. New
York é uma Ilha de conforto,
cercada de civilização por todos os lados.

Ator, sem gagueira
No dia 15 de setembro, nada indicava que o Deputado
Eduardo Suplicy, ao aparecer modeslamcnte no primeiro
programa
do horário gratuito no rádio e na TV — fazendo cooper no Parque
—
do Ibirapuera
fosse surpreender com a campanha. Agora, ela
impressiona até os mais calejados publicitários da capital
paulista.
Como o ex-Ministro da Comunicação Social no Governo Figueiredo, Said Farhat, que considera a novela e as outras inovações
apresentadas pelo PT no horário gratuito as peças mais criativas
desta campanha eleitoral. Suplicy, hoje. é um aliado
que o PMDB
quer conquistar para formar a frente anti-Jânio, candidato da
coligação PTB-PFL.
Suplicy teve a ajuda de uma professora de oratória. Márcia
Miranda, com quem superou a gagueira que o
perseguia desde
jovem. Agora, depois de abrir o primeiro programa se despedindo
da mãe, Dona Filomena Matarazzo. na porta de sua residência, nos
"experimente
Jardins — sob o fundo musical de um jingle
que pedia
Suplicy, diferente de tudo que está aí" — eie se transformou em um
ator quase experiente, a ponto de desempenhar com certa desenvoltura seu papel na novela Nem carranca, nem chapa branca.
Orientado pelos atores Sílvio Zilber e Odilon Wagner, auxiliado pelo diretor da TV Barriga Verde, o
jornalista Francisco
Malfitam, o candidato do PT conseguiu mudai a imagem do
partido
para os paulistanos. De uma legenda radical de esquerda, malhumorada e do contra, o partido passou a ser visto como uma sigla
simpática e bem humorada. O Zé do Muro, um boneco feio,
parecido com a figura do ex-Presidente Jânio Ouadros. foi a
segunda investida criativa dos programas de televisão e é, hoje. uma
das figuras mais conhecidas e comentadas em Sâo Paulo.
Sempre em cima do muro, o Zé cobra
posições do partido, faz
perguntas indiscretas, é mal-educado c já conversou com o cândidato a prefeito, com a candidata a vice e com o
presidente nacional do
PT, Luís Inácio da Silva. Na última sexta-feira,
por exemplo, o Zé,
cm conversa com Lula, se queixou de
que estava incomodado,'
"tem
algumas forças ocultas me cutucando". Lula
porque
pediu
o Zé prevenir as pessoas que passam em baixo do muro contra
para
"o
candidato da vassoura". O principal objetivo de todos os
que
participam é convencer o Zé a descer do muro e votar no PT
O PT vai gastar, atê o dia 15 de novembro, CrS 250 milhões na
programação dos programas eleitorais para a televisão. No rádio, a
montagem das mensagens é feita gratuitamente
por filiados do
"Nossos
partido.
programas, mais do que mudar a imagem do PT
para o público externo, estáo conseguindo ser uma mola propulsora
para dentro do partido", considerou Malfitani.
Sem a malícia que caracteriza o.s políticos mais experientes,
cerceado peías restrições impostas pelo partido — avesso à
prática
política tradicional — o Deputado Eduardo Suplicy é considerado
"puro",
"amador",
adversários
um
um
pelos
que se debate em uma
jaula dominada, até o momento, por "leões", como o ex-Presidente
Jânio Ouadros e o Senador Fernando Henrique Cardoso e seus
principais cabos eleitorais. Governador Franco Montoro e o Prefeito Mário Covas.
Na última sexta-feira, em visita aos jornais São Paulo Shimbum, üiário Nipak e Jornal Paulista — editados
para a comunidade
japonesa da capital — e durante palestra para os estudantes da
cidade universitária, no grêmio da Escola Politécnica da USP —
Suplicy rejeitou a tese do voto útil a favor do PMDB e surpreendeu
os estudantes, ao propor que os automóveis
pagassem uma taxa
mensal pela utilização do asfalto da cidade.
O candidato do PT não teme, com o avanço de sua campanha,
acabar elegendo o candidato da coligação PTB-PFL. ex-Presidentè
Jânio Ouadros. Para ele, se Jânio for eleito, será resultado do
julgamento dos governos Montoro e Covas e não dos votos que o PT
poderá tirar do candidato pemedebista, Senador Fernando Henrique Cardoso.
Sâo Paulo — foto de Wilson Santos
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NEW YORK! NEW YORK!

REENCONTRO COM A
ARTE.
Mínimo 2 passageiros.
Saídas todas as terças-feiras.
29 dias de recreação e cultura, visitando ROMA/CAIRO/
LUXOR/JERUSALÉM/BELÉM/
HEBRON/JERICÓ/MAR MOR^_^\
TO/NAZARÉ/TIBERÍADES/HAIFA/TEL AVIV/ISTAMBUL/ ATHENAS/PARIS.
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PACOTE ESPECIAL: 14
DIAS MIAMI/ORLANDO. 19 PROGRAMAS
Saídas garantidas todas 5.as FASCINANTES A
feiras. Mínimo 2 passageiros. GRÉCIA.

EPCOT CENTER. BUSCH CARDENS. CIRCUS WORLD. SEA
WORLD. E toda a fascinante
série de atrações de DISNEY
j WORLD. Você vai vibrar!
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EUROPA DYNAMICA.
Mínimo 2 passageiros.
Saídas todas as terças-feiras.
21 dias do Brasil a Roma, percorrendo os centros mais
adiantados da Itália, inglaterra e França. Opcional de 6
dias a Athenas e Istambul.

Cruzeiro às ilhas Gregas de
um, dois, três, quatro ou sete
dias junto com roteiros terrestres a seu gosto.

ROTEIROS ESPECÍFICOS
O MELHOR DO ECITO.
ISIS/ NEFERTITIE CRUZEIRO NO
NILO.
O MELHOR DE ISRAEL
Tour à TERRA SANTA.
O MELHOR DA TURQUIA.
ISTAMBUL/BÓSFORO/SULEIMAN.

LANDTOUR (EUROPA BY BUS). CRUZEIRO SKORPIOS
31 dias em ônibus de luxo.
NOS FJORDS CHILENOS.
MADRID/ PARIS /LONDRES/ 14 dias.
BRUXELAS/ AMSTERDAN /CRU- SANTIACO/PUERTO MONTT/
ZEIRO PELO RIO RENO/ FRANK- CRUZEIRO DE 7 DIAS.
FURT/ZURIQUE/SALZBUR- Hotéis de 1? Categoria.
CO/VIENA/FLORENÇA/RO- Pensão completa durante o
MA/NICE/BARCELONA.
Cruzeiro.
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E MAIS: CRUZEIROS MARÍTIMOS
NO MUNDO INTEIRO.

«O- B6LAIRVIAS6NS
Av. Almirante Barroso, 81 - Sobreloja
Tel (PABX) 292-1212
TELEX: 021 - 30919 - Rio de Janeiro
EMBRATUR N° 00906 - 00 . 41 - 7

-NÓS NÃO LEVAMOS VOCÊ A
QUALQUER LUGAR.
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APROVEITE AGORA AS SUBSTANCIAIS
Suplicy na USP: contra a tese do voto útil

PRAXIS 20
:

A MÁQUINA DE
ESCREVER
ELETRÔNICA
L PORTÁTIL DA

olivetti
__^^^i>_____________________.
^^M
______________
/^

Temos o
melhor preço
e as mais vantajosas
condições. Telefone e
tire a prova.

Nós vamos levá-la em sua casa.

0-6191
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CONCESSIONÁRIO
EXCLUSIVO

olivetti

Rua Carvalho de Souza. 98 loias C e D
Madureira Rio de Janeiro - RJ

REDUÇÕES DE

BAIXA ESTAÇÃO
EUROPA MARAVILHOSA

I I EUROPA FASCINANTE

Itália ¦ Áustria - Suiça ¦ Alemanha - Holanda ¦
Portugal - Espanha ¦ frança ¦ Itália - Áustria
Bélgica - Inglaterra ¦ França e Espanha,
Suíça- Alemanha - Holanda - Bélgica
a Inglaterra.
Saldas: Out.
10 • 17 - 24- Now. 07 -14 Out. 12 -19-29 - Nov. 02 -16 - 2S - Jan./86 - 02 - 09 -16 - 23 - 30 - Fev. 06
Jan./86 -11 -18-25 - Fev. 01 -08-1513 - 20 • 27 - Mar. 06-13-20-27 22 - Mar. 01 - 08 -15 - 22 - 29 - Abril - 05

36 dias • 10 países

25

dias - 9 países

Queremos a sua companhia "ífj^rt AIR
na nossa COMPANHIA! uC^T PORTUGAL
EUROPA ESSENCIAL OCIDENTE EUROPEU
p^ugal • Espanha ¦
Itália- Áustria - Suiça ¦ Alemanha ¦ Holanda
frança - Itália ¦ Suiça a
Bélgica ¦ Inglaterra e frança.
Inglaterra
Out. 12 - 19 - 29 - Nov. 02 - 16 - 25 Saldas: Oul. 17 - Nov. 07 - Jan./86 - 02 •
Jan./86 -11 - 18 - 25 - Fev. 01 - 08 -15
22 - Mar. 01 - 08 -15 - 22 - 29 - Abril - 05 li ¦ 23 - Fev. 13 e 20 - Mar. 13 - 20

21 dias • 8 países

[_______]
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29

dias - 6 países

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

nlli-Pln
££??_.*„._,_
* S,° ""'l' »v- 8rt«- f"" "»•¦ ,51» • »l" (Oti) 210-1666
CENTRO - RUA MÉXICO, 21 LOJA * C»™pln« - SP - Rui ii ConcoiçJo. 299 - lai.: {0192) 3Z-6188
Rui da Aurorj. 295-SJU 101-t«l.; (0B1) 222-4599/222-4292
TÉI
•Recl.i:
I CL.. . 01t\
£ÍU- 1H/lfl
I Oil)
.
Silvado.: Rui Vlic. do Rollllo, 3 S/909 - tel.: (071) 242-0731/242-9375
A,í9";
Ru*d" Anli,,d" "37 s/505 - m.: 10512125-1002
IPANEMA RUA VISC DE r,"HJH'
PIRAJÁ 547*
ü1"10 Ru» XV
0,/ • Curltim:
d» Novimb.o. 362 S/603 • Kl.: (0411 222-8532
..,...!«« . «
. #_ .. .
LOJA A- TEL.: 511-1840
* B«lo Hoiljonn: Rua Gonicitos. 71 S/1204 -Ul : (031)226-3335
o seu agente oe viagens
imbmtwc aun-ani
consulte
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Governador Leonel Brizola
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Pretendem
constranger a Justiça
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Para quem, como eu, sempre cultivou o mais alto apreço, o mais
irrepreensível respeito pelas prerrogativas e a intangibilidade do Poder
Judiciário, não pode deixar de ser chocante a decisão do magistrado
que impediu a transmissão, pela Tv, de minhas razões, frente a uma
ardilosa manobra publicitária destinada a favorecer certos candidatos,
e em prejuízo das candidaturas Saturnino-Jó Resende.
Devo referir-me a este episódio com lealdade e franqueza. Atuei
com a consciência de estar rigorosamente dentro da ética e das normas
legais. Eis, porque, embora com o respeito e o acatamento àquela decisão, tornou-se uma exigência irrecusável o recurso ao egrégio Tribunal
Regional Eleitoral, pleiteando uma revisão.
Permaneci mais de duas semanas ouvindo em silêncio as maiores
agressões, repetidas, diariamente, através das redes de rádio e televisão.
Alguns candidatos, ou seus porta-vozes, muitos deles de dedo em riste,
adotaram essa tônica desde o início das transmissões, de reiterados ataques com as mais desprimorosas referências ao Poder Público e a mim.
Governador. Nenhuma crítica fundada, apenas achincalhes, leviandades, invectivas, desmerecimentos. A minha presença na televisão e no
rádio tornou-se uma necessidade imperativa. Um governante eleito
pela
população não pode, em tais circunstâncias, permanecer em silêncio.
Com sua omissão, estaria contribuindo para degradar o mandato que o
povo lhe conferiu. E, o que é mais grave, estaria permitindo que o interesse público viesse a ser atingido, pois exatamente é o que acontece
quando se estabelece um clima de desconfiança e degradação do Poder
Público. E, ainda mais, quando o que se passa, neste momento, é uma
grosseira e desabusada demagogia eleitoreira, sem argumentos dignos
de respeito, sem nenhuma continência de linguagem.
E quando tudo isto se verifica em plena campanha eleitoral,
tornam-se evidentes os objetivos de seus autores. Procuram atingir o
Governador e, dessa forma, desconceituar a sua gesião administrativa
e, por via indireta, o Partido e seus candidatos. Trata-se, pois, de
uma campanha de baixo nível, que não visa outra coisa senão interesses
eleitoreiros.
Veja-se, por exemplo, o que vem ocorrendo com este candidato
Heitor Furtado. Este candidato já repetiu mais de 25 vezes, nas redes de
televisão e rádio, as suas gravações contendo nada mais que insultos
e insinuações caluniosas contra o Governador, e continua, até lioje,
acintosamente, impunemente, utilizando expressões fraudulentas e
artificiosas. Não há relatório nenhum de CPI alguma. Esse caso é mais
que insólito: um caluniador contumaz exigindo que o Governador dê
explicações sobre calúnias. E tudo isso está invadindo, todos os dias,
milhões de lares, agredindo a consciência das famílias, das próprias
crianças e adolescentes. Suprema vergonha da vida pública deste País.
No curso dos meus 40 anos de vida pública, nunca me deparei com
uma violência de linguagem, contendo tão graves insultos e impropérios
contra um Tribunal e os seus juizes, como a que o companheiro de chapa do sr. Medina dirigiu aos membros do egrégio Tribuna! Regional
Eleitoral. Liberdade de expressão de um jornalista ou de um candidato?
Não, rigorosamente não. Trata-se de uma escandalosa licenciosidade.
Um abuso sem nome de parte do candidato e porta-voz de ioda uma coligação que nem sequer deu-se ao trabalho de desautorizá-lo. O que é isso senão uma tentativa de intimidação da Justiça? E as reclamatórias e
comentários de outros candidatos, com a cobertura de que dispõem?
Como se vê e é o que a população está percebendo,as técnicas adotadas pelos candidatos da direita — que a opinião pública já sabe quais
são — com a cobertura de poderosas organizações de publicidade, peritas no jogo de imagens e palavras, são as de intentar, como ocorreu em
1982, com o caso da Proconsult, a intimidação da Justiça Eleitoral,
criando um clima de constrangimento e inibições aos seus magistrados.
Esses métodos, a rigor, não surpreendem mais a ninguém. Â direita,
arrogante e inescrupulosa, tem uma natureza essencialmente antidemocrática, quer sempre levar tudo de roldão. Considera que a ordem
jurídica existe para servir aos seus interesses e privilégios. A única
convivência democrática que a direita admite é a da raposa dentro
do galinheiro. Essa é a sua democracia.
Nada conseguiram em 1982. Agora, também, nada vão conseguir.
• •• • •

Greve de ônibus -- Esta é a nossa prioridade absoluta neste momento.
Trabalhamos intensamente para normalizar a situação. Examinamos todas
as alternativas, inclusive a intervenção e a conseqüente retomada desses
serviços públicos concedidos, em função da indisfarçàvel participação dos
empresários na greve, com a finalidade de forçar o aumento de tarifas.
Estamos de acordo com a justa antecipação aos trabalhadores, mas nâo
nas condições que os empresários pretendem nos impor.
Instituto La-Fayette — Finalmente, sob o patrocínio do governo estadual
(Procuradoria Geral do Estado), chegou-se a uma decisão sobre o Instituto
La-Fayette, através da qual a Fundação Bradesco compromete-se a manter,
naquele imóvel, permanentemente, um estabelecimento de ensino, com um
regime de matrícula aberto à comunidade local, assegurando, nos diversos
cursos, gratuidade de ensino em pelo menos 50% das vagas do estabelecimento.O imóvel não poderá ser destinado a outras finalidades. A orientação
do atual governo, comoé notório, é a de desenvolver e recuperar os padrões
do ensino público e gratuito.Mas, as carências e necessidades de assistência e
educação às nossas crianças, são tão grandes que seria uma insensatez deixar
de estimular e assistir o ensino privado, sempre que tenha uma natureza
democrática e uma razoável margem de gratuidade.
Leite nas escolas — Estamos atingindo a marca dos 100 mil litros diários de
leite B,distribuídos regularmente a 511.720 crianças,através de 1.050 escolas
da capital e do interior, elemento substancial, integrante do nosso programa
de alimentação nas escolas. Essa enorme quantidade de leite é entregue nos
colégios, todos os dias, diretamente pelas cooperativas, e vem dando sustei!tação e desenvolvimento a um importante setor da produção agropecuária
do Rio de Janeiro.Tanto que nossa mensagem aos produtores de leite localizados dentro das fronteiras do Rio de Janeiro é esta: produzam leite, o
máximo que puderem, leite B ou comum, que o Estado comprará o excesso
de produção, como vem ocorrendo.
100 milhões de pés de café — A partir desta semana, os plantadores de café
da região produtora podem habilitar-se na Carteira Agrícola do Banerj.
Condições: 100 mil covas; área limite de 66 ha.; crédito máximo, 400 milhões; correção mais 3% de juros a.a.; 6anos de prazo, em parcelas vencíveis
a partir da primeira colheita, isto é, no 3? ano da implantação. Trata-se
de um projeto que visa ao plantio de 100 milhões de cafeeiros no Rio de
Janeiro, nos próximos 5 anos, prevendo investimentos de CrS 400 bilhões
e prioridade para os pequenos produtores. Esse projeto decorreu de um
convênio entre o Banerj e o Instituto Brasileiro do Café, assinado no dia
3 deste mês, visando a revitalizar a cafeicultura em nosso Estado. Criaremos,
com isto, uma verdadeira frente de trabalho no interior, já no primeiro
ano, com mais 1.500 novos empregos diretos.
Sangue — Dando seqüência aos esforços para acabar com o comércio de
sangue humano, enviamos projeto ao Legislativo alterando os objetivos sociais do Instituto Vital Brasil, permitindo a fabricação de medicamentos e
outros produtos derivados do sangue, para fornecimento a órgãos de saúde
do Estado, do Município e do âmbito federal, bem como ao consumo através
dos hospitais e entidades privadas. O projeto autoriza, ainda, o Instituto
Vital Brasil a realizar, promover estudos e pesquisas nos campos farmacêutico, biológico, econômico e social, visando a melhoria das condições de
produção, controle de doenças e da organização e utilização dos serviços de
saúde, assim como a realizar serviços de diagnóstico, laboratório e epidemiologia para desenvolver programas de controle de doenças, além de outras
atribuições como a formação de quadros técnicos para a saúde pública e a
realização de convênios com entidades públicas e privadas, visando
a prestação de consultorias, serviços e projetos especiais na área de
t/U>
saúde. Ao Vital Brasil estão sendo
destinados os recursos necessários
fó
às suas novas responsabilidades.
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Eleições para Prefeito agitam cidades da fronteira
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To m. o.-S«" "Muda,
Pnrfn Alegre
A lonro — "Muda,
Porto
Jaguarão",
"Muda,
"Muda,
Livramento",
São
Quaraí",
Borja", "Muda Tucunduva" — a palavra de
ordem de origens tancredistas se repete pelos
municípios gaúchos da fronteira com o Uruguai
e a Argentina, nas primeiras eleições para Prefeito em muitos anos, desde que passaram a ser
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considerados
área de
segurança nacional.
Ao
todo, há 25 candidatos, com especial presença de
médicos. As campanhas eleitorais se juntam às
missas e às festas domingueiras para animar a
vida dos pacatos moradores dessas cidades,
encravadas em campos e lavouras de soja, arroz
e milho. Desde as eleições de 1982 não se comia

Francisco Bermudez, do PFL de Uruguaiana, anima sua
campanha com slogans radiofônicos e as bermudetes

Em Santana do Livramento,
a força do voto uruguaio

O candidato do PT, Luís Carlos Santana, por exemplo, é filho de uruguaios,
mas nasceu e quase sempre morou no
Brasil. Ele estudou em Porto Alegre,
militou na extinta AP (Ação Popular) e
agora trabalha na Câmara Municipal de
Livramento. Embora tenha direito, náo
requereu a cidadania uruguaia: "Nunca
senti necessidade, mas não excluo essa

possibilidade", explica no legítimo poriunhol falado nas duas cidades.
Mas não é só a influencia uruguaia
que aparece nessas eleições: o candidato
do PFL é o maranhense Francisco Jansen
Ferreira, psicólogo e professor, de familia com forte amizade com o Presidente
José Sarney. Jansen está no Sul há 20
anos — "sempre gostei de viajar" — e
hoje dirige a Fundação de Faculdades,
que pretende transformar na primeira
Universidade internacional do
país, reconhecida pelo Brasil e o Uruguai.
E de Livramento o mais
candidato da região de fronteira:polêmico
o advogado Glênio Lemos, do PDT. Ele responde a 30 processos por desacato ao
Judiciário, por injúria e difamação contra
a classe médica e também contra a seção
local da Ordem dos Advogados do Brasil.
E como está sob suspeita de ameaçar a
vida dos juízes Rainier Gonçalves e Hcnrique Oswaldo de Carvalho Roenick, é
revistado sempre que entra no Foro.
Como todos os outros candidatos, o
vereador Oriovaldo Greceller
(PMDB)
discorda das limitações
que a Justiça
Eleitoral impôs à propaganda, mas náo
reclama muito. Afinal, tem a vantagem
de ser um radialista muito conhecido,
com um programa diário "para o
povão".'
Com base na audiência do
programa, ele
está certo que já ganhou.

Campanha mais criativa em
Bagé é do candidato do PT

Com 24 anos, Luís Fernando Mainardi é o mais jovem candidato no Estado e
tem, em Bagé, a campanha mais espalhafatosa e criativa do PT em todo o Rio
Grande do Sul, batendo até mesmo a da
Capital. Segundo o candidato, ela é feita
"na base
do mutirão, porque campanha
se faz com inteligência, não com dinheiro."
Mainardi foi vereador pelo PMDB,
partido da preferência dos vários políticos de sua família. Bem vestido, na
moda, o jovem se diz candidato do
proletariado e afirma que vai ganhar. Ele
quer
fazer uma administração "em
o povo
que
"Eu
tenha participação direta.":
serei
apenas um funcionário da Prefeitura".
Diante do candidato do PT se ergue o
poderio do médico Luís Kalil, indicado
pelo PDS, mas que prefere aparecer
como representante da Aliança Cívica
Popular, uma coligação com o PFL. Rico

o medico Quintiliano Vieira, 39 anos. O
nsta Josimo Peçanha, personalidade local pecüaexplica na saída da missa por que Flávio Saldanha,
do
PUS, e homem do Marchezan", não tem chances: bie veio para cá só para concorrer: estava
15 anos fora da cidade, náo sabe nada de Dom
Pedrito.

Fotos de Jurandir Silveira

G lê nio Peres (PDT-Livramento) é revistado no fórum e Luís
Santana, do PT, faz campanha em portunhol

Pelo menos 8 mil uruguaios, estimam
dirigentes partidários, votarão para
prefeito cm Santana do Livramento, ligada à
cidade uruguaia de Rivera sem nenhum
obstáculo natural: as ruas mudam de
nome na linha divisória dos dois países.
São pessoas de dupla nacionalidade (têm
pais ou mães uruguaios) ou que ganharam o direito de votar no Brasil por uma
manobra da extinta Arena, nos anos 70,
que teve polêmica tramitação na Justiça e
jamais ficou totalmente esclarecida.
A campanha em Santana do Livramento não tem fronteiras e ignora restrições de soberania, com a complacência
das autoridades dos dois países. "Apenas
náo aceitamos que a campanha do lado
uruguaio seja escandalosa", explica um
agente da polícia federal do Uruguai,
onde a propaganda é liberada nos jornais, rádios e televisões, mas não pode
ser feita por cartazes, pichações ou altofalantes.

tanta carne, que se conta em toneladas nas
diárias festas e comícios-churrascos. A quase
única
exceção na fronteira é o PT, cujos militantes se
conformam com o também típico arroz de carreteiro. Em todas as cidades a disputa é acirrada,
exceto em Dom Pedrito, onde a coligação
PMDB/PDT dá larga margem de vantagem para

empresário e vereador, é apoiado pelo
atual Prefeito, Carlos Azambuja (nomeado), que teve bom trânsito no Governo
Figueiredo. Sua plataforma é das mais
completas na região, com ênfase para
saúde, educaçáo e moradia.
Contra o Prefeito Azambuja e o PDS
está o vereador, médico e arrozeiro Luís
Alberto Correa Vargas, do PDT. Denuncia que o prefeito nomeado tem 14 veículos e comprou para o Município 180
carros; o pior, acrescenta, que a única
estrada vicinal em bom estado é "a que
leva à fazenda do Carlos Azambuja".
Já o candidato do PMDB, Justino
Ouintana, 58 anos, ostenta "inúmeras
prisões no antigo regime", mas cuida de
ressalvar:"Tive preso muitas vezes, mas
os militares nunca me espancaram." Entre seus cabos eleitorais aparecem dois
sobrinhos do Presidente Emílio Mediei,
também de Bagé.

Brizola em Uruguaiana pode
abalar favoritismo do PMDB

Em Uruguaiana há seis candidatos.
O favorito, mas sem folgas, é o Deputado
Nivaldo Soares (PMDB). Francisco Bermudez, o Quico, faz a campanha mais
animada, pelo PFL. Mas a proposta mais
original é a do italiano naturalizado Salvador Faraco (PDS): ele acha fundamental que o Governador Leonel Brizola vá
até a cidade fazer campanha para o PDT.
— Só assim conseguiremos desestabilizar a vitória do Nivaldo Soares, explica o candidato. "A vinda do Brizola vai
tirar votos do PMDB. mas não o suficienle para dar a vitória ao PDT, e os
favorecidos seremos nós. O PDS municipai custeará todas as despesas, freta até
um jatinho para ele vir a Uruguaiana."
No PDT, o candidato Tabajara Brittes diz que a vitória já está garantida,
com ou sem a ajuda de Brizola: "Temos o
apoio de toda a classe pobre, comércio e
dos orizicultores. Ele próprio é
plantador
de arroz, líder do boicote no ano
passado. Confirma que tem recebido apoio
do
Antônio
prefeito-nomeado
Brasil Carus
(indicado pelo PDS) e náo vê novidades:
"Toda
a família dele sempre foi brizolista."
Outro que está "disputando para
ganhar" c o radialista e vereador Francisco
Bermudez, que se desiludiu com o PDS e
foi influenciado pelo Senador Carlos
Chiarelli na opção pelo PFL. Membro de

um clã de políticos c militares — seu
irmão mais velho, General Washington
Bermudez, foi secretário de Segurança
do Estado nos momentos de maior repressão contra a esquerda, nos anos 60 —
anima a campanha com as bermudetes,
um grupo de adolescentes que distribui
sua propaganda.
Apesar da força dos adversários, o
Deputado Nivaldo Soares sustenta seu
favoritismo com um expressivo currículo
político: foi presidente da Assembléia
Legislativa, onde agora é presidente da
Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, até adversários, como o fazendeiro
Edgar Falcão Almeida, reconhecem: "Eu
voto no PDS, mas tenho quase certeza de
que quem ganha é o PMDB."
— O eleitorado está muito dividido,
mas pelas conversas aqui no balcão do
cafezinho, dá para sentir que a preferência recai sobre o Nivaldo, observa o
português naturalizado Antônio Dias,
dono do Café Estoril, o mais tradicional
ponto de encontro de Uruguaiana.
Não se trata de uma opinião absolutamente imparcial. Há 29 anos no Brasil,
Antônio Dias só se animou a tirar o título
com a Nova República: "Antes eu não
tinha nem vontade de votar, por
que cm
Portugal estava o Salazar e no Brasil, o
regime militar. Agora fiz o título e vou
votar no PMDB." Ora, pois.

'¦¦¦¦¦

r^-&$$88?
-rrAM.-íMWW^:

m n*m

00 p,m \

A:mWA:

tltH**t*ft
ffiltTItffl'

***

mk

Sedenr

Justino Quintana, candidato do PMDB de Bagé, espalha
nas paredes do Comitê Eleitoral
frases de Tancredo

Florêncio Guimarães (È) e Mário Weút
(D) querem vencer
em São Borja, terra do trabalhismo de Getúlio e
Jango

Família Goulart se divide
na terra do PTB, São Borja
A disputa mais acirrada entre
PMDB. PDS c PDT ocorre, sem dúvida,
no município de São Borja, berço do
antigo PTB, terra dos Presidentes Getúlio Vargas e João Goulart. Para aquecer
ainda mais a briga, o Deputado João
Vicente Goulart, filho dc Jango, e o
candidato Mário Weis abriram um conflito interno no PDT. agravado com o apoio
de Maria Teresa Goulart ao candidato do
PMDB, Luís Chaer.
As origens da desavença estão numa
complicada transação de negócios entre
João Vicente e Mário Weis, relacionados
entre as maiores fortunas do município.

O candidato assegura que a briga "não
alterou em nada a vida interna do partido", desprezando o apoio de viúva' de
Jango: "Ela não soma nada."
A seu favor, Mário Weis conta corfi o
dentista Florêncio Guimarães, candidato
a vice-prefeito c uma das figuras mais
populares do município. E mesmo diante
da força de Luís Caer c do candidato do
PDS, José Álvares (ex-interventor, na
Prefeitura), Mário Weis está certo da
vilória:
— Somos o único
partido com condições de dar a São Borja o governo
popular que ela merece.
¦.
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O candidato do PMDB de Jaguarão, Álvaro Lopes,
usa
como trunfo eleitoral sua semelhança com Tancredo

PFL gasta milhões para
eleger médico em Jaguarão l
Em toda a região de fronteiras, o

Partido da Frente Liberal sc destaca pelas
campanhas criativas, diversificadas e caras. Isso pode ser visto com clareza em
Jaguarão. onde o cardiologista Fernando
Ribas, 39 anos, aposta sério na cândidatura. Seus adversários garantem que ele
já gastou de CrS 150 a CrS 200 milhões.
Simpático, falante, Fernando Ribas
diz que confia na sua clientela médica
"Cada cliente
representa no
para vencer.
mínimo três votos; pode estar certo
que
já ganhei", assegura o candidato, pensando em 10 mil eleitores. Por via das
dúvidas, sustenta a campanha no slogan
"Seu
coração tem razão." No que o
candidato José Nunes Orcelli (PDT) contra-atacou: seu slogan é "A razão está
acima do coração."
Fernando Ribas também vive uma

situação insólita, embora comum em cidades do interior. Ele foi casado com
uma das filhas do candidato do PMDB,
Álvaro Lopes, que hoje mora numa casa
que pertenceu ao ex-genro. Como ainda
se admiram, a campanha é marcada
por
elogios mútuos: "Ele é um rapaz sen/a"meu
cional", enaltece Álvaro Lopes;
ex-sogro é a pessoa mais humana,.de
~
Jaguarão", atesta o cardiologista.
Delicada também é a situação ,,do
vigário da Igreja-Matriz de Jaguarão, irei
Valdemar Verdi, que anda muito prudente: "Nem troquei o meu título para náo
me envolver nesta eleição, que está muito
complicada". Nâo é para menos: o candidato do PDS, Arnino Lenz, e o que
disputa a vice-prefeitura pelo PMDB,
Wilson Luís da Silva, têm grande inflüência junto aos católicos.

PDS com Crisógono pode voltar ao poder em Vitória
realizada na residência
Ci_:_ Beatriz
n._..___•
realizada
resi(lênci:i oficial
nfirial da
Hq Praia
Pr.,;., da
,i.,
Sônia
dei Barros
Costa. De
forma,

Mesmo lendo implodido nas eleições
de 1982, o PDS do Espírito Santo pode
voltar ao poder em Vitória. Mas na
propaganda eleitoral de seu candidato, o
ex-Prefeito nomeado Crisógono Cruz
(1971-1975), o nome do partido nâo é
mencionado e ele é sempre chamado de
candidato da União Democrática, coligação formada pelo PDS com o inexpressivo PMN e apoiada por parcelas do PTB,
PPT e PDS.
O principal adversário de Cruz é
Hermes Laranja, do PMDB, Deputado
estadual em primeiro mandato que o
Governador Gerson Camata tirou da Secretaria de Indústria e Comércio para
fazer Candidato. Anles da convenção, em
julho, a favorita nas pesquisas era a
Deputada estadual Rose de Freitas e sua
não indicação provocou uma crise interna.
Assim, o PMDB do Espírito Santo
ameaça repetir o PDS de 1982 e implodir
Hermes não motivava todos os setores do
partido — que ainda não superou de todo
a fusáo PP/MDB — e foi deixado por
conta própria. Quando a situação parecia
definitiva, a um passo do racha (com as
conseqüências desastrosas que dele adviriam) o Governador e a liderança pemedehista se reuniram no início da semana
passada para acertar os pontos.
"O
partido está unido a partir de
agora, mas unidade náo quer dizer uniformidade", admite um dos participantes
desta reunião que durou oito horas e foi

todas as corqualquer
rentes comprometeram-se a arregaçar as
mangas e participar da campanha de
Hermes para reverter a expectativa de
derrota.

Movimento pendular
Crescendo em cima desta expectativa
vem o candidato do PT. o médico Vitor
Buaiz, que obteve o apoio importante de
seu tio, também médico, o
provedorgeral da Santa Casa, Luiz Buaiz, o nome
o
PFL
lançaria se tivesse decidido
que
disputar. Vitor vem obtendo uma boa
adesão na classe média-alta, onde, segundo até mesmo fontes pemedebistas, o
pai
vota no PDS e filho no PT.
O PT vem se beneficiando também
do desentendimento Camata-PMDB
que
retirou da campanha os emedebistas do
partido, abrindo espaço para a militância
aguerrida de voluntários, entre eles Alexandre, filho do ex-Governador Élcio
Alvares (1975-1979), atualmente no PFL
e pivô da implosáo do PDS em 1982,
quando sua candidatura ao Governo estadual foi preterida pelos malufistas.
Élcio não participa desta campanha,
dedicado a organizar o PFL no Espírito
Santo. "Apoio Crisógono Cruz sem participaçáo ostensiva na campanha, ficando
isso a cargo dos deputados federais e
presidentes de Comissões", diz ele, observando que "teve início a curva de
descida do PMDB", que já começa a
cair, para a queda fatal em 1986.
A observação poderia ser apenas um
comentário mordaz de adversário — a
Aliança Democrática não existe no Espí-

•._
rito,

o
.
Santo
onde
o PFL não pleiteou
cargos federais, não participando da briga pelo segundo e terceiro escalões —
nâo fosse Elcio, candidato ao Governo
estadual, c desde agora ter seu nome na
frente, com boa vantagem nas pesquisas
sobre intenção de voto em 1986.
O ex-Govemador lembra ainda
todas as pesquisas vêm indicando queo^
que
eleitorado prefere nomes, e náo legendas
— "Exceto os eleitores do PT e do PCB",
ressalva — e considera a eleição
para a'
Prefeitura este ano "um temporal, uma
chuva de verão". A briga para valer,
admite, será em 1986 e ele já está se
preparando para lutar, tendo instalado
diretórios do PFL em todos os 58 municipios capixabas.

Campanha morna
A campanha nâo está esquentando,
"parece
até que o povo não queria votar", admite o Governador Gerson Camata, convencido de que a mídia,
principalmcnte a eletrônica, é que vai ajudar a
escolher o futuro Prefeito de Vitória.
Camata ressente-se do apoio
que o
jornal A Gazeta, o único da capital, e a
Rede Gazeta (ambos do grupo Carlos
Monteiro Lindcnberg) vêm dando ao
candidato do PDS (apoiado também
pelo
empresário Camilo Cola). Lembra ainda
que o grupo vem fazendo sistemática
campanha contra o Governo estadual.
Até a novela Roque Santeiro (exibida
no Espirito Santo justamente pelo Canal
4 — TV Gazeta) anda atrapalhando,
pois
segura os eleitores dentro de casa. em um
horário em que os comícios começam a

.....
„ .
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esquentar.
Desta
forma, a maneira de
Neves" (como diz um opositor), continua
da União Democrática, feito nos moljjès
fazer campanha tem que ser revista, e o
carismático e bom de voto.
de um noticiário de TV, o PMDB .vai
"O
contato direto com o eleitor — o corpo-aprocesso estava tumultuado; hoprincipalmente usar sua legenda e tentar
corpo — é fundamental.
je, as coisas serenaram e a poeira foi
provar que o eleitor prefere uma sigla.e
Mas deste corpo-a-corpo participava
aplacada. Acima das divergências, há o
náo um nome. Porque é nisto que reside
até a semana passada apenas parcela do
interesse do partido, e a eleição de Hera preferência que Crisógono Cruz vem
PMDB, e Hermes Laranja vinha sentinmes e Antônio Pelaes (o candidato a
obtendo (ele diz que já alcançou 45%
do isso. Camata, porém, promete arregaVice) é de vital importância", diz o
contra 32% de Hermes) e joga tudo «no
as
mangas
a
sair
às
ruas em compaçar
nome,
presidente regional do PMDB, Carlos
próprio
nhia dc seu candidato, desviando para ele
"uma eleição convicto de que esla será
Alberto Cunha, emedebista histórico,
<-¦
solitária, pessoal".
parte de seu prestígio, indiscutível, prindisposto a participar da campanha, já
Contrastando com os bem cuidados
cipalmcnlc no interior do Estado.
tendo participado dc reuniões em que foi
programas dc Crisógono (um oposiciortisVai usar este prestígio no interior —
traçada a nova estratégia a seguir.
ta segreda que serão gastos CrS 3 bilhcjg)
"todo mundo
cm Vitória ou veio do
e a agitação do PMDB, o PT tenta lançar
O PMDB pretende fazer uma campainterior ou tem parentes por lá" — para
uma imagem jovem no ar. Graças", à
nha apontando o que chama de contradiarrecadar apoio e votos para a Prefeitura
identificação do número de seu candidato
do candidato do PDS. "Não há
"Temos
ções
da capital.
36 dos 58 prefeitos.
com o do galo no jogo do bicho. e$tá
respeito pelas coisas da cidade", diz HerEles váo ajudar", acentua fonte do Palafazendo da pule seu símbolo, uma vinhemes, acentuando que Crisógono e o PDS
cio Anchieta.
ta bem-humorada.
fizeram dc Vitória um caos, dc cima de 20
Entendimento
Já o candidato do PCB, Jairo Regis,
anos de autoritarismo".
começou sua participação no horário graEle está olimista. agora que os âniSimultaneamente, ao arregaçar de
tuito do TRE com um alerta: "Eis aqui
mos se acalmaram em seu partido. Diz
mangas, Camata procurou tornar mais
um
comunista. Reparem bem". JaiKi,
conquistou
a
dianteira
na
que
já
amena a caminhada de seu candidato, um
prefecomo seus companheiros em todo o Pâfs,
rência do eleitorado — um assessor cita
economista de 38 anos que fez boa gestáo
usa a atual campanha com dois objetivos:
pesquisa feita por agência local dando
à frente da Secretaria. Na reunião de
1) legitimação política do partido:^)
32%
a
Hermes,
contra
30%
Crisópara
segunda-feira passada, acertou os
pontos
ensaio geral para a campanha da Constigono — e irá conservá-la. pois o PMDB
com os emedebistas, e, na propaganda do
tuinte.
ajudará.
horário gratuito do TRE. já começam a
Mas vem se surpreendendo corrfo
Pretende
usar
bem
os
minutos
o
que
aparecer alguns, pedindo votos para Herretorno obtido. Recentemente, em mn
TRE lhe reserva no horário gratuito,
mes, inclusive sua antiga adversária na
debate entre os candidatos foi o único
para enfrentar a campanha, orientada
convenção municipal. Rosa de Freitas.
cumprimentado por um senhor que nâo
uma
agência
de
do
Rio.
por
publicidade
Se a implosáo do PMDB foi aparenconhecia e ouviu um elogio por ter elevadc seu rival do PDS. Para fazer frente à
temente adiada, isto náo significa
que.
do o nível da discussão, acompanhado de
falta de imprensa, o PMDB lançou um
após 15 de novembro, se Crisógono Cruz
um cartão: era um conhecido empresário
tablóide — Jornal da Vitória — c vem
emergir vitorioso das urnas, ela não vá
capixaba.
a.
obtendo
espaços
nos
noticiários
da
TV
ocorrer. E. de maneira semelhante ao
Vitória (que exibe a programaçáo da
Há ainda um quinto candidato que,
aconteceu
no
PDS
de
1982.
um
que
nome
nas pesquisas, vem obtendo pouco mais
Rede Manchete).
deverá sobreviver, graças ao prestígio
do
que um traço: Amúlio FinamonT FiNo ar
pessoal: exatamente o de Gerson Camalho, do recém-criado PSC. Náo assusta
ta, que, apesar de "órfão de Tancredo
Para enfrentar o jornal da campanha
ninguém.

JORNAL DO BRASIL
domingo. 6/10/85
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TV SHARP A CORES
CORES

TV PHILIPS A CORES

À vista 3.114.190,

Mod. 14 CT 6005 - 36 cm. 14".
Seletor de canais c/8 teclas.
Antena telescôpica dupla.
À VISTA 2.584.280, 3x988.074,

Mensais

Mensais

TV NATIONAL A CORES

MOD. TX. 1572 - 31 cm. 12"
Totalmente transistorizada.
À VISTA 1.082.750, 3x413979, =. 1.241.937,
ou
18x178.654, = 3.215.772,

178.654,

Entrada ZèRf>
1* prestação 30 dias após

I

7

TV PHILIPS PORTÁTÍf5***"

3x1190.679, = 3.572.037,
ou
15x538.755, m 8.081.325,

538.755,

. 2.964.222,
ou
15x447.080, = 6.706.200,

447.080,

^S*B,*Sa:*s___^

Mod. C.1625 - 41 cm. 16"
Softvision - Seletor
eletrônico de canais.

Mensais

/

Mod. TC. 212 • 51 cm. 20"
Exclusivo sistema Panabrit.
À VISTA 3.139.240, 3x 1.200.257, = 3 600 771,

Mensais
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REFRIGERADOR CÔNSUL BIPLEX

Mod. 4343 - GranLuxo - 430 Litros.
Duas portas. Degelo automático.
À VISTA 2.254.210, 3x861 875, « 2.585.625,
ou
20x362.928 = 7.258.560,

362.928,
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11.400.000
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CALCULADORA TEXAS TI-30itl
CIENTIFICA

RÁDIO RELÓGIO NATIONAL
RG 6054 - Eletrônico

$i«E /VIA
%?TO. ÜUU

GRILL AUTOMÁTICO G.E.
Torrador e grelha p/Waffles

C^MARA KODAK SPORT
208 000 C/FIASH ELETRÔNICO
EMBUTIDO

BATEDEIRA WALITA
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Topa Tudo-Completa.....

ASPIRADOR DE PÓ WALITA
Portátil c/acessórios

STEREO MUSIC CENTER NATIONAL

SS.5000 - 3x1 ¦ Toca Discos,
Deck Frontal e Sintonizador c/caixas.
A VISTA 1.580.000, 3x604.097,

Mensais

/

/2SP*!^^»

4 AC,
I %0pj
SYSTEM MODULAR PHILIPS 380 W

Amplificador - Sintonizador AM/FM Estéreo
Toca Discos • Tape Deck - 2 Caixas - Estante Rack
AVISTA 5.946.000, 3x2.273.394, = 6.820.182,

3 FrrAS BASF C 60 LN

Máxima fidelidade em aom

927.576

24x927.576. _= 22.261.824.
Enttada J£èfÍ£S
1.* prestação 30 dias apó»

Mensais

NOVO
FREEZER VERTICAL
PROSDOCIMO
220 LITROS
Mod. 422.01/220 - Super
Luxo. Chave de segurança.

avista 1.644.760,

264.806,

APARELHO JANTAR 42 PÇS. ACÚ flAA
*.*. %?.UUU
Finíssima Poi. elanaSCHMIor..T..

Mensais

i^^^Çj

/

3x628.858, m 1.886 574,
ou
20x264.806, = 5.296.120,

367.800 fflKSSK&KSy .490.000

Enlrada Zfef£_>
1." prestação 30 dias apót

^ 68.400iSSIlfeKi»,_DPLE.,2990.000

PANELA MARMICOC
4 litros c/válvu&de segurança

= 1.812.291,
ou
18x260.700, = 4.692.600,
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Entrada 2fe£p
1." prestação 30 dias apót

FOGÃO BRASTEMP MAISONl

Departamento

Mod. BFN. 76-G - 6 quelmadore*
lAcendimento automático total.

. Bonsucesso
R

272.184,

Eng.'Artur Moura, 268
'
.2. andar

DO DEPÓSITO
Bonsucesso

'R.-Eng

Artur Moura.;268

IQJASTIMES SQUARE

Mensais /
3x630.708, » 1,892.124,

Centro « Rua Uruguaiana,

m 4.899.312,

Entrada 2feJÇp
1' prestação 30 diat apót
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Centro * Rua Uruguaiana,

114/116

Centro » Rua 7 de Setembro.
Cinelándia

CONJ. 3 X 1 SHARP 100 W

- Toca Discos - Tape Deck Recelver AM/FM Estéreo
Eslé
2 Caixas.
3x806.737, ¦ 2.420.211,
À vista 2.110.000,
ou

Centro * Rua Buenos Aires, 294
Centro « Rua da Alfândega. 261

Centro » Rua Uruguaiana, 44

Centro«

183/187

348.150,

Rua do Rosário, 174 •'•

Mensais

Centro « Rua da Carioca, 12

/

15x348.150. vz 6.266.700,

Entrada SSSRg»
lf prestação 30 dias após

* Rua Senador Dantas. 28/36

Copacabana * Rua Santa Clara. 26 A/B
Copacabana * Av. Nossa Senhora de Copacabana. 807
Campo Grande * Rua Coronel Agostinho. 24
Tijuca • R. Conde de Bonfim, 597 Madureira . R. Carvalho
de Souza, 263 Madureira * Estrada do Pqrtela
36
Méier . R. Dias d<i Cruz, 213 * Alcântara * Praça Carlos
Gianelh, 18 Caxias • Avenidq Doutor Plimo Casado.
58
Niterói * Rua Visconde de Uruguai esquina com Sáo Pedro
Nova Iguaçu *. Avenida Amaral Peixoto. 40(y406
Bonsucesso* Praça das Nações, 394 A B NOVA FILIAL —
PETRÓPOLIS RUA PAULO BARBOSA, 2
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REFRIGERADOR BRASTEMP LUXO

Mod. 32-S - 320 Litros.
Porta reversível
À VISTA 1.362.210,

PROFESSOR CORUJINHA
726.000 0TEXAS
BR|NQUÊOO EDUCATIV0
èzm^k
fcw.vvw
SEFES RF,ÜNE0 Wft finfí'TABÜADA ELETRÔNICA -com mais
¦KSS,
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2020 — 4 queimadores
WViUUU de 50.000 problemas
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FAGUEIRO MERIDIONAL 130 PÇS.
MOD. ITACOLOMY - o mais luxuoso
e aristocrático de toda linha - estojo opcional.

AVISTA 1.357.000,

3x518.835, «= 1.556.505,
ou
15x234.761, m 3.521.415,

234.761,
Mensais

'ÍWW

COMPUTADO
CCE MC-1000 COLOR

Entrada Zéf_p
1.' prestação 30 diat após

AVISTA

TOCA DISCOS PORTÁTIL PHILIPS
•

GRÁTIS:
Curso operação/
~
programação
em Escola
especializada

MAQUINA DE ESCREVER
REMINGTON IPANEMA • Portátil c/es.ojo

1.090.000

À VISTA 501.500, 3x 191.744, = 575.232,
-__.
ou
•
18x82 748, = 1.489.464,

82.748
Mensais

^^*^&,
CONJ. 2 X 1 THORENS 2042

Receiver AM/FM • Toca Discos - 2 Caixas
À VISTA 670,000, 3x256.168, = 768504,

115.910,
Mensais

15x115 910.

= 1738.650,

Enlrada Z*eJÍS>
1* prestação iOdias apôs

CONJ. 3x1
SONY 353 100W
À vista 2.394.000,

385.4

Mensais

Receiver AM/FM
Estéreo 2 Caixas
Toca Discos - Tape Deck

fr

3x915 737, - 2 745 956.
ou

20 x 385 434 = 7./0B680.
Enlrada 2fel".p
I* prt>stôvfio 30 dids após

LAVADORA BRASTEMP-SUPER LUXO

Mod. 61-G. Trés programas
de lavagem. Um para cada tipo de tecido.
3x914.943, = 2 744 829,
À vista 2.393.010,
ou
15x413.991. = 6 209 865.

413.991
Mon sais

Enlrada Zfe#£0
1 * píestdçAo 30 dias apor.

I

SHARP

Mod GF. 1780 - Automático.
Levei Controle Pilha e Luz.
AVISTA 783.550, 3x299 582.
f

69.344,
Mensais

Entrada ZéRp
1." prestação 30 dias aooi

Entrada ZdR_Ç*
1.' prestação 30 dias apót

RÁDIO GRAVADOS1

f"

AF 100 Som potente e cristalino.
Adequado para todos os tipos de discos
Agulha de diamante.
À vista 400.830,
3x153.253, = 459.759,
ou
15x69 344. = 1.040.160.

A

10F
W I W W
11
Mensais '

15x135554.

= 898 746,
= 2033310

1 • prestação 30 dias após

MÁQUINA DE COSTURA SINGER

Mod. 249/231 • Costura reta.
Portátil c/motor e maleta

À vista 419.440,

65.

3x160 369.
24x65 433.

= 481107
ou
= 1570 392,

Enlrada ZèfZ_0
^' prestação 30 )<as a
t$*
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Vocações do Rio
f~\ papel da Universidade foi examinado no contexv^ to do Seminário Vocações Econômicas
do Rio
de Janeiro, promovido pelo JORNAL DO BRASIL.
Do ponto de vista específico do Estado, lembrou o exSecretário de Educação e Cultura Arnaldo Niskier
que o Rio de Janeiro participa com 20% do Produto
Interno Bruto (PIB) do país, mas só recebe de volta
4% desses recursos. Nesse contexto, sustentou o
professor Niskier, só o fim do centralismo, aliado a
uma reforma tributária justa, poderia eliminar o
problema e estimular as vocações naturais do Estado.
Na mesma tecla bateu o professor de Sociologia
do IUPERJ Simon Schwartzman, quando defendeu o
uso de uma parcela dos royalties do petróleo extraído
da bacia de Campos para a criação de um fundo de
pesquisas científicas. Sem o estímulo à pesquisa, as
universidades tornam-se meras fornecedoras de diplomas.
Isto, aliás, é o que acontece no momento, como
denunciou o Reitor da PUC, padre Laércio Dias de
Moura, que se referiu ao corporativismo canudista
como obstáculo a uma correta definição do papel das
universidades. Tão forte é o "incentivo" do diploma,
que o número de diplomados no ensino superior do
Estado cresceu 15% nos últimos 20 anos, cinco vezes
mais do que o nível de emprego — o que significa
que, de cada cinco pessoas que se formam, quatro náo
encontrarão emprego equivalente ao diploma.
O fato não seria, em si mesmo, uma tragédia:
uma parte da expansão violenta por
que passou o
ensino superior brasileiro pode ser atribuída a um
desejo legítimo de qualificação de que
parece possuída a sociedade brasileira.
O aspecto "prático" do diploma, entretanto,
superou em muito a idéia de verdadeira qualificação
associada à universidade. Demonstrativo disso é a
numerosíssima presença, nesse quadro, dos cursos
noturnos oferecidos a quem trabalha de dia. Pelas
condições em que são organizados e em que funcionam, pouco ou nada perturbados pela fiscalização,
esses cursos só podem ter uma finalidade: conferir o
almejado diploma a quem já trabalha num determinado ramo de atividades e quer melhorar os seus títulos.
Estamos a quilômetros de um ideal de verdadeiro
"ensino superior".
Com a ligação direta entre o exercício da profissáo e o diploma, criou-se uma camisa-de-força admi-

nistrada — como enfatizou o Reitor da PUC — pelo
Conselho Federal de Educação, reduzido cada vez
mais (pela centralização excessiva) a um superrepassador de diplomas: o que autoriza uma escola a
entrar em funcionamento.
Nesse quadro excessivamente rígido, altamente
"mecanizado",
não houve tempo nem condições para
tratar de algumas carências verdadeiras — como a do
estudante pobre. Este, se náo perde a disputa
pelas
escolas oficiais gratuitas para estudantes de melhor
nível social, beneficiados por uma base mais sólida,
encontrará de qualquer maneira os mais sérios obstáculos para realizar uma boa carreira universitária na
medida em que a pressão do dia-a-dia o obriga,
normalmente, a estudar nas "horas vagas" — especialmente nos cursos noturnos que são, às vezes,
simples arapucas.
Como lembrou, no Seminário, o professor Cláudio de Moura Castro, o aluno mais brilhante de classe
mais baixa não consegue uma bolsa de graduação
suficiente para viver: "As bolsas são tão pequenas
que só vão para quem poderia estudar sem elas". O
mesmo aspecto foi lembrado pelo professor Arnaldo
Niskier, que destacou a necessidade de se rever o
estatuto de financiamento do ensino superior de
modo a permitir que haja bolsas de estudo para os
alunos carentes e de boa potencialidade pedagógica.
Para o mesmo conferencista, isto poderia ser desenvolvido junto com a implantação de projetos de
estudos pós-secundários (distintos dos currículos
propriamente universitários, e encaminhando a uma
profissão), porque a vocação econômica do Rio de
Janeiro abre espaços para cursos desta natureza.
A síntese do debate talvez tenha sido feita pelo
professor Cláudio de Moura Castro, quando lembrou
"não
que
pode haver um nível acadêmico prefixado:
não se trata de ser mais difícil ou mais fácil, mas de se
desenvolver ao máximo o potencial de cada um".
Este seria o antídoto ao "corporativismo" de
que'
falou o Reitor da PUC. Enquanto estivermos sob a
tirania do diploma, será ocioso tentar esta necessária
diversificação dos estilos de ensino superior. Mas,
para que termine essa tirania, será necessária, talvez,
a iniciativa de empresas ou ordens profissionais, mais
interessadas na competência do que no papel passado. O sistema mecânico de hoje termina por ser
prejudicial a todos, prolongando uma ilusão de conhecimento e de formação profissional.

Terra de Ninguém
f~^\ Governo se ressente de claros no funcionamento
^^ do seu mecanismo
político. Sente-se a cada
passo a falta de uma liderança experiente nas relações
entre o Executivo e o Legislativo. O Governo só se
mobiliza politicamente sob pressão das dificuldades.
Melhor, corre atrás do que deixou de ser providenciado em tempo útil.
Sáo da responsabilidade de governos presidencialistas o exercício de permanente presença política e
a marca da sua iniciativa nos acontecimentos. Passada
a natural incerteza do primeiro mês, o Governo
Sarney continuou a oscilar entre providências regeneradoras da atividade econômica e greves com o peso
de fato consumado. Concluída a aprovação da pequena reforma política que desobstruiu o caminho para as
eleições deste ano, demorou a formalizar a convocação da Constituinte anunciada muito antes. Perdeu-se
precioso tempo com uma controvérsia no plano da
ficção constitucional.
Mas as eleições para Prefeitos das capitais e dos
municípios asfixiados pelo critério autoritário de
segurança nacional dispersaram ainda mais os membros do Governo. A disputa eleitoral enfraqueceu a
unidade parlamentar fundada sobre a aliança do
PMDB e do PFL, e aguçou as contradições políticas
entre os dois partidos. Ministros e líderes se engajaram na competição eleitoral e, em conseqüência,
aumentaram os claros dentro do Governo Sarney. O
hiato trouxe para o destaque político a segunda linha
de liderança, sem o indispensável aprendizado das
responsabilidades de liderança. Viu-se o espetáculo
de um relator de proposta de emenda constitucional
do Executivo fazer o jogo de uma tendência estranha
ao seu partido e ao Governo — em nome da
sociedade civil.
Entre a iniciativa da convocação da Constituinte
e o acompanhamento da emenda no Congresso abriuse uma terra de ninguém. O Presidente da República
precisou reunir o Conselho Político do Governo e
confirmar com veemência a emenda convocatória, e
só a partir dessa decisão é que começou a ação do
presidente da Câmara (e do PMDB) para impedir que

o vazio continuasse a ser entendido como confissão de
fraqueza, desinteresse ou concordância com a manobra.
A distância entre o Executivo e o Legislativo,
pela falta de ligação a cargo das lideranças parlamentares, ficou demarcada na votação da proposta do
Governo Sarney para o caso do Sulbrasileiro e do
Habitasul: o Congresso transformou a proposta de
socorro financeiro, através de intervenção federal por
um ano, em estatizaçâo definitiva do conglomerado.
O Executivo curvou-se à vontade fisiológica dos
políticos.
O último reflexo dessa autarquização política do
Congresso foi o acordo negociado esta semana pelas
lideranças. Resolveram o impasse que ameaçava a
reforma tributária de emergência mas criaram uma
dificuldade com o Executivo. O Presidente Sarney —
o último a saber dos termos do acordo — repudiou o
entendimento que representa um dispêndio para além
das possibilidades do Executivo, e ainda aproxima
uma nova carga fiscal a ser despejada sobre os salários
e os altos encargos das empresas. É apenas mais um
exemplo do vácuo de liderança política com capacidade e experiência. A política é a arte de negociar, mas
é dispensável que os problemas cheguem a um grau
agudo. Política é também capacidade de prevenir
dificuldades previsíveis.
A idéia do pacto social é o mais antigo e acabado
sintoma da inércia política: antecedeu a formação do
Ministério, na palavra do Presidente Tancredo Neves,
e foi reconhecido pelo Presidente Sarney como instrumento indispensável ao saneamento financeiro. A
recusa do presidente do PMDB (e da Câmara),
deputado Ulysses Guimarães, em se dedicar ao trabalho de campo levou o Presidente Sarney a se oferecer
como executante. Entre a palavra e a ação, porém,
nada se fez — e a idéia do pacto social se modificou
pela rotina política. Só veio a ser providenciada
quando a concepção já se esvaziou pelo desgaste de
um bombardeio de divergências e exigências prévias.
Quem vai para uma negociação deve levar disposição
de ceder e não intransigência para reivindicar.

Bons Modos
Na China e na URSS. mudam os
retratos do
poder, em proporção talvez
inédita na história moderna desses dois
países. Na União Soviética, saiu de
cena um dos últimos representantes da
geronlocracia que vem do período
Breinev: o Primeiro-Ministro Nikolai
Tikonov, HI) anos. foi substituído por
um administrador de 56 anos — Nikolai
Ryzhkov —, a quem caberá a tentativa
de dinamizar uma economia ineficiente. Na China do octogenário Dcng, é
ainda mais rápida a troca de lugares: a
saula dc II) "velhos" do Politburo pernniiu a Dcng a promoção de seis ami-

gos de meia-idade, de quem se diz que
poderiam ser os substitutos dos atuais
líderes, quando chegar a hora.
Na União Soviética, essas "reformas" náo fogem em quase nada da
ortodoxia: elas se destinam, afinal, a
consolidar o poder do novo líder. O
centro administrativo, na URSS, náo
dá o mais leve sinal de pretender afrouxar a sua garra sobre o resto do
país. A
reforma de Dcng é bem mais ambiciosa: sem decretar peremptoriamente a
falência do maoísmo (ou do marxismo),
ela caminha no sentido de conceder
maior espaço de manobra para outros
administradores — e até mesmo para
uma certa dose de iniciativa privada.

Na China de Dcng. há vozes discordantes: o veterano Chen Yun, de 80 anos,
criticou o abandono da ortodoxia marxista e do planejamento centralizado.
Para alguns, isto seria sinal de que
Deng ainda não está suficientemente
forte. Náo seria, em vez disso, sinal de
que Deng está suficientemente forte
para permitir opiniões discordantes?
Esmagar o adversário pode ser um
principio soviético: mas a filosofia chinesa e a física ocidental ensinam que a
toda torça exercida corresponde uma
reação igual e contrária. Deixando aigum espaço aos seus adversários, Dcng
ensina bons modos á política chinesa —•
o que pode ser o sinal mais positivo da
sua liderança.
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Cartas
Trimestralidade
A propósito da nota o bem e o mal no
Informe JB (10/9/85), o Ministro da Fazenda, Dilson Funaro. diz que a trimestralidade não dá porque a inflação dispara c coloca em perigo a democracia. Meu
Deus! Como a história se repele. Toda
vez que um segmento forte da economia
entre em greve, logo vem uma autoridade
para fazer comentários catastróficos.
O que dispara a inflação, Ministro,
são os gastos públicos (IAA, IBC, Embratel, prima de Dona Carmem), as mordomias (jetons, passagens aéreas, casas
mobiliadas) para deputados inadimplentes e essa retórica fácil de ministros, que
gera circunstância psicológica negativa.
Julgamos Dilson Funaro bonzinho para
os empresários que são. segundo Otávio
Tirso de Andrade, os profissionais de
ganhar dinheiro. Pena que ele seja mauzinho para os trabalhadores que lutam
por salários justos para poder (sobre)
viver. Auri Fernando Roque — Recife.

Impunidade moral
Admiro o talento do Dr. Hclio Pellegrino em seu arligo de 4/y/Sr>: A torturante culpa da tortura — que sabe tão bem
expressar os sentimentos humanos.
Quando temos notícias de nossos irmãos torturados e sofridos que procuraram numa atitude romântica e dramática contestar um governo que se impôs pela força de um golpe militar —
apoiamos incondicionalmente seu raciocínio sobre a impunidade moral.
Ainda que os chefes militares não
nerTTCfil es í_H» «»ncre»os de que a.s
Forças Armadas se lançaram numa gucrra fratricida para manter seus interesses
— é sentimento de lodo o
povo brasileiro, com algumas poucas exceções, que
essa pecha nunca será esquecida. Jamais!
Martha V. Silva Castelo Branco — Nova
Friburgo (RJ).

Desperdício de voto
No Brasil, onde infelizmente o voto é
obrigatório, este, ao contrário do que
acontece nos países onde não existe esta
obrigatoriedade, náo é valorizado como
deveria ser. O carioca então, com sua
fama de irreverente e gozador, é um
contumaz desperdiçador de voto.
Até 1%4, quando tínhamos normalmente eleições, estas eram levadas a
sério. Fm 1 'JS2, talvez pela falta de
hábito, após 18 anos sem termos o direilo
de exercer o voto, esta geração até então
impedida, reprimida e ignorante do significado do voto, usou e abusou deste novo
direito adquirido. Só assim se explica a
eleição do cantor-deputado Agnaldo Timóleo e do gaúcho-governador Leonel
Brizola. Pura ignorância.
Agora em Sáo Paulo vemos coisa
pior. O Sr. Jânio Quadros, segundo o
Ibope. liderando a corrida eleitoral para
a Prefeitura da cidade mais rica e importante do Brasil! Será que o paulista já se
esqueceu do golpe que este senhor nos
pregou a todos em 1962? Os pais que
foram, como eu, enganados naquela época têm a obrigação moral de abrirem os
olhos de seus filhos, hoje eleitores, para
que estes náo desperdicem seus votos
elegendo quem até hoje não nos deu a
menor satisfação para seu ato, a não ser a
sua aparente e crescente loucura.
Que esta nova geração de eleitores
não tenha a desculpa da ignorância dos
fatos históricos. Que eles saibam que,
mesmo enquanto Presidente da República, este senhor só se preocupou com
briga de galo e uniforme safári para os
funcionários públicos. Que nada fez que
ficasse na história a não ser o seu tresloucado gesto de renuncia. Que usem seu
voto como arma contra o Sr. Jânio Quadros, náo só para se salvaguardarem
contra loucuras futuras, como ao menos
para vingarem os 6 milhões de eleitores
de então que nele acreditaram e foram
estupidamente enganados. Cilda Taves
R. de Aquino — Petrópolis (RJ).
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mãos de Eurídice"

Caso viável, gostaria de ver divulgadas, na Seção de Cartas, algumas informações para o público em relação à
minha peça As mãos de Kurídice, agora
comemorando suas 60 mil representações
mundiais.
a) Esta peça foi adotada por muitas
universidades americanas, sendo representada em varias delas e servindo para
estudo de Português, além dos vários
ensaios impressos de que foi tema.
b) Ingmar Bergmann a selecionou,
para a temporada que dirigiu no Teatro
de Malmo, na Suécia, tendo sido, até
agora, vivida por cerca de II) atores
nórdicos. Faz esta obra parte da seleção
das melhores do teatro moderno realizada pelo maior crítico sueco Bjorston, que
é. igualmente, o tradutor do meu Irabalho.
c) Foi adulada na Royal Academy of

Dramatic Arts, de Londres, sendo tema
dc exame.
d) Foi um dos temas principais de
Congresso Europeu de Psiquiatria, tendo
a exatidão do tipo apresentado valido ao
autor o ingresso na Academia de Medieina de Salamanca.
c) Suas apresentações aluais, na Espanha, têm o patrocínio do Ministério da
Cultura e seu intérprete é, agora, o ator
Antônio Campos, depois da carreira de
mais de 30 anos. por Enrique Guitary,
em 14 países, lendo alcançado 5 mil 700
representações e várias premiações.
f) Foi tese dc concurso de cadeira de
literatura em Bruxelas, tendo o candidato
conquistado a vitória.
g) Vários atores, em lodo o mundo,
dedicaram sua vida inteira â peça em
questão. Só para exemplificar: — Jean
Nergal, que vimos no Municipal, em
Otelo, deixou o Teatro Nacional Belga
para viver meu Gumcrcindo Tavares.
Marcello Morclti abandonou o Piccolo di
Milano para sc dedicar a As mãos de
Eurídice. exclusivamente. Nós o vimos,
aqui, em Arlcqtiim, servidor de dois
amos.

h) Um falo curioso é que As mãos de
Kurídice serviu para ajudar a ressuscitar o
dialeto valão, vivida por B. Tacquet, na
Bélgica.
i) O Prêmio Nobel de Literatura Miguel Angcl Aslúrias a considerou o antimonólogo, pois envolvia, muitas vezes,
muitos personagens da própria platéia.
j) Participou com destaque do Festivai de Edimburgo. na interpretação consagrada de Álvaro Fontana.
I) Está sendo representada em vários
países e deve voltar à cena inglesa, vivida
por Jeremy Anthony (intérprete de Shakespeare e dirigido por Peter Brooks) e
Demaria, na Argentina, que já a encenou
2 mil 700 vezes.
A intenção destas informações é de
fazer o publico conhecedor de muitas
coisas que ainda não divulguei, em torno
da peça, que foi a primeira do teatro
brasileiro a alcançar a Broadwav. O saudoso crítico do JORNAL DO BRASIL,
Mário Nunes, assim se manifestou diante
do espetáculo: — "É o impossível que se
realiza". Outros críticos terão opinião
diferente. É um direito. Acho, entretanto, que também tenho o elementar direito de contar uma pequenina parte da
história desta peça que é das mais representadas do mundo. Rodolfo Mayer deflagrou, a partir do PEN Clube, sua
trajetória, conferindo-lhe inesquecível interpretação. Meu atual intérprete, o fabuloso ator Oswaldo Loureiro, em sua
encenação no Teatro do América, realiza
uma das melhores criações que esta peça
já leve em toda parte. Pedro Bloch — Rio
de Janeiro.

perigoso precedente aberto, como lorma
de contornar o erro cometido, exigimos
que o Sr. Francisco Muniz dirija convite
semelhante aos outros 19 candidatos
para
que, em igualdade de condições, visitem
a Cooperativa, anles das eleições. Afinal,
a CFBB não pertence ao Sr. Muniz e nem
deve ser manipulada por interesses
pessoais lesivos aos inleresses dos associados. lima Peres Causaniihas Rodrigues.
Alberto de Aguiar Carraz, Paulo Ribeiro,
Heloísa G. Fernandes e Edson Aragão —
Rio dc Janeiro.

Apartheid econômico
Como pode alguém legislar sem conhecer os fatos e eleitos envolvidos? Não
pode haver qualquer aumento de impôstos antes que os legisladores, dando o
exemplo, passem a pagá-los c a fazer
pagar sobre ludo. inclusive até a última
das mordomias, variáveis, representações, indenizações e que mais disfarces
tenham, todos, sem exceção, os que indecentemente sugam seus compatriotas,
Oue Iodos paguem para que cada um
pague menos. A lei é igual para todos,, ou
vai continuar sendo mais igual para aiguns'.'
A locupletarão oficializada, com rendas de marajás, pelos que ocupam o
governo e as estatais, e aí penduram
parentes, amigos e correligionários, será
eliminada? Quando? Náo há o que falar
em direitos adquiridos: os superempregos
de alguns significam subemprego e desemprego para muitos mais!
Fala-se do apartheid racial dos outros,
mas pratica-se o apartheid econômico!...
Todos querem sabei: Vamos ter uma
campanha limpa de "diretas já", ou vai
continuar havendo o engalfinhamento
"dinheiro
pelo
já'*? Aos legisladores de
decidir... e ao povo de não esquecer! José
Braga — Rio de Janeiro.

"A sombra
do pacto"
O editorial de 2/10/85 À sombra do
pacto faz inspirada e autêntica análise
crítica da situação preocupante que estamos vivendo no tocante ás negociações
entre empregados e empregadores. O
Sindicato dos Trabalhadores no atual
caso dos metalúrgicos fez a greve pela ,.
greve, mantendo-se rigorosamente intransigente em torno de suas propostas „
iniciais, isto é. senta-se à mesa das negociaçóes mas náo quer negociar. Quer •
apenas impor as suas reivindicações.
Manifestação como esta do JORNAL
DO BRASIL conforta e dá alento aos
que. como nós, vimos, de longa data,
lutando pela adoção de um entendimento
entre o Governo, trabalhadores e empresários. visando o mais sério dos problemas que nos afligem: a inflação. Congratulações efusivas ao JB pela vigorosa
posição adotada. Arthur João Donato,
presidente da Federação das Indústrias do
listado do Rio de Janeiro.

Perseguição

Incrível o que os jesuítas do Santo
Inácio estão fazendo com o Prof.Lincoln,
que deu os melhores anos de sua vida e
viveu lá com eles, colaborando, ajudando, sempre amigo de iodos e tendo nos
alunos seus melhores amigos. Suspenso
10 dias do colégio, proibido de entrar em
qualquer dependência deste, seu salário
suspenso por 10 dias (o Banco Real é
dentro do colégio) por defender a Professora Clarisse Mano, mandada embora
por não ter querido aprovar uma aluna
reprovada, e punido por defender inteManobra eleitoreira
resses de seus alunos.
Ao voltar 10 dias depois, ninguém
Na qualidade de associados da Cooperativa dos Funcionários do Banco do podia dele se aproximar (alunos, subalBrasil, Rio de Janeiro, repudiamos a ternos e alé mesmo colegas) pois seriam '
visita, às nossas instalações, do candidato punidos. Suas aulas foram tumultuadas,
do PFL à Prefeitura de nossa cidade, Sr. as turmas náo desciam, enviavam pessoas '
Rubem Medina. no dia 26/9/85. Censura- da administração para conversar com ele,
mos o posicionamento do presidente da impedindo que tivesse contato com seus
CFBB. Sr. Francisco Muniz. pela indevi- alunos, pois era o único professor do 2"
da utilização da Cooperativa em proveito grau. Com náo bastasse ludo isto. dia 6/9
de duvidosa postura polílico-partidária. o ele recebeu uma carta de suspensão por'
"
que contraria frontalmente o estatuto da 30 dias, para verem se entram na Justiça
com uma justa causa.
"'"
entidade.
O Sr. Muniz encontra-se na presiden(...) Querem botá-lo na rua, este"
cia como preposto dos funcionários que professor que é também um jornalista
nele depositaram confiança para gerir os (premiado em 6-4 pelo Jornal do Sports),
recursos e administrar a CFBB e não para um advogado registrado na OAB! Oueconvidar políticos em campanha, envol- rem destruí-lo? Com 61 anos de vida, 43
vendo, sub-repticiamente. todos os asso- de profissão, dos quais 30 anos deu ao
ciados na manobra eleitoreira. Cabe, no Santo Inácio, ficar agora com seu nome
mínimo, ao Sr. Muniz, uma manifestação sujo? E Deus? E a religião? E os direitos
pública de desagravo ao corpo social, humanos?
Amigos de Lincoln, ex-alunos, alunos"
além de esclarecer ao público em geral
que nós contribuímos mensalmente para (se não tiverem medo de punições),
a entidade, aportamos recursos quando unam-se aos que desejam ver Lincoln
dos aumentos de capital e que é falsa a vitorioso nesta batalha! Náo permitam
informação sobre o pagamento em pres- que este homem maravilhoso seja esmalaçoes mensais, sem juros.
gado pelo poderio jesuíta! — \ anda da
A bem da verdade, duvidamos da Rocha Mesquita — Rio de Janeiro.
afirmativa de que as lojas e o supermercado "vendam a preços bem inferiores As cartas serão selecionadas para publiaos do comércio comum". O Sr. Muniz cação no todo ou om parle entre as que
deveria relatar a verdadeira situação fi- tiverem assinatura, nome completo e legínanecira da CFBB e as dificuldades que vel e endereço que permita confirmação
vem enfrentando. Finalmente, à vista do previa.

Opinião

JORNAL. DO BRASIL

Mercado de ilusões
Antônio Oliveira Santos
VT O Brasil continuamos à busca de uma solução indolor
1 ", para a crise econômica. Cada um dc
nós pretende ver os
problemas solucionados sem sacrifícios c sem perdas. Aliás,
quando sc fala em sacrifício, logo se pensa no sacrifício do
vizinho. Outra tendência, ainda mais
generalizada, é esperarse que tudo venha a ser milagrosamente solucionado
pelo
Governo.
Esta atitude de querer que a crise se resolva
por encanto
constitui, hoje cm dia, o nosso maior
problema. Vivemos uma
quadra de fantasias. Trata-se de um clima dc desejos e sonhos
próprio dos maus doentes que têm mais medo do remédio do
que da doença e dos maus médicos que odeiam desagradar
seus doentes. Por pouca coisa nos animamos e, com isso,
justificamos a inércia. A queda da inflação de 14% para 9%
foi comemorada como um grande feito, esquecendo-se
que os
principais focos de sua alimentação continuam mais vivos do
que nunca, como é o caso da pressão salarial e da sobrecarga
da dívida pública. Os juros, ao baixarem de 2 a 3
pontos
percentuais, são vistos como firmes sinais de estabilização,
ignorando-se que o Governo fala, mas não corta gastos, ao
mesmo tempo que eleva a expansão monetária
para níveis
alarmantes. É impressionante como, no mundo das ilusões, os
pequenos feitos do hoje ofuscam os grandes riscos do
amanhã!
, Em matéria econômica, penso que o povo brasileiro está
sendo submetido a uma insustentável sessão de ilusionismo na
firme crença de que nosso Pai-Grande, o Governo, haverá de
nos salvar na hora do impossível. Esta síndrome de irrealismo, aliás, alimentada pela própria Administração Pública —
Executivo e Legislativo —, constitui severo entrave â solução
da crise. Crise exige ação enérgica. Problemas requerem
disposição e realismo. Afinal, náo há sociedade
que possa
progredir cm duelo com a aritmética econômica.
Uma política econômica que pretende agradar a
gregos
e troianos, deixando de cortar efetivamente as despesas
desnecessárias e promovendo aumentos salariais acima da
inflação, regados a antecipações e reposição de
perdas, só
poderá nos levar ao desastre. Economia é a administração da
escassez-. A realidade econômica não tolera
por muito tempo
romantismo ou populismos, mesmo os bem-intencionados.
O

socialismo francês deu rápida meia volta
quando percebeu
que seu programa náo resistia ao crivo cartesiano. A Argcntina, depois de chegar a 1.000% dc inflação anual, entrou cm
regime de real austeridade.
Nossa Administração titubeia e tenta contornar
problemas, alimentando a estratégia do
gradualismo. Esta funciona,
mas até certo ponto. Como
qualquer outra estratégia, tem
seus limites. Quando vemos uma aterrorizante dívida
pública,
estimada cm meio quatrilhão de cruzeiros
para 1986 è
crescendo como bola de neve, isso nos faz
perder totalmente
o rumo das coisas. Na verdade, esses meganúmeros
já não
dizem mais nada aos nossos trabalhadores e ao
povo. Os que
vivem à base de salário mínimo não conseguem atinar
para a
magnitude dos milhões c bilhões. O
que dizer, então, dos
trilhões e quatrilhões? A crise desnorteou o homem comum e
transformou o dinheiro em entretenimento dc tecnocratas:
mais um adereço do nosso mundo das fantasias.
Por outro lado, apavora saber que uma dívida dc meio
quatrilhão de cruzeiros, para ser rolada, crescerá em cerca dc
70 trilhões por mês (!!!), montante
que é superior ao
orçamento anual da maioria dos estados brasileiros, sem
falarmos na utilidade que tais recursos teriam, se investidos
em atividades produtivas. Trata-se de um vagalhão
gigantesco
e perigoso, cuja única utilidade é aquecer ainda mais nosso
mercado dc ilusões.
O momento é grave. Afinal, náo há ilusão
que sempre
dure. E absolutamente essencial
que o Governo, juntamente
com os grupos representativos dos interesses
genuínos de
nossa sociedade, organize imediatamente um
plano global e
sério para o saneamento da crise atual. Se for
para tomarmos
o remédio amargo, que se diga claramente a
que ele sc
destina.
Mas, antes de tudo, os que vão tomar o remédio têm
direito de saber para que será feito o sacrifício. O
que náo
pode continuar é a inércia de uma Administração Pública
vendedora de ilusões c que,
por não querer tomar medidas
impopulares, impõe a todo o povo, sem consulta, uma agonia
de objetivos obscuros e incertos. Convenhamos, este náo é o
procedimento transparente e democrático que esperamos da
nova República.
Antônio Oliveira Santos é empresário, presidente da Confederação
Nacional do Comércio s membro do Conselho Monetário Nacional

Pazzianotto vai à luta
Marcos Sá Corrêa
\ Nova República náo tem mais idade
atuar cm
¦T\. cenas de pacto explícito. Quem atesta para
é o presidente
da Câmara, Deputado Ulysses Guimarães, com declarações de que a boa hora
para negociações desse
calibre seriam as "dos
primeiros cem dias de
Governo, que correspondem ao período de graça,
da confiabilidade plena
da naçáo". O que é modo meio oblíquo de dizer
que o momento passou Coisas da política
sem sequer ter chegado,
pois metade daquele período de graça escoou através da
doença do Presidente Tancredo Neves, sem
o regime
tivesse comando nem mesmo para firmar umque
social
pacto
entre a junta de professores-doutores
que brigava ao
redor do paciente.
Morto Tancredo, ficou simples debitar tudo o
emperra no Governo às vacilações do Presidente que
José
Sarney. Mas a verdade é que o
quando apareceu, lá pelo final da campanhapacto,
sucessória do ano
passado — portanto, ainda sob a regência dc Tancredo
Neves —, já tinha uma certa inibição de declarar
com
clareza suas intenções, que eram no fundo impopulares
e por isso nada adequadas à estratégia de uma cândida'tura que tratava de vencer o voto indireto com
exibiçoes de popularidade direta.
Mas já na época, sempre que o candidato Tancredo Neves falava cm pacto, ficava implícita atrás da
palavra a idéia de que a oposição deveria chegar ao
poder armada de um plano qualquer contra as pressões
sindicais, represadas nos longos anos em
se considerou função do Governo tirar leite daque
dos
pedra
salários, tanto para alimentar os ciclos de crescimento
econômico, quanto para promover a dieta de emagrecimento das fases de recessão. Ele achava
que a conta
desse jejum cairia sobre a sua mesa assim
ele
assumisse e, para piorar as coisas, faltava que
ao seu
—
suporte
principal
o PMDB — um
político
de
trânsito livre dentro dos grandes sindicatos. Daípasse
o pacto
— uma fórmula carregada
de sotaque tancrediano
para contornar ao mesmo tempo a influencia dos
partidos de esquerda no movimento sindical e o sanatóno, geral dos assalariados.
Sarney herdou de Tancredo o
problema, a receita
c a charada de como se faz
para convidar um grupo de
pessoas a sentar em volta dc uma mesa onde o cardápio
é um remédio provavelmente dc
gosto esquisito e do
qual ninguém até hoje leu a bula. Por isso, ninguém
.tem pressa em ser convidado ou mesmo em convidar os

outros, porque o tal do
pacto é proposta para dividir
contranedades num regime cuja vocação
tem sido a de
agradar a todo inundo.
Político nenhum vai querer, voluntariamente,
queimar os dedos nessa tomada de alta voltagem A
como deixou mais uma vez evidente, cm nova entrevista, o Deputado Ulysses Guimarães. O Presidente
Sarney. embora patrono da causa, também não
parece
tentado a correr o risco da execução. Por eliminação,
isso acabou caindo nas mãos de um negociador
profissional, que é o Ministro do Trabalho, Almyr Pazzianotto. No último despacho com Sarney — erradamente
registrado na imprensa como uma audiência cm
que ele
ouviu queixas do Presidente contra sua
performance na
área trabalhista — caiu-lhe em cima uma
encomenda
para centralizar cm sua pasta todas as providencias
necessárias a enfrentar um calendário com cerca dc 'i(X)
negociações salariais até o fim do ano, um surto de
trimestralidade a se propagar
por círculos crescentes de
categorias trabalhistas, além de um
pacto que não
anda, uma lei salarial que caducou sem ser
substituída e
uma lei de greve que tem a marca registrada do recime
passado.
Ouando os problemas apertam — como apertaram
no mes passado, durante a
paralisação dos bancários —
uma ala do Governo Sarney, cada vez melhor representada pelo Chefe do Gabinete Militar, General Bayma
Dcnys, faz o gesto de sacar a velha e dura lei de
greve
Mas esbarra na resistência do Ministro Pazzianotto
que descobriu para essas ocasiões um argumento que é
um verdadeiro antídoto do endurecimento. Citando
o
jurista Raymundo Faoro e de Constituição cm punho
cie contra-ataca dizendo que, se começar uma escalada'
dc repressão aos grevistas, o Governo acabaria
tornando inevitável uma intervenção em sindicato.
Essa
providencia, porém, segundo Pazzianotto, não pode
caber a ele. Deve ser decretada
pelo Presidente da
Republica, usando os podêres excepcionais
das medidas de emergência. Ou seja — Pazzianotto conseguiu
jogar a bola para cima, onde cia pode levitar indefini(lamente, pois c improvável
que saia da caneta de
Sarney uma ordem especialmente antipática e drástica.
Por essas e outras é que o Ministro Pazzianotto ora
aparece cm Brasília nas listas de vagas à vista na equipe
de Sarney, ora sai do gabinete
presidencial trazendo a
delegação expressa para centralizar o controle da
questão sindical. Está havendo turbulência entre linhas
divergentes do Governo,
que pelo visto ainda não
conseguiu selar dentro do próprio Palácio do Planalto
um pacto social dc uso tópico.
Enquanto Pazzianotto ficar no cargo, é sinal de
que a tendência ao acordo vai predominando. Na hora
cm que cair, provavelmente o Ministro cairá num lugar
dc candidato a deputado por São Paulo —
aliás, é
o grande celeiro das tensões sindicais no que,
país.

domingo, 6/10/85
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Entre Lênin e Joyce (bis
Fernatulo Pedreira
TVT ADA como o teatro. Millor Fernandes e Flávio Rangel
11 que o digam. Tom Stoppard é sem dúvida um dos
mais
brilhantes dramaturgos contemporâneos. Uma de suas últimas peças, Travesties, passa-se em Zurique, antes da Primeira Grande Guerra, quando lá viviam Lênin e sua mulher
Krupskaia, James Joyce e Tristan Tzara. A substância da
peça
são os encontros c desencontros entre esses
personagens,
cada qual mergulhado na sua própria loucura
peculiar, à
espera de que o mundo cm torno a descubra e consagre.
À certa altura, na casa de Joyce, Tzara, criador do
dadaísmo, embarca num veemente discurso sobre as suas
confusas teorias artísticas, até que o anfitrião
perde a
"Você
é um rapaz superexcitado,
paciência e o interrompe:
com uma necessidade de falar que vai muito além do
que você
próprio tem a dizer. Isso não chega a ser vergonhoso, mas
também não faz de você um artista."
Excelente frase. Uma das diferenças entre a arte de
antes da Revolução Modernista e a de agora é exatamente
esta. Antes, uma pessoa habilidosa, embora desprovida de
talento verdadeiro, podia dominar a técnica, digamos, do
verso metrificado, e produzir páginas e páginas de alexandrinos perfeitos, que as crianças depois seriam obrigadas a
analisar e a decorar nas escolas.
Hoje, essa chateação acabou. Mas, em troca, uma
pessoa dotada dc um grande desejo de exprimir-se (como o
Tzara de Stoppard), mesmo que não tenha nada a exprimir,
torna-se, com alguma persistência, um artista, e acaba
enchendo museus inteiros de quadros e esculturas
que as
multidões vão admirar.
A arte moderna é menos solene; não é preciso decorá-la
nem sequer levá-la tão a sério quanto se levava a antiga.
Progrediu-se, portanto. Embora a própria arte não tenha
ganho muito com isso, ganhamos nós. À liberdade maior do
artista (ou do suposto artista) corresponde uma liberdade
maior do público, ao qual se concede o direito não só à
irreverência voltairiana, mas também à displicência e sobretudo à ignorância. A criança e o selvagem ficaram sendo os
espectadores ideais.

Stoppard mistura Lênin e Joyce, e não se dirá que lhe
falte razão para juntar no mesmo saco dois dos grandes
fundadores, entre outros, deste nosso século XX. O
que é
mais importante, a arte ou a política? Lênin ou Joyce?
Cinqüenta, sessenta anos passaram e náo há dúvida
que as
conseqüências da loucura peculiar do russo parecem ter sido
esmagadoramente mais fundas e mais terríveis para a humanidade inteira do que as da obra do irlandês.
E, entretanto, eu diria que a arte é, a longo prazo,
certamente mais importante que a política (que é a maneira
como os homens governam a si mesmos), posto que a
política
não passa de um subproduto da cultura dos homens, isto é,
das suas crenças, das suas convicções, dos seus hábitos e
costumes.
Nesse terreno, a força dominante é aquilo que se chama
ideologia: uma doutrina militante, um complexo formado de
idéias e princípios religiosos, morais, políticos, capaz de
arrastar e conduzir os homens. Náo se pode dizer, na
verdade, que Lênin tenha sido um político. Lênin foi' um
ideólogo, um apóstolo, uma espécie de São Paulo ou de
Lutero do socialismo, criador de uma nova e estrita ortodoxia, que ia chamar-se marxismo-leninismo, à qual ele deu o

peso e a força da vitória material, desde que conquislou o
poder para os seus partidários no velho império grão-msso.
A maneira como os homens governam a si mesmos é
determinada pela ideologia dos
grupos ou partidos dominantes entre eles. A longo prazo, essa ideologia é formada,
deformada e reformada pela arte, pela ciência,
pelo gênio dos
homens; a prazos mais curtos, entretanto, uma ideologia
dominante náo só dá forma ao sistema
político, como é capaz
de pôr a seu serviço também a arte e as letras, conforme fez a
Igreja Católica por tantos séculos.
Ê curioso notar como foi escasso o êxito do apóstolo
Lênin nos imensos territórios onde a Reforma havia vencido
antes dele. Ao contrário, o velho corpo do catolicismo náoreformado (ou contra-reformado) resiste mal a essa nova
infecçáo herege que avassalou o mundo eslavo c
ainda
recentemente, na própria Itália, só pôde ser contida que,
à custa dc
um maciço apoio saxônico e protestante...
Mas as coisas não são assim tão simples. Antes de saber
por que os países católicos têm sido tão suscetíveis à pregação
marxista-leninista, neste século XX, seria preciso investigar
por que esses mesmos países resistiram à pregação da
Reforma há alguns séculos. De um modo ou de outro, não é
difícil perceber que o lugar que Leonardo Boff e os teólogos
da Libertação hoje disputam não é apenas o do Doutor
Sarney (ou o do Doutor Ulysses) mas o de Joáo Paulo II.
Nossa sorte c que Roma não é mais Roma, c
que o centro do
inundo, mesmo em termos espirituais, já náo é mais
para nós
nem mesmo Paris, mas Nova Iorque.
Ou melhor: não há a rigor centro nenhum absoluto,
porque o mundo moderno é por definição policèntrico!
contraditório, aberto. Nele, mesmo os mais fechados sistemas
ideológicos tendem a esfacclar-sc, náo mais ao fim de alguns
séculos, mas ao cabo de umas poucas décadas...
Lênin e Joyce, a sombra e a luz. Somos todos, embora
com direito à ignorância, filhos da Revolução Gloriosa de
1688, na Inglaterra, e do grande Século das Luzes
que veio
depois e que foi, como se sabe, racionalista. Mas não deixa de
ser digno de nota que, em nosso tempo apressado, a sombra
(marxista) se pretenda científica, racional, enquanto a luz é
libertária, mas não esconde sua atração
pelo irracional e pelo
intuitivo.

A arte moderna casa-se bem com o ano tão
próximo mas
já tao distante de 1968. Ela aspira à anarquia (a ausência de
governo), embora uma anarquia que viesse afinal a ordenarse pela-força do gênio ou da simples intuição artística. O
que a
alimenta é uma espécie de utopia irracional, ou
pré-racional
A coragem moral de Soljenitzin e dos
grandes dissidentes
nasceu entre as trevas do outro lado.
E o Brasil, país de Roque Santeiro e das novelas da TV?
O Brasil é de formação católica e ibérica, portuguesa. Não se
pode imaginar nada de mais retrógrado, nem supor que um
tal alicerce (que até hoje não nos permitiu aceitar
plenamente
nem a Reforma, nem o próprio Século das Luzes) constitua
barreira adequada para a sombra leninista do século. O Brasil
é também americano — o que significa que a liberdade tem
para nós uma dimensão exterior, atraída pelos amplos espaços
vazios, diferente da que pôde ter entre os europeus.
Mas tudo isso, enfim, ainda seria pouco sc os nossos
governantes e os nossos políticos não fossem, quase todos,
como o Tzara de Stoppard. Dotados de uma ambição de
mando, uma sede de poder absolutamente desproporcionais à
sua competência e ao seu talento para a arte dc governar.

Dívida impagável
Barbosa Lima Sobrinho
que hesitei no título: dívida impagável.
CONFESSO
Mas consultei Mestre Aurélio, c vi que todos os
sentidos do adjetivo se ajustavam ao
presente problema da
dívida externa brasileira ou terceiro mundista. Impagável
quer dizer que não se pode, ou não se deve pagar. Mas
também significa assunto muito engraçado, cômico, excêntrico, ridículo, hilariante. Não será tudo isso a idéia do
pagamento da dívida externa? Tanto mais que não somos
nós os únicos que a achamos impagável. Nem
precisamos
invocar a opinião de Fidel Castro. Há manifestações muito
mais significativas, como, por exemplo, a da
poderosa e
imjplacável Senhora Margaret Thatcher,
que eu quase ia
chamando Rainha da Inglaterra, mas
que é muito mais do
que isso, como Chefe do Gabinete que governa aquele
país.
Pois que foi a Senhora Thatcher que tanto considerou
impossível o pagamento da dívida, com a restituição dos
dólares que não vieram, que lembrou, como alternativa, a
idéia de entregar, em compensação, as ações
que traduzem o domínio da Petrobrás e da Vale do Rio Doce,
e até
mesmo da Eletrobrás, como começo de conversa' Não
creio que a Senhora Thatcher tivesse
pensamento tão
revoltante, como espoliação ou assalto, se não considerasse úe todo impossível o pagamento da dívida em moeda
de
curso internacional. Náo a estou difamando
a
quando
incluo entre as primeiras pessoas
que consideraram impagável a dívida externa do Brasil.
, Tanto mais que não foi apenas a Sra. Thatcher
assim pensou. Também concordava com ela o austeroquee
sisudo.Sr. Kissinger. cuja voz. dc tons acentuadamente
graves, bem que poderia ser a voz da bolsa de Wall Street
se ela pudesse ou quisesse falar. Para o Sr. Kissinger
haveria solução fácil para o problema da dívida externa-

bastaria admitir que o pagamento, cm vez de dólares,
fosse realizado com a emissáo de
papel-moeda. Nem
haveria necessidade de trocar o cruzeiro
por dólares.
Bastaria armazenar as emissões em lugares convenientes.
Poderiam ser até mesmo cofres-fortes subterrâneos, ou
imensos galpões protegidos contra o fogo. O resultado
seria o mesmo, com a desvalorização crescente do cruzeiro, para que o dólar pudesse comprar o
que entendesse.
No fundo, os dois planos se completariam,
o da Sra.
Thatcher e o do Sr. Kissinger, num
projeto entreguista cm
aue se atribuísse ao dólar um poder incontrastâvel, dentro
das fronteiras brasileiras. Qual seria a sorte do Brasil,
quando um dólar passasse a valer cem, duzentos mil, um
milhão dc cruzeiros? Já estamos nesse caminho, com o
dólar a dez mil cruzeiros,
que leva o Brasil a trabalhar dc
graça para os portadores de dólares. Os subsídios surgem
para isso mesmo, para cobrir a depreciação do cruzeiro,
no mercado internacional.
O que é curioso é que já tivemos um Ministro do
Planejamento que entendia que não haveria mal em
dever, se o
se fizesse em moeda nacional dos
pagamento
países devedores. O que estaria certo, se o devedor não
dependesse senão de si mesmo. Mas, desde
que tem
necessidade de vender e de comprar, o resultado último
seria esse mesmo de trabalhar de graça
para os outros,
como num regime de escravidão em
que a soberania
nacional se transforma em vitupério, quando náo num
cruel sarcasmo, pagando, pelas mercadorias exportadas,
talvez mais do que os seus felizes consumidores em terras
estrangeiras. Para se comprovar que o Sr. Kissinger sabe
muito bem o que está propondo, e qual o verdadeiro
beneficiário de suas fórmulas e de suas idéias. Nem se
precisa delas, para que o dólar se inclua no plano da
guerra nas estrelas, obediente ao virgiliano sic itur ad
astra. E assim que sc chega àquele céu, em
que cabe ao
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Presidente Reagan desempenhar as funções e exercer os
podêres de Júpiter Tonante. Quando o mérito final é
menos da Casa Branca do que dos banqueiros venturosos,
que se acastelam em Wall Street.
Por isso, Fidel Castro se vale da situação mundial,
para tirar proveito, para a sua causa, dos excessos, ou dos
erros dos banqueiros internacionais, e insiste numa campanha irresistível, para demonstrar que a dívida não
poderá ser paga. seja qual for a intenção do Terceiro
Mundo. Suas palavras já chegaram ao Brasil, através da
reportagem de Joelmir Betting. E náo é apenas ele
que
entende que não há possibilidade de satisfazer os compromissos da dívida externa do Terceiro Mundo. Também nos
Estados Unidos, além do Sr. Kissinger, há
que contar com
O Sr. LaRouche, e com a publicação irreverente
que é The
Executive Intelligence Review. O Sr. LaRouche é um
político de algum prestígio no Partido Democrático, ao
ponto de se incluir entre os candidatos, na disputa da

indicação para a Presidência dos Estados Unidos. E sua
proposta para a solução do problema da dívida externa do
Terceiro Mundo parte de uma redução drástica dos
juros
impostos aos devedores. Nada acima de 2%, diz ele, em
face de uma realidade em que há juros acima de 20%. Será
justo cobrar, não direi dos governantes, mas do povo
sofrido desse Terceiro Mundo, juros de 22%, "juros
obscenos, na linguagem de Fidel Castro, juros imorais?
Essa é a essência do problema. Os empréstimos
foram tomados pelos governos, mas é o povo
quem vai
pagar. E cojno exigir dele esse imenso sacrifício, se nem
sequer foi ouvido no contrato dos empréstimos, feitos, cm
sua quase totalidade, pelo Poder Executivo, sem a intervenção do Poder Legislativo, ou sem qualquer aprovação
popular?
Os empréstimos foram tomados em estado de necessidade, para acudir aos prazos do vencimento das dívidas,
o que vale dizer sob a influencia de uma coação irresistívei. Na ausência do verdadeiro pagador,
que é o povo e
náo os governos. Tendo por objeto uma obrigação indeterminada, como o pagamento dc juros móveis. Os
argumentos de ordem moral estáo agora do lado dos
devedores, e não dos credores, que sc cobrem com o gorro
dos usurários. Dc uma lado Harpagão; do outro,
povos
que lutam contra a miséria. Será difícil a opção, num
mundo realmente livre?
A falta dc apoio moral para a cobrança das dívidas
justifica que cada país devedor faça as suas contas, e fixe
os limites dos pagamentos que se propõe fazer. Há
traduzir em algarismos a recessão que sc deseja evitar. que
Ou
o desemprego que se repudia. Ou a fome do povo
que se
admite possa estar em jogo. E se o problema é mundial,
por que não encará-lo e resolver cm termos também
mundiais? Para manietar os especuladores dos petrodólares, intimidados pelo número imenso dos espoliados.
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Exército tende a ter menos
Escola
de
Brasília
interna
JWgjJ^.
sargentos e mais paulistas em S. Paulo em hospício
professora rebelde

Brasília — O Brasil terá
no futuro um Exército com
pouquíssimos sargentos e
comandado
por oficiais
paulistas, se persistir a tendência do recrutamento na
Região Sudeste, onde a formaçáo profissional se concentra na Escola Preparatória de Campinas, como demonstra um estudo realizado sobre a conveniência da
manutenção de colégios militares para propiciar ensino de Io e 2o graus em nove
capitais brasileiras.
O estudo, da responsabilidade do General-deBrigada Ruberto Clodoaldo Pinto, fala da futura
existência de um desequilíbrio regional no esquema
de recrutamento de oficiais
para o Exército, devido à
extinção das antigas EscoIas Preparatórias de Fortaleza e de Porto Alegre, subsistindo apenas a de Campinas.
Um quadro estatístico
mostra no relatório que a
participação dos nordestinos na composição da oficialidade do Exército está
caindo de quase 40% em
1960 para apenas 12,5% em
1985. Já a percentagem de
oriundos da Região Sudeste (preponderan
de nível médio. Assim como no caso dos
temente de Sáo Paulo) se eleva de 30%
oficiais, o Exército quer também
que os
seus sargentos provenham de diferentes
para 67,2%.
Os generais estão preocupados com a
partes do país e não apenas sejam recrutaexagerada concentração de oficiais oriundos numa única região.
dos de uma mesma área geográfica do país,
Nove Colégios Militares existem hoje,
mas só serão preservados o do Rio de
quebrando o antigo equilíbrio regional na
formação dos quadros da Força.
Janeiro, "por ser histórico", o de Brasília,
"Isso
"pelo
—
é indesejável"
diz o documengrande número de militares dessa
"pela
to — "pois o ideal é que os cadetes, futuros
carência
guarniçáo", e o de Manaus,
oficiais, sejam oriundos de forma aproxido ensino na área" e a necessidade de
madamente equilibrada, de todos as reatender aos filhos dos militares
servem
na fronteira Amazônica. Os de que
giões do país."
Porto AleO relatório alerta para a falta de sargre e Fortaleza serão transformados em
"afetando
significativaestabelecimentos de ensino de 2o
gentos de carreira,
grau,
mente a operacionalidade da Força". O
para a Academia das Agupreparatórios
Exército se ressente da falta de quase um
lhas Negras; os de Recife e Curitiba serão
terço do número de sargentos necessários
transformados em escolas para Formação e
aos seus serviços, tendo 20 mil 824 sargenAperfeiçoamento de Sargentos.
tos de carreira quando a previsão seria de
O relatório não especifica qual será a
30 mil 558.
natureza da transformação dos dois outros
"Há
Colégios Militares a serem desativados: os
um descompasso permanente ende Belo Horizonte e Salvador.
tre a formação e a evasão dos sargentos"
— assinala o relatório do Comsex — "de
O Exército não se preocupa com os
efeitos da extinção de seis dos Colégios
tal modo que, se não forem tomadas mediMilitares. O relatório lembra que o Minisdas adequadas, a curto prazo teremos um
tério da Educação vai contar no
déficit de 12 mil a 15 mil sargentos, em
próximo
exercício (86) com um orçamento de CrS
decorrência das faltas já existentes e da
"para
avocar a tarefa".
necessidade de sargentos para as Unidades 33 trilhões
O levantamento do pessoal militar ema serem transformadas ou criadas quando
da reestruturação da Força."
pregado nos nove Colégios Militares levou
o
alto Comando à evidência de que estaria
Os estudos do Estado-Maior do Exérocorrendo um emprego exagerado de
cito não descem ao exame das razões pelas
pessoai militar nessa tarefa — o ensino assisquais há, hoje, poucos sargentos de carreitencial — que não é essencial ao Exército,
ra. Não indaga se as causas sáo os vencimas apenas "complementar".
mentos reduzidos, as perspectivas de proNaqueles nove colégios há 503 oficiais
gresso na carreira ou, ainda, a limitação de
empregados, além de 1.860 praças, num
direitos, como o do direito ao voto,
que
total de 2.363 militares.
abalou toda a oficialidade às vésperas do
E, para completar, a pesquisa conclui
31 de Março de 64.
há uma "baixa contribuição" dos Coleque
Para enfrentar essa situação de carêngios Militares para as Escolas de Formação
cia e partindo da premissa de que uma
de Oficiais, em particular para a do Exerciúnica Escola de Sargentos (a de Três
to. É que o contingente de alunos
que
Corações, em Minas Gerais) não tem capaingressa na Academia das Agulhas Negras
"nem
cidade para atender à crescente demanda,
sempre é integrado pelos melhores
o Alto Comando pretende a transformação
estudantes daqueles estabelecimentos, os
de dois dos Colégios Militares a serem
quais, via de regra, são atraídos para as
extintos em centros de ensino profissional
carreiras civis."

%àm

São Paulo — Os delegados
da polícia paulista, reunidos
cm assembléia, encerrada ontem no começo da madrugada,
decidiram entrar em greve a
partir do dia 14. Os 25(1 delegados presentes — a categoria
lem 2 mil 100 — aprovaram
ainda o encaminhamento dc
um documento ao Governador
Franco Montoro, exigindo a
exoneração do Secretário da
Segurança Pública. Michel
Temer.
Eles o acusam dc usar a
polícia na campanha do PMDB
à Prefeitura e na preparação de
sua própria candidatura à Assembléia Constituinte. O secretário diz que o movimento grevista dos delegados "tem caráter nitidamente políticopartidário".
Michel Temer acha que um
grupo de delegados está interessado em desmoralizar o Governo e ampliar o eleitorado de
Jânio Quadros (PTB-PFL),
principal oponente dc Fernando Henrique Cardoso, candidato do PMDB à prefeitura
paulistana.
A crise na Polícia Civil começou na quarta-feira, quando
a Associação dos Delegados
distribuiu uma nota contendo
reivindicações salariais, especificamente a equiparação com
os vencimentos dos promotores
de justiça, e criticas ao Govcrno estadual na condução dos
problemas da segurança pública. Na nota, os delegados pedem ao povo que julgue o Governo e o PMDB nas eleições
de 15 de novembro.
Posteriormente, a Associação dos Delegados recuou, nâo
assumindo a autoria do documento distribuído. Ressalvou, porém, que ele foi feito
por um membro da diretoria.
O Governador e o Secretário
informaram que seria aberta
uma sindicância para punir os
responsáveis pela elaboração e
divulgação da nota. Na assembléia — à qual compareceram
cerca de 150 dos 2 mil 100
delegados de polícia do Estado
—, os delegados
aprovaram,
por unanimidade, o texto da
nota.
Tanto o Secretário Michel
Temer, como o delcgado-geral
da polícia civil, José Osvaldo
Pereira Vieira, disseram ontem
náo acreditar na greve dos dclegados. Os policiais prometeram paralisar as investigações,
as rondas, prisões para averiguação, e retardar os atos de
polícia administrativa, como
expedição de certidões e atestados. O Secretário e o delegado-gcral informaram, porém,
que terão meios de impedir a
paralisação dos serviços.
— Eu vim para ficar e vou
ficar mesmo ¦— respondeu Tcmer ao ser indagado sobre o
pedido de exoneração feito pelos delegados. O Secretário cxplicou que atendeu a praticamente todas as reivindicações
dos delegados c que até agora
goza de prestígio junto à categoria. Michel Temer revelou
ainda que continua tendo a
confiança do Governador
Montoro, e por isso permanecera no cargo.
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Mota, dc 33-1-í
anos — ..._
professora Gcralda
há 13
lecionando na Escola Classe n" 3, de Planaltina, cidade satélite de
Brasília — aplicava, na quarta-feira da semana
passada, uma
prova de matemática a 29 crianças cnlre 9 c 14 anos, quando a
sala de aula foi invadida por um homem
que sc dizia médico
acompanhado por enfermeiros da Fundação Hospitalar. Eles
arrastaram-na para a secretaria do colégio, aplicaram-lhe uma
injeção e colocaram-na cm uma ambulância, levando-a
para o
Pronto Socorro Psiquiátrico dc Taguatinga, onde foi internada
"doente
como
mental" sem ser submetida a qualquer tipo de
exame.
O episódio revoltou os alunos, que, ao verem a
ser arrastada para a ambulância, apedrejaram a escola,professora
um dos
meninos tentou atirar uma cadeira sobre o homem
se dizia
que
médico. Solidários com Gcralda, pais e professores estáo mobilizados para apoiá-la para qualquer providencia legal.
Depois de uma noite no hospício, na companhia de vários
outros doentes, a professora foi retirada pela família c
procurou
espontaneamente o psiquiatra Jorge Cavendish, em Brasília,
para
este
atestasse
lhe
a
sanidade
mental. Em seguida, Geralda
que
contou que toda a ação foi articulada pela diretora da escola,
Orlandina dc Cácio Miranda, c pelo chefe do Complexo Educacional A dc Planaltina, Mário César dc Castro, pelo fato dc ela ler
continuado a dar aulas apesar dc suspensa por uma semana sob a
alegação de "desobediência à autoridade da diretora".

As duas começaram a sc desentender
quando Geralda fez
uma reunião de professores,
que resultou numa lista de reclamaçoes. especialmente quanto à falta de limpeza na escola e à
dispensa constante de alunos das aulas. A lista incluía exigências
como apresentação de balancete da Associação dc Pais e Mestres
c o pagamento de horas excedentes
os professores que
trabalham 2(1 horas. Gcralda fazia umaparareivindicação
especial:
a
diretora
náo castigasse os alunos obrigando-os a fazer a
que
limpeza do colégio.
O atrito maior ocorreu quando Gcralda teimou com Orlandina cm fazer uma horta com as crianças, incentivando-as a
uma
maior participação escolar. Na entrada da
primavera, seus alunos
fizeram cartazes nos quais se lia: "Queremos
de
verdade, nao dc papel", colocando-os no corredor primavera
do colégio. A
diretora arrancou-os assim como as cebolinhas
plantadas pelos
alunos no quintal da escola.
Orlandina queixou-se ao chefe do Complexo Educacional
de
que Geralda estava criando tumulto. Chamada à presença de
Mano César dc Castro, a professora foi informada de
que seria
suspensa por uma semana, "por desobediência â autoridade".
Ela
exigiu uma explicação por escrito. Como esta náo foi feita.
Geralda continuou dando suas aulas normalmente. Dianie
da"
"rebeldia"
da professora, a diretora reuniu os
pais dos alunos
dizer-lhes
para
que Gcralda era débil mental

Nova política de saúde mental
poderá reduzir as internações

«.. in»nu>«.,-..._
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Brasflia
Reduzir
internações, aumentar
o número de
consultas médicas em ambulatórios e promover a integração do
doente na sociedade sáo os principais objetivos da
política de
saúde mental que eslá sendo elaborada por técnicos da Dinsan
(Divisão Nacional de Saúde Mental), do Ministério da Saúde.
A proposta tem por base a necessidade de modernizar os
métodos de tratamento de doenças psiquiátricas no
país e
humanizar as condições dos centros de integração, asilos e
"A
hospitais.
doença mental nunca foi vista no Brasil como coisa
importante", diz Evaldo Gomes Vieira, um dos co-autores do
projeto, que o diretor da Dinsan, Cláudio Macieira, espera ver
em execução antes do fim do ano.
As condições dc trabalho da própria Divisão refletem a crise
do setor no país, onde 10% da população sofrem de algum tipo de
distúrbio mental, segundo projeções da Organização Mundial de
Saúde. A Dinsan náo dispõe sequer de um serviço de informações
que lhe permita, por exemplo, saber quantos pacientes com
problemas mentais estáo atualmente internados, ou quantas
consultas são dadas anualmente nos hospitais
psiquiátricos.
A Divisão sabe apenas que sáo muitas (na década
passada, o
número de internações cresceu 293% e o de consultas, 400%), às
vezes desnecessárias, de acordo com o chefe do Serviço de
Desenvolvimento de Recursos Humanos da Dinsan, Manuel
Santos Faustino, que explica: "Estamos convencidos de
que boa
parte dos atendimentos não tem origem em problemas mentais,
mas sociais".
Há evidente correlação entre condição de vida e saúde
mental. Certas formas de doença mental podem ser agravadas ou
desencadeadas em conseqüência de stress ou ansiedade,
por sua
vez provocadas por fome, desemprego ou falta de habitação,
entre outras causas.
— Náo é
que o pobre seja um doente mental em potencial,
mas as pessoas propensas a distúrbios psiquiátricos são mais
atingidas em condições sociais adversas — explica Manuel Faustino.
Cautelosos ao falarem com leigos sobre o assunto, os
técnicos da Dinsan centralizam sua proposta numa ação
preventiva que esperam estender a toda a população, alvo de intoxicações
de toda espécie (por álcool, fumo, medicamentos, despejos
industriais), da poluição sonora e de doenças degenerativas ou
infecciosas.

Um bom negócio

— Ninguém fica curado em internação
psiquiátrica —
adverte a chefe do Serviço de Supervisão e Avaliação da Dinsan,
Maria Filomena Gama. A redução do número de internações nos
hospitais do Governo é tarefa mais simples do
que nas clínicas
"um bom negócio",
particulares, que se tornaram
segundo o
psiquiatra Evaldo Vieira.
Mas o principal empecilho à execução de uma política de
"As
reintegração do doente mental à sociedade é a
pobreza.
famílias mais pobres internam os parentes para sobreviver,
pois
não têm condições de cuidar deles em casa; para elas, o trabalho é
mais importante" — diz Filomena Gama.

Os técnicos da Dinsan ainda não sabem de
quanto o
Ministério da Saúde vai precisar
para desenvolver a nova política
de saude mental, mas tim certeza de
que os CrS 66 bilhões
transferidos este ano à Campanha Nacional de Saúde Mental
dão
"para
apenas
manter o que há e náo para promover ações novas",
de acordo com Manuel Faustino.
O chefe do Serviço de Epidemiologia da Dinsan, Edilberto
Costa, explica, no entanto, que "é
possível começar esse trabalho
sem grandes acréscimos", mediante a racionalização dos recursos
disponíveis, o aproveitamento da infra-estrutura de material
e
pessoal, o treinamento de médicos, enfermeiros e todo o pessoal
de base e a conscientização da
população. E adverte:
— Não se adota uma
política dessa natureza somente por
decreto.
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Justiça é cara por amparar suas várias sociedades

Só por agruparem pessoas ligadas de
algum modo ao Poder Judiciário — de
porteiros a desembargadores ou ministros — diversas sociedades civis em todo
o país gozam do privilégio, assegurado
por leis estaduais, de receber um percentual do montante fixado como custas
judiciais de toda e qualquer ação que dê
entrada no foro.
"Não há sustentação
legal nem moral
para obrigar o povo a sustentar associações dc juizes, promotores, advogados —
que, aliás, já ganham bem" — diz em
Porto Alegre o advogado Irani Mariani,
que representou na Procuradoria Geral
da República contra a inconstitucionalidade dessas leis. A questão será objeto
de um simpósio de advogados mineiros,
em Poços de Caldas, para que seja levada
à Assembléia Nacional Constituinte.
Irani Mariani acha que o quinhão
correspondente a essas associações contribui cm muito para a exorbitância das
custas judiciais pagas pela população, e
sua opinião é compartilhada em Porto
Alegre pela advogada Vera Regina Comparsi. assessora jurídica da Associação de
Proteção ao Consumidor do Rio Grande
do Sul, que diz:
— O consumidor está realmente sendo lesado. As custas judiciais no Rio
Grande do Sul já são caríssimas, e embora o Instituto dos Advogados realmente
precise desta verba, o consumidor nada
tem a ver com isso, mas é induzido a
pagar.
Segundo a legislação do Rio Grande
do Sul. seis entidades privadas (associações de juizes, advogados — Caixas de
Assistência da Ordem dos Advogados e
Instituto dos Advogados —, promotores,
servidores
~% e oficiais de justiça recebem de
1% a
das custas de todos os processos
em tramitação na Justiça. A exceção fica
para inventários e arrolamentos, cujas
custas sáo geralmente mais elevadas, o
qüe faz baixar o percentual.
Mariani explica que essa participação
é concedida para que as entidades que
BH — Fotos de Waldemar Sabino

Alexandre Santiago
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Participação variável
Em Florianópolis, as sociedades que
participam do rateio das custas de cada
processo são a Caixa de Assistência dos
Advogados. Associação do Ministério
Público e Associação dos Magistrados. A
Caixa de Assistência fica com 0,75% das
custas totais, e a Associação dos Serventuários da Justiça está, neste momento,
pleiteando idêntico privilégio.
Em Goiás, a Associação dos Magistrados recebe 3% do Valor de Referência
(CrS 130 mil 789) nas ações — contendosas ou não — de qualquer natureza e
lançamentos de atos em livros notariais
ou registro público. A Associação dos
Magistrados (Asmego) dá a metade do
arrecadado à Associação Goiana do Ministério Público.
No Paraná, além das custas — que
beneficiam entidades análogas às do Rio
Grande do Sul e de Goiás — o contribuinte é sujeito a uma Taxa do Fundo
Penitenciário; em Minas, além das asso-

^°y—-^
ciações, paga-se taxa ao Fundo de Reaparelhamento da Justiça e ao Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos.
O presidente da Associação dos Magistrados de Goiás, Desembargador Ho-

mero Sabino, diz que a taxa recebida pela
Asmego "é uma questão interna enrporis
(restrita), que nào interessa à opinião
pública":
— Eu acho inclusive que o JORNAL

DO BRASIL não está sendo simpático
ao mexer num assunto dessa natureza.
Os deputados Daniel Antônio e José
Elias, do PMDB goiano, tentaram várias
vezes derrubar esse privilégio estabelecido por lei. porém cm vão.
"A taxa é um abuso
contra os pobres,
porque encarece os serviços da Justiça"
— diz Daniel Antônio, enquanto Elias
lembra que a OAB uma vez consultou o
Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade dessas medidas.
¦— A consulta resultou no reconhecimento da legalidade — recordou Elias —
mas há um ano tentei desmembrar dois
cartórios em dez e até hoje nem obtive
resposta às minhas petições iniciais. Há
um verdadeiro haronato na Justiça.

interesses delas que estáo em jogo e
ninguém vai querer declarar a taxa inconstitucional.
Há dificuldades
para se denunciar
isso — afirma Irani Mariani — porque se
mexe com a cúpula das elites do poder.
No Brasil, todos falam cm melhorar o
país. mas quando se trata de abrir mão de
privilégios ninguém quer se mexer. Oual
o patriotismo dessa gente?
Mariani explica que "muitos advogados nào falam sobre isso por medo de
represálias que nunca se pode provar,
como decisões judiciais em prejuízo dos
clientes do advogado que reclama."
Exemplificando, ele conta que uma vez
denunciou um convênio entre a Caixa
Econômica do Rio Grande do Sul com a
Associação de Juizes, através do
qual
magistrados obtinham empréstimos pessoais com juros favorecidos, com base
nos depósitos judiciais feitos naquele estabelecimento financeiro.
Em conseqüência, acabei
processado por crime contra a honra, por 50
na
9a
Vara
Cível. O Eslado tem o
juizes,
direito de criar tribulos. mas para atender
suas necessidades, nào às entidades privadas que, obviamente, beneficiam seus
associados. E ingenuidade dizer que os
juizes — constitucionalmente proibidos
de participar das custas — não se beneficiam quando sua associação recebe uma
parcela do moniante. E nenhuma dessas
associações presta contas disto ao povo.
Em Belo Horizonte, o ex-Reitor da
Universidade Federal de Minas Gerais.
Gerson Brito dc Melo Bozon, diz que a
lei é inconstitucional, por beneficiar diretamente as entidades privadas que deveriam ser mantidas exclusivamente pelos
seus sócios.
O presidente da Associação dos Juízcs do Rio Grande do Sul, Dcscmbargador Sérgio Pilla, acha que só haveria
inconstitucionalidade se houvesse bitributação: o Estado e a Uniáo criando
taxas sobre as mesmas custas, "o que nào
ocorre".

Aprimoramento
A presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, Cyl Paranhos de Lima, diz que a participação
beneficia "o povo que busca socorro na
Justiça, pois todos os promotores, advogados e magistrados, aprimorando-se
com cursos, poderão servir melhor à
população. A laxa soa um pouco antipática para quem paga, mas não a considero
imoral nem inconstitucional". Da mesma
opinião compartilham o Desembargador
Renato Pedroso. presidente da Associaçáo dos Magistrados do Paraná; o promotor Moacir de Morais Lima Filho, presidente da Associação do Ministério Público de Santa Catarina; Valdoir Mcnegotto. tesoureiro da Caixa de Assistência dos
Advogados catarinenses e o Desembargador Márcio Aristeu, presidente da Associação dos Magistrados de Minas.
Vera Comparssi, da Associação de
Proteção ao Consumidor do Rio Grande
do Sul, diz que "em tudo isto há um
interesse enorme, mas a grande maioria
da população nem sabe desses detalhes.
O consumidor precisa ter mais consciência dos seus direitos".
Vera náo se surpreende com a reação
das entidades beneficiárias, pois "são os

Mineiros protestam contra nepotismo

Belo Horizonte — A nomeação de
parentes e o favorecimento dentro do
Tribunal de Alçada de Minas Gerais
foram denunciados por funcionários que
se dizem revoltados com o grande mimero de filhos e outros parentes de juizes e
desembargadores que, segundo as denúncias. têm sido beneficiados ao longo dos
anos com seguidas nomeações em detrimento de servidores muitas vezes mais
competentes, melhor qualificados e mais
antigos.
O mais recente lote de exonerações e
designações foi feito pelo ex-presidente
do Tribunal de Alçada, Sérgio Lélis Santiago, no dia 6 do mês passado — seu
último dia no tribunal antes de assumir
uma cadeira de desembargador no Tribunal de Justiça, a corte suprema do Estado. Algumas dessas noemações foram até
mesmo irregulares, dizem os denunciantes, que pediram para náo ser identificados mas apresentaram atos oficiais
para
comprovar suas denúncias.

As nomeações

Cláudio Miranda Gonçalves

•

agregam serventuários e assemelhados
possam promover cursos de aperfeiçoamento do seu pessoal, mas lembra que,
em todos os casos, essas associações cobram taxas e mensalidades, sempre maiores para quem nào é associado. E estranha:
— A Associação do Ministério Público conseguiu a aprovação, pela Assembléia gaúcha, de projeto de lei concedendo à Escola Superior do Ministério Público o privilégio de ser a única a poder
preparar candidatos ao Ministério Público. Isso tem de ser feito em Porto Alegre
e o candidato do interior, além de despesas dc viagem, tem de pagar CrS 2
milhões 800 mil pelo curso. Quem entrar
já terá privilégios, pois na hora do concurso o aluno da Escola Superior ganhará
pontos na classificação. E o que fez o
Ministério Público com o dinheiro que
recebe das custas judiciais? É a mesma
imoralidade que se pagar jcton a parlamentar ausente.

Conforme os denunciantes, o trem da
alegria no Tribunal de Alçada corre assim: o juiz, que depende do desembargador do Tribunal de Justiça para ser promovido, nomeia um filho ou parente seu
como assistente particular, por exemplo.
Passa a ser então auxiliar judiciário, e
cada um dos 26 juizes de Alçada tem o
direito de fazer isso. O auxiliar judiciário
pode ser nomeado ou concursado, mas há
26 vagas para nomeação. Outro cargo
possível, de nomeação, é o de oficial de

gabinete, mas as vagas sáo poucas —
apenas quatro. Uma vez dentro do tribunal, o filho ou parente pode dispufar
cargos efetivos, por concurso — o que
lhes permite usar os cargos originais para
fazer carreira.
Assim, muitos filhos ou parentes de
juizes já promovidos a desembargador
permanecem no Tribunal de Alçada, aos
cuidados de juizes que dependem, para
sua própria promoção, do pai-tio-etcdesembargador do filho-sobrinho-genroetc que trabalha soh as suas ordens. Os
favores que obtiver do desembargador
estarão na razão direta dos favores que
prestar ao respectivo parente do desembargador que trabalha no Tribunal de
Alçada.
Por isso, apontam os denunciantes,
as nomeações por parentesco e os favorecimentos se tornaram rotina no Tribunal
de Alçada.
Para o ex-presidente Sérgio Lélis
Santiago, as denúncias sáo "pura maledicència" e o atual presidente. Juiz Francisco de Assis Figueiredo, salienta que "a
náo ser os auxiliares judiciários e os
oficiais de gabinete, todos os funcionários
do tribunal sáo concursados e pertencem
ao quadro efetivo". Figueiredo assinala
que ninguém tem culpa de ser parente de
juiz ou desembargador; da parte dele,
porém, afirma que não teve nem terá
qualquer parente nomeado para os cargos de recrutamento amplo.
O caso de Alexandre Quintino Santiago, porém, ilustra bem o que os funcio-

nários do Tribunal de Alçada querem
dizer. Ele foi, nos últimos dois anos,
oficial de gabinete após ter sido auxiliar
judiciário do pai, l.clis Sanliago, enquanto juiz. Dia 7 de agosto passado, o juiz
vice-presidente Sebastião Rosenhurg,
que exercia interinamente a presidência
do Tribunal'de Alçada, designou Alexandre para substituir temporariamente o
titular dc um cargo de assessor 2, para o
qual é exigido curso de ciências jurídicas.
Alexandre — ele mesmo disse — tem 22
anos e eslá cursando ainda o 2" ano de
Direito, na Faculdade Milton Campos.
Mas seu pai e o próprio atual presidente Francisco Figueiredo garantem,
paradoxalmente, que os requisitos de
qualificação para o cargo não se aplicam
em caso de substituição, mas sim no
provimento efetivo da função. Alexandre
não sabe "se há impedimento legal", mas
diz que até ficou surpreso com a designação.
"Eu não tenho
pretensão de continuar no Tribunal de Alçada depois de
formado. Não poderei, até lá, alcançar
cargos mais altos do que o atual e não
desejo, depois, tomar o lugar de funcionários com mais tempo de casa."
De todos os oficiais de gabinete,
apenas Helena Cristina Rosenburg, filha
do vice-presidente Sebastião Rosenburg,
está no posto; os outros, também filhos
de desembargadores, trabalham em desvio de função, em outros setores do
tribunal. O presidente Francisco Figueiredo explica a razão: não há serviço

mco-Eoiac

suficiente para oficiais de gabinete no
tribunal! Isto, porém, não é problema.
"Tudo aqui vai
muito bem e posso
assegurar que todos estáo trabalhando
normalmente", diz o presidente, informando que está analisando todos os setores do tribunal, que tem 190 funcionários.
Além disso, ressalta que todos os concursos do tribunal nos últimos cinco anos
para o provimento de cargos foram feitos
em convênio com a PUC-MG, "o que
descarta qualquer contestação".
Ele não chegou ainda, em suas análises, aos setores de transportes e vigilância
e de portaria e zeladoria, onde os denunciantes apontam outros casos de favorecimento e irregularidades. O ex-presidente
Lélio Santiago nomeou, dia 6 de agosto,
para estes cargos, respectivamente, o
motorista que o serviu durante sua gestáo, José Luiz Gomes, e o funcionário
José Luiz Pereira, sem que estes preenchessem o requisito de qualificação para
o posto, que é o diploma de 2" grau.
Lélis Santiago, que não admitiu ser
fotografado, assegura que as nomeações
não sáo irregulares, já que "nenhum
funcionário destes dois setores tinha a
qualificação exigida e, logicamente, aiguém teria de chefiá-los. Nem os transportes nem a portaria poderiam ficar sem
comando", justificou, lembrando que
ambos sáo efetivos e capazes para o
cargo. O presidente Francisco Figueiredo, por sua vez, concorda que náo há
qualquer funcionário qualificado para a
função, conforme exigem as normas do
tribunal.
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Banco toca projeto no Paraná
Para fixar lavrador ao campo

JORNAL DO BRASIL

Cimento com
arroz é 30%
mais barato

Sáo Paulo — Unia nova
— que combina a
tecnologia
cola Oséias Pugsley. Os produtores recedentro de dois anos, 1X0 produtores na casca
de arroz ao
queimada
beram os alevinos, colocaram nos tanregião, que serão incluídos em programas cimento —
poderá proporques c passaram a ser orientados semade criação de peixes, rãs, produção dc cionar uma economia de 30%
nalmente pelo técnico agrícola. Até o
milho, feijão, arroz etc. "Estamos dispôsà indústria c um cimento
final de novembro, os primeios peixes
tos a investir nesses projetos. Poderemos 35% mais resistente e 30%
criados na região serão vendidos nos
mais leve.
criar o Aupaba II. o Aupaba III e assim
mercados das cidades vizinhas.
Desenvolvida durante dois
diante, em todo o país", afirma o
por
Bons resultados
anos
pelo Centro Tccnológidiretor dc crédito rural cio Bamerindus,
co dc Controle dc Qualidade
Pelas pesquisas do Bamerindus. a
Joé Gomes. Além da criação dc peixes, o
L. A. Falcão Bauer, a técnica
produçáo dos 19 produtores (28 mil 800
Bamerindus está orientando um grupo de será utilizada
por uma indúspeixes/ano) será consumida na própria
produtores para a criação dc rãs. dentro tria do Rio Grande
do Sul,
região e a comercialização também será
"Nós
do mesmo sistema do Aupaba. —
orientada pelo banco. "Estamos lançanjá investiu 250 mil dólado princípio de que no Brasil que
partimos
res no projeto.
do o projeto agora, somente um ano
rural não se pode sofisticar. Tudo é muito
A queima da casca d< ardepois de iniciado, porque temos certeza
simples, dentro daquilo que o produtor
roz —- feita primeiramente
dos seus resultados, explicou José Eduarrural pode aprender", afirma o presidendo Andrade Vieira. Autor da idéia, José
te do banco. O projeto da criação de para a transformação do proEduardo acredita que o exemplo do Bacarpas — um peixe de água doce escolhi- duto em carvão vegetal e dcmerindus poderá ser seguido por outros
sua conversão cm
do por se adaptar às condições climáticas pois para
— produz ainda óleo
bancos e outras empresas privadas. "Esda região — teve o aval de um dos cinza
tamos provando que os gastos podem ser
maiores técnicos do mundo, nessa área, o combustível, que pode subsmínimos, quando se utiliza os recursos já
húngaro Garbos Sipelka, que está há dois tituir os de baixo teores de
....
Di.r(n Velho
\"„ll.,.
' !..__,_. 1 _ /•_
I
— Of\presidente
Porto
existentes na região. Não é um projeto
da Companhia
de
exportações
da principal produtora de estanho do
anws desenvolvendo projetos para a enxofre. Uma tonelada de
Mineração dc Rondônia. ex-Deputado Magnus
paternalista. Cada produtor vai pagar os
Companhia de Desenvolvimento Vale do casca dc arroz produz 360
pais. a Paranapanema. A empresa responde pelas
Guimarães, denunciou esla semana a exploração
custos do programa, a juros dc crédito
exportações de 70% desse produto (matériaSão Francisco (Codevasf). Na semana quilos de carvão vegetal, 200
vem sofrendo por pane dc outros
rural, e o banco tem o retorno do investique Rondônia"especialmente
prima para soldas), por 2(1% do mercado norteele visitou os produtores do quilos de cinzas e 180 quilos
passada,
Estados —
mento de imediato", afirma.
São Paulo, Rio dc
americano c por 8,2% do abastecimento mundial,
Norte pioneiro, junto com o presidente dc óleo combustível.
—
Janeiro
c
Minas
Gerais"
cm razão da absoluta
— No Brasil existem
Um dos produtores do Aupaba, José
segundo dados fornecidos por ela mesma. No ano
do banco, e afirmou que de todos os
falta de recursos locais para beneficiar a cassiteriSalvador de Souza Filho, comprova, na
passado, produziu 13 mil toneladas dc estanho cm
ele visitados até agora, no anualmente cerca de 8 miprojetos
por
Ia que Rondônia extrai e. vende in nalura para
suas minas no país, das uuais II mil foram
prática, que terá bons lucros com a criaBrasil, o do Bamerindus se constitui num lhões de toneladas de casca e
aqueles Estados, onde é beneficiada e exportada
exportadas. E sua principal subsidiária é a Mineção de peixes. Com um tanque de 7 mil
dos mais viáveis, justamente por ter bai- palha de arroz, sendo que 3
com grandes lucros para oulros países.
ração Toboca — que atua em Rondônia e no
m , ele espera produzir entre 10 e 12 mil
xado os custos dc produção sem compro- milhões de toneladas estão
"Produzimos
Amazonas e é responsável pela produção de 98%
uma riqueza para beneficiar ouquilos dc peixe por ano e ganhar, com
meter a qualidade dos peixes. Na cons- concentradas junto aos benetros Estados, como é o caso dc Sáo Paulo",
do estanho vendido pelo grupo.
isso, entre CrS
trução dos tanques, um dos itens mais ficiadores, nas grandes re"Eu sempre 6 e CrS 7 milhões líquidos.
desabafou Magnus Guimarães, explicando
Além da Paranapanema, atuam cm Rondoler
um
tanque
dc
quis
que
caros é a terraplenagcm do local. Os giões arrozeiras. Atualmcnpcisobre o mineral beneficiado incide uma alíquota
nia os grupos Brumadinho. Brascan-British Pcxes, mas não tinha dinheiro nem assistênconstruídos no Norte Pioneiro tém uma te, a casca de arroz não vem
dc 15% correspondente ao ICM, enquanto Rontroleum c Hcsl — são pelo menos os maiores no
cia técnica. Esperei anos por isso", disse,
profundidade máxima de I metro c meio, sendo praticamente utilizada
dónia fica apenas com i'/_. referente ao Imposto
Eslado — e Iodos alegam que não há energia
na semana passada, ao comentar o proje—
o que reduziu o tempo da terraplcnagem.
disse o gerente de desenUnico sobre Minerais — IUM, aplicado sobre o
suficiente para instalarem metalúrgicas em Porto
to, ao lado do presidente do banco. Com
Foram feitos na terra batida, próximos às volvimento do
Velho c Ariqucmcs, onde sc concentram as
projeto, Anproduto in natura. E Rondônia é o segundo
10 alqueires, onde cultiva café, José Salnascentes dos rios e dos chiqueiros dos tònio Mauro Rodrigues.
maior produtor de cassiterita do país.
maiores jazidas minerais.
vador já tem novos planos para aumentar
Custos baixos
O cimento pozolânico (coporcos, cujos detritos servem com alia renda. Pretende cultivar arroz irrigado
Dúvidas
Pouca energia
mentaçáo para os peixes. "Tudo isso o mo vem sendo
chamado o
O Aupaba, mesmo lançado na semanum pedaço de várzea que nunca foi
produtor aprendeu rapidamente. E produto oriundo da mistura
Mas
Rondônia
"Esse
nào está perdendo apenas no
na passada, já vem sendo executado pelo
A situação é idêntica com relação a oulros
plantado.
custou pouco", disse técnicos húngaro. do cimento com a cinza
projeto vai mostrar tambanco há um ano. quando três municípios
que deixa de ganhar em impostos gerados por
da
minerais
extraídos
bem que c possível viver bem com
cm
Rondônia,
como
o
estaEle acredita que a produção com tecnolo- casca de arroz) é conseguido
pouca
seus minérios. Também há evasão. Mesmo a
da região — Tomasina, onde o banco
nho, e a explicação é a mesma: o Eslado não
terra. E só saber aproveitar", enfatizou o
gia mais sofisticada será um caminho que. numa proporção de 40% de
nasceu, Siqueira Campos c Quatiguá produção real de cassiterita desperta dúvidas na
dispõe
de
recursos
nem dc energia para receber
presidenle do Bamerindus.
a longo prazo, os produtores irão
Companhia dc Mineração dc Rondônia: Magnus
foram escolhidos para dar início ao projeinstalações de beneficiamento dos minérios. O
percor- cimento portland (de rocha)
"Agora
Ao todo, o Aupaba pretende atingir,
—
rerestá bom assim", disse.
Guimarães supõe que seja muito maior do
to. Depois de escolher os três municípios,
e 60% de cinza. Alem da
sistema de abastecimento de energia cm Rondoque as
8 ou Kl mil toneladas registradas pelo Departao Bamerindus traçou um perfil regional:
nia ainda opera a diesel e a primeira usina
redução dos custos cm 30%,
:_á||OT& mento Nacional da Produçáo Mineral.
sáo 23 mil 279 habitantes na área rural c 4
hidrelétrica ficará pronta somente em 1988.
o produto tem um baixo calor
"Veja o caso do
ouro — diz ele. Já atingimos
mil 142 propriedades, onde o trabalho da
de hidratação, e não causa
Apesar de tudo, o CMR insiste junto aos
esle
ano cerca de 8 toneladas, e a Receita Federal
família no cultivo da terra é traço comum
trincas durante a secagem.
dc
mincradores
grupos
que amam no Estado para
acusa apenas 700 quilos. Há evasão, temos evia todas elas. Uma pesquisa mostrou
instalarem ali suas indústrias, utilizando combusA indústria do Rio Grande
que
dências disso e até arriscamos dizer que o melai é
"Teos pequenos produtores de café, milho,
tíveis alternativos para faze-las funcionar.
do Sul — Serai — Sul Enernegociado com cocaína na fronlcira boliviana."
—
feijão, algodão, alho, gado leiteiro è
mos
lutado
—
isso
diz
—
Magnus
Guimarães
para
gética de Resíduos
procesQuanto à cassiterita, sua extração exige muisuínos tinham planos de aumentar a renos
benefícios
, porque
sara cerca de 10 mil toneladas
para o Estado seriam
to sacrifício dos garimpeiros, conforme atesta
incontáveis,
da familiar, nos poucos incentivos em
especialmente no que diz respeito ao
de casca de arroz por ano, a
Sebastião Carvalho da Silva, 33 anos: "Eu me
ICM. Já sugerimos até mesmo a utilização da
financiamentos bancários ou de projetos
esforço durante uns 2(1 dias para fazer um
partir dc 1987, c pretende
energia da biomassa às grandes mineradoras".
governamentais. Na escolha desses piaexportar o carvão vegetal paDá uns 20 mil cruzeiros." A mincradora, quilo.
sua
nos, a criação de peixes e rãs apareceu
Mas as mineradoras alegam que não podem
ra os Estados Unidos, onde
vez. utilizando modernos maquinários dcpor desem primeiro lugar.
fazer
nada.
Recentemente,
o
monte de barrancos, que peneiram c ainda classideverão ser fabricados bricpresidenle do SindiMais de 200 produtores se apresentacato Nacional dos Produtores de Estanho, Amoficam o minério, obtêm 50 vezes mais cm
kets (pequenos pedaços de
questão
ram às agências do Bamerindus quando
nio Luiz Sampaio, respondeu desta forma à
dc minutos.
carvão) para churrasco casei"Mais
foi feita a primeira reunião para se falar
insistência
do
CMR:
compensaria
transCom a tonelada do produto cotada atualmcnro. Segundo Antônio Mauro
do projeto. Com os cadastros e as inforportar a cassiterita cm aviões para o Centro-Sul
ic a CrS 85 milhões, é fácil deduzir
Rodrigues, a L. A. Falcão
quanto os
do que montar uma indústria de beneficiamento
mações detalhadas de cada produtor, o
Eslados do Centro-Sul estão ganhando nas costas
Bauer já está em contato com
em Rondônia com a pouca energia que o Estado
Andrade Vieira, fez a
próprio presidente,
de
Rondônia,
dc onde saem semanalmente várias
várias indústrias de cimento
oferece".
seleção. "Levei em conta o passado de
cargas cm caminhões, do palio das mineradoras
interessadas
em
adquirir
a
Assim,
Rondônia
cada um, seu esforço para cuidar da
continuará perdendo e a
para as metalúrgicas e siderúrgicas dc São Paulo,
tecnologia da fabricação do
medida dessa perda pode ser avaliada pelas
terra, a vontade de trabalhar e progredir.
Minas c Rio.
cimento
pozolânico.
Eu tinha certeza absoluta que todos se
A casca do arroz é queidedicariam ao projeto", afirmou Andramada primeiramente cm um
de Vieira.
forno vertical contínuo.
Um grupo de 19 produtores foi escoAtravés de pirõlise (combusIhido. O custo do projeto foi calculado
tão sem ar), produz o carvão
cm CrS 37 milhões c a Fundação Bamevegetal, e seus gases, elimirindus dc Assistência Social subsidiou a
nados e resfriados, são conmetade. O restante foi financiado pelo
vertidos em óleo combustíbanco aos produtores, a juros de crédito
Belo Horizonte — A Nuclebrás garante
vel. O carvão vegetal — que
estava solicitando ao Ministério das Minas e
rural. "Nos sempre fomos procurados
o lixo atômico conhecido por Torta-2 —
que
ser
Energia c à Nuclebrás informações sobre o
transportado
a qualpode
pelos grandes e médios produtores, com
do qual mais de mil toneladas estáo sendo
volume e o teor de concentração do material
üuer lugar, com maior faciliseus projetos. Chegou a hora de
proarmazenadas na região de Poços de Caldas —
depositado em Caldas, a fim de decidir
curarmos os pequenos", disse o gereste
dade do que a casca de arroz
pela
não oferece risco dc contaminar a população,
— é então
do projeto, agrônomo Carlilo Pedroso.
proibição ou não dc sua entrada no Estado.
queimado novaembora
contenha
2
a
3%
de
urânio
e 2b% de
Fernando Flora disse que o Conselho
mente e se transforma em
Simplificação
tõrio, informou o presidente do Conselho
Comunitário dc Poços de Caldas decidiu pedir
cinzas. A cinza da casca de
Comunitário e secretário da Prefeitura de
Com base num trabalho de pisciculao Ministro Aureliano Chaves que apresse a
arroz tem 98% de sílica
Poços de Caldas, Fernando Hora.
tura do criador Saul Schulman, de Curicriação
da comissão de alto nível, por ele
(SI02) que proporcionam um
A Nuclebrás, segundo ele, pretende reutitiba, que mantém na região mctropolitamesmo proposta, para identificar todas as
alto poder de liga, na mistura
lizar esse material, que não pode ser denomina de Curitiba uma das maiores estações
possibilidades de riscos que a Torta-2 possa
com o cimento portland.
nado dc lixo atômico, porque é de baixa
de alevinos do país, os técnicos construíoferecer à populações da região. Essa comisA L. A. Falcão Bauer é
radioatividade.
O presidente da estatal, Lieiram os tanques para a criação de carpas
sào. que deverá ser presidida pelo presidente
uma empresa de Engenharia,
nio Seabra, telcgrafou há duas semanas dizennas pequenas propriedades, sempre ledo DEMAE—Departamento Municipal dc
Projetos c Controle de Qualido isto ao Prefeito José Vilela.
vando em conta áreas improdutivas, sem
Águas e Esgoto, Aldo Fultz Hanser, terá a
dade, de várias estruturas,
A Torta-2, subproduto do processo dc
condições para o plantio. O custo desses
do presidente da CESP, José
participação
como as de concreto e aço. A
aproveitamento da areia monazítica
tanques, cm projetos totalmente simplifiNuRosembcrg, e de representantes da Copam,
pela
empresa
realizou
as normas
clemon (subsidiária da Nuclebrás), em Santo
cados, eqüivale a 10% dos custos dos
do Codema e da CNEN—Comissão Nacional
de especificação para a consAmaro (SP), desde 1982, está sendo colocada
tanques da Sudepe (Superintendência de
de Energia Nuclear.
trução
dos
vinhodutos
cm piscinas de concreto, na localidade de
(dutos
Desenvolvimento da Pesca).
Ainda com relação ao transporte da Torta"Nosso
Campo do Cercado, município de Caldas.
que transportam vinhoto),
objetivo era baixar ao máxi2,
Fernando
Hora disse que a Empresa Forneutilizadas pelo Ministério da
Esse lixo atômico teve sua existência revelada
mo os custos, para viabilizar a participacedora de Transportes Ltda pertence aos
Indústria
e
do
Comercio, pahá cerca de 20 dias pelo jornal Cidade Livre,
_——
i
Deputados Sebastião Navarro Vieira Filho
çào do pequeno produtor", afirmou o
ni ii ii whii
*¥' '•'¦•¦
____>. ííéi ->&_ ''____'V,W íT^
y-^-Tr[|ffl|Wi3ir_°ST^_lt^y
T*___ra a aprovação dos projetos
de Poços de Caldas.
coordenador do programa, técnico agriPresidente do Bamerindus vê corpos criadas"em tanque'
e Roberto Junqueira (estadual), am(federal)
das indústrias.
Os 120 mil habitantes da cidade, segundo
bos do PFL. É ainda sócio da empresa RonalFernando Flora, passaram a se preocupar com
do Junqueira, irmão de Roberto e candidato
a presença da Nuclebrás — que explora as
pelo mesmo partido à prefeitura de Poços de
reservas de urânio de Caldas e tem instalações
Caldas.
de concentrado de urânio (yellow-eake) e de
O deputado Roberto Junqueira ocupou a
outros minérios nos dois municípios. Desde
tribuna da Assembléia Legislativa para defenentão, segundo ele, o turismo, com participader sua empresa, dizendo que caberia às
çáo significativa na receita do Município, pasautoridades competentes e, particularmente, à
sou a se retrair.
Nuclebrás, velar para que Poços dc Caldas náo
O transporte da Torta-2 para Campo do
venha a sofrer com ameaças de contaminação
—
"E, neste
Cercado
que era feito pela Empresa Fomepor lixo atômico.
particular, já
cedora de Transportes Ltda — foi interrompihouve, por parte do Governo e da própria
do.
Isso
aconteceu há duas semanas mas era
Hoje morreu o bode! A Rádio Cidade vai
Nuclebrás, exaustivas demonstrações de que
VIGORELLI 00 BRASIL S/A
até ontem desconhecido pelo superintendente
CUMIHCIOl INUUSlniA
não existe nenhuma procedência quanto às
da Copam—Comissão de Política Ambiental
deixar você elétrico.
dúvidas recentemente lançadas sobre a qualide Minas Gerais, Roberto Messias Franco.
dade de matérias-primas transportadas para
Iron Maiden em concerto exclusivo. E
Em entrevistas aos jornais, informou
VEJA HOJE NOS CLASSIFICADOS
Poços de Caldas", disse.
que
Tomasina (PR) — Nos últimos anos,
durante as visitas rotineiras às fazendas
do conglomerado Bamerindus, no Norte
pioneiro do Paraná, o presidente do grupo, José Eduardo Andrade Vieira, era
assediado com freqüência por seus vizinhos e pelos prefeitos das pequenas cidades da região. Os vizinhos, todos pequenos proprietários, queriam vender suas
terras. Os prefeitos vinham lembrar que
o Bamerindus, hoje um dos maiores
conglomerados do país, nascera em Tomasina, fundado peio pai de José Eduardo e. justamente por isso, deveria incentivar algum projeto para impedir a saída
dos produtores.
— "Era preciso desenvolver um
piano para aumentar a renda do pequeno
produtor, que fosse ao encontro das características regionais, respeitando suas
tradições e valorizando seus conhecimentos", lembrou, na semana passada, o
presidente do Bamerindus, José Eduardo
Andrade Vieira, ao lançar, em Siqueira
Campos, o Projeto Aupaba, que na língua tupi tem um significado especial:
terra de origem. Ao fazer o lançamento,
o presidente do Bamerindus assinalou
que o banco está abrindo, com o projeto,
o que poderá ser um novo caminho para a
fixação do homem no campo, uma espécie de reforma agrária feita exclusivamente pela iniciativa privada, sem qualqur ônus para o Governo. Lembrou também que hoje, no Paraná, mais de 2 mil
famílias estão acampadas à beira das
estradas pedindo terra para plantar c, nos
últimos 10 anos, 2 milhões de pessoas
saíram do Estado expulsas do meio rural
que já náo oferecia condições de sobrevivencia.

Rondônia transfere riqueza
eom a venda de seu minério

Nuclebrás não vê razões
para temer lixo atômico

ngo,so
tomando choque.

ARMÁRIO EMBUTIDO VIGORELLI
TODO EM MADEIRA DELEI DIRETAMENTE
DA FABRICA, A PREÇOS DE INDÚSTRIA
CRIASPACO

ainda: Marillion, The Cult, U2 e muito mais.
102 Decibéis, o filho rebelde da Cidade,
de 10 da noite às 2 da madrugada,
transtornando a sua vida.
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PELA PRIMEIRA VEZ NA TELEVISÃO BRASILEIRA
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Fazendeiro amarra e fuzila nove posseiros em Marabá

Belém — Nove posseiros foram
amarrados c fuzilados nas dependências da Fazenda Princesa, a 80 quilomelros da cidade de Marabá — de
propriedade do fazendeiro e garimpeiro Marlon, que recentemente cnriqueceu em Serra Pelada. Segundo
informações do advogado Paulo Pinheiro, da Comissão Pastoral da
Terra, Marlon participou da matança comandando cinco pistoleiros.

Trigêmeos
só têm água
e farinha
Recife — Ossos à mostra,
cabeças desproporcionais, recém-saídos de grave infecção
intestinal, cobertos dc trapos e
picados por mosquitos e pernilongos, os trigêmeos Cícero,
Encdino e André Alves da Silva, de dois meses, sobrevivem
à custa de mingau de farinha de
mandioca, num casebre do
bairro popular de Tejipió, a 20
quilômetros do Centro.
Seus pais — Djaima Alves
da Silva, 30 anos, pedreiro, e
Maria Correia da Silva, 27
anos, doméstica — procuraram
ontem os jornais de Recife e
pediram que divulgassem a situação da família, na esperança
de obter ajuda. Djaima está
desempregado há quatro meses
e já gastou o FGTS na compra
de comida.
Para evitar que se desidratem, Maria tem dado aos trigêmeos a água que uma vizinha
lhe fornece; às vezes, acrcsccnta farinha de mandioca "para
engrossar um pouquinho''. O
casal está sempre com forte dor
dc cabeça, de fome.
— Quando Djaima arranja
um biscate, a gente compra um
pouquinho de feijão c farinha,
mas é raro o dia em que se
come mais dc uma vez. Em
casa, a genie sabe o que é ter
dor de fome na boca vazia do
estômago — diz Maria.
Esta semana, um médico do
INAMPS deu a Maria duas
latas dc leite cm pó. Com dois
filhos no colo (o terceiro no
braço do marido), Maria se
"A última
queixou:
já está na
metade, e náo sei como vai ser
quando acabar".

As viúvas dos posseiros estiveram ontem dc manhã na delegacia
regional do sul do Pará, denunciando que Marlon mantém na fazenda
um dispositivo de pistoleiros para
impedir a aproximação de quem
quer que seja, até mesmo da policia.
Segundo as viúvas, os mortos permanecem amarrados, com cabos de
aço.
A fazenda fica no Igarapé Cin-

zciro. c é palco dc constantes desavenças entre os proprietários c grupos invasores. Recentemente, por
ordem do Getat, esses grupos puderam instalar-se legalmente cm terras
demarcadas por aquele órgão, nos
limites da propriedade. Marlon, que
não aceitava a demarcação, resolveu
expulsar os colonos da terra que
achava ser sua.

Na semana passada. Marlon juntou os pistoleiros Quincas do Bonfim, Renato c outros — todos do
Maranhão —, e investiu contra os
posseiros, retirando nove deles, para
execução. Os colonos foram levados
numa camionete C-10, cor preta,
para a sede da fazenda e ali eliminados, após serem amarrados com cahos de aço.

Cinco vítimas foram identificadas: os gêmeos Josc c Manoel Barbosa da Costa, 38 anos. Francisco
Oliveira da Silva, 55 anos. José Pereira de Oliveira, 28, c Ezequiel
Pereira dos Santos, de 50 anos.
De acordo com informações proccdcntcs de Marabá, Marlon montou um esquema de segurança
para
evitar a chegada em sua
propriedade

dc qualquer pessoa, principalmente
a polícia. Não permite o resgate dos
corpos, o que será forçado hoje
por
uma patrulha da Polícia Militar, sob
o comando do Capitão Saldanha. O
presidente do Getat, Asdrúbal Bcntes, também toma medidas
para a
solução do caso. que é um dos mais
graves entre os já existentes no Sul
do Pará.

LOJAS AMERR

Lavradores
denunciam
médicos
Porto Alegre — O presidente
da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), Ezídio Pinheiro, denunciará amanhã ao superintendente regional do INAMPS, Rui Nedel,
que médicos do município de
Erval Grande usam policiais
para pressionar agricultores a
pagarem ilegalmente a conta
médica nos hospitais locais.
Cerca de 2 mil médicos de 70
municípios gaúchos não estão
atendendo ao.s 550 mil colonos
c suas famílias destas regiões.
Apesar da intervenção do
representante do Ministério da
Previdência Social nas negociações, os médicos insistem cm
não atender aos trabalhadores
rurais, alegando que os valores
pagos pela Previdência são
muito baixos. As negociações
dependem de reuniões marcadas para amanhã e terça-feira.
Amanhã à tarde, a diretoria
da Fetag se encontrará com o
Superintendente do INAMPS
c, depois fará uma reunião de
sua comissão estadual, para dcbater as medidas que tomará
para pressionar os médicos ao
atendimento, inclusive denúncias à Polícia Federal. Na terçafeira, serão os médicos que se
reunirão à noite, para decidir
se aceitam voltar ao atendimento. com base na promessa
de reavaliação dos valores pagos pelo INAMPS.

Lojas Americanas
dá 10% de desconto sobre o
preço de qualquer brinquedo
anunciado pela
concorrência no

período de 5 a
11 de outubro,
e que esteja mais
barato que nosso
preço de loja.
Traga o anúncio.
Se o brinquedo
existir em nossos

estoques e estiver
mais caro, você
ganha 10% de
desconto sobre
o anúncio do
concorrente.

Agrotóxicos
matam 31
no Paraná
Brasília — Trinta e uma pessoas morreram e dll ficaram
gravemente intoxicadas esle
ano no Paraná, em conseqüência do uso inadequado de defensivos agrícolas. No ano passado. o emprego abusivo de
pesticidas, inseticidas c outros
produtos tóxicos provocaram a
morte de 144 pessoas.
Estas informações foram
prestadas ao Senado pelo agronomo Mário Niewcglowski,
responsável pela fiscalização
do uso de tais substâncias, no
processo de produção agrícola
no Paraná. Ele disse também
que o exame nos rios do interior do Paraná comprovou a
presença dc BHC, um produto
à base dc cloro altamente tóxico, cuja comercialização está
proibida cm lodo o país.
Nieweglowski pediu uma fiscahzação rigorosa dos fahncantes e grandes comerciantes de
substâncias tóxicas, alguns dos
quais continuam fabricando e
vendendo produtos proibidos.
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No Dia da Criança e sempre, brinquedos mais baratos que qualquer loja.
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Anticoncepcional
com menos hormônios
é lançado no Brasil

Ciência
Hil,.i.i i..i.._.^,i.
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Rio abre centro
de combate ao
uso de drogas

Fernanda A. Torres
São Paulo — Depois de cinco anos de uso na Europa e
nos Estados Unidos, chega ao Brasil a pílula anticoncepcional
trifásica, uma boa notícia para as mulheres que tém problemas
dc intolerância às pílulas atualmente no mercado. Liberando
ao longo do ciclo menstrual três diferentes quantidades de
hormônios, a pílula trifásica imita mais de perto o organismo
da mulher. Com isso, reduz os efeitos colaterais, como
irritabilidade, aumento de peso, náuseas e vômitos, provocados por suas antecessoras.
Lançada pelos laboratórios Fontoura Wyeth e Berlimed,
a pílula trifásica representa a quarta geração dos anticoncepcionais orais. Ela tem 70% menos hormônios que as primeiras
formulações, da década de 60, e 31% menos que as pílulas
mais avançadas comercializadas no Brasil até agora, chamadas
pelos médicos de micropílulas.

Quatro gerações
Todos os anticoncepcionais orais são, basicamente, combinaçócs de estrógeno e progestágeno — nomes que recebem
os hormônios estrogênio e progesterona quando sintetizados
em laboratório. As primeiras pílulas anticoncepcionais, como
a Enovid, lançada nos Estados Unidos, em 1960, tinham cerca
dc 5 mil microgramas de progestágeno e 150 microgramas de
estrógeno cm cada um dos 21 comprimidos que compunham a
carteia. Uma dosagem muito alta e diferente do perfil
hormonal dos ciclos naturais da mulher.
Os efeitos colaterais de doses tão maciças de hormônios
ainda hoje se fazem sentir. Na semana passada, um estudo
publicado no jornal da Associação Médica Sueca mostrou que
mulheres que começaram a tomar pílulas durante os anos 60
têm grande possibilidade dc desenvolver câncer no seio. Os
médicos que assinaram o estudo, Hakan Olsson, Torgil Moller
c Jonas Ranstam, todos do Centro Médico Lund, da Suécia,
encontraram uma alta incidência de sintomas indicando o risco
dc câncer entre mulheres que, ainda jovens, tomaram a
primeira geração dc pílulas.
A segunda geração dc pílulas tentou chegar mais perto
da fisiologia feminina. Surgiram, então, os anticoncepcionais
orais seqüenciais. Eram 16 comprimidos dc estógeno e cinco
comprimidos combinados dc estrógeno e progestágeno. Não
deram certo, pois não eram suficientemente seguros
para
impedir a gravidez.
Novas formulações foram testadas, até que. na década de
70, surgiram a.s pílulas monofásicas de microdosagem, as
micropílulas. Como nas pílulas da década dc 60, todos os 21
comprimidos têm a mesma dosagem de hormônios, mas a
quantidade é bem menor: 150 microgramas de progestágeno e
30 microgramas dc estrógeno por comprimido.
Na pílula trifásica, a dosagem de hormônio varia conforme a fase do ciclo menstrual. E maior quando o organismo da
mulher assim exige, menor quando já náo é tão necessário.
Assim, a carteia vem com três fileiras de drágeas:
para os
primeiros seis dias. cada comprimido tem 50 microgramas de
progestágeno c 30 microgramas de estrógeno; nos cinco dias
seguintes, combinam-se 75 microgramas de progestágeno e 40
dc estrógeno; e nos 10 dias restantes, a dosagem é de 125
microgramas de progestágeno e 30 de estrógeno.
Para cada fase. mudam as cores das drágeas: marrom na
primeira fileira, branca na segunda e ocre na terceira. A
ordem das cores tem que ser obedecida pela consumidora, ao
contrário das pílulas tradicionais, em que tanto faz começar
por um lado ou por outro da carteia.
Atualmente existem no Brasil 28 marcas dc
pílulas
anticoncepcionais: as duas trifásicas recém-lançadas (Trinordiol. da Fontoura Wycth; e Triquilar, da Berlimed); três
micropílulas (Microvilar, Nordeste c Microdiol) e 25 outras
com médias e alias dosagens dc hormônios.
Contra-indicações
De acordo com a literatura internacional, as pílulas
trifásicas não causam dores nas mamas, dão menos enjôos e
provocam menor incidência de sangramentos durante o ciclo
menstrual — diz o presidente da Sociedade de Obstetrícia e
Ginecologia de São Paulo, Nelson Viticllo.
Os menores efeitos colaterais provocados pela pílula
trifásica não significam, porém, que ela não tenha contraindicações. Pelo contrário, permanecem as mesmas contraindicações das demais pílulas.
— A pílula não é indicada
para fumantes com mais de 35
anos, mulheres hipertensas e diabéticas — alerta o Dr. Hans
Wolfgang Halbe, presidente da Federação Brasileira das
Sociedades dc Ginecologia e Obstetrícia — Fcbrasgo. Também não podem usar a pílula pacientes com leucemia, câncer
mamário, doenças vasculares cerebrais c doenças tromboembólieas (causadas por coágulos que obstruem vasos sangüíneos).
"O estrógeno
tem como efeitos colaterais os tromboembolismos e o progestágeno piora os casos de arteriosclerose,
diabetes c hipertensão", explica o Dr. Halbe.

O gráfico mostra as condições de
observação do cometa para quem estiver
situado entre as latitudes de 15" e25", que
correspondem a localização do Rio de

Janeiro.
curva,
relação
para o

Quanto mais alta a posição na
mais alio o cometa estará em
ao horizonte, o que significa que,
observador, a visão será mais

ampla. Os números sob cada data representam a magnitude visual do cometa
Quanto mais baixo o número, mai, brilhante o Halley estará no céu.

Olhe para o céu. Não é preciso
luneta para ver o Halley passar
Terezinha Costa
Para quem quiser apenas se deliciar com
um espetáculo que só se repete a cada 76 anos,
basta simplesmente levantar os olhos c olhar
para o céu, a partir do dia 15 dc março, por
volta das três horas da manhã. É quando o
cometa Halley começará a ficar mais visível a
olho nu. Daí em diante, o cometa aparecerá
cada vez mais cedo, até que no dia 11 de abril
poderá ser visto durante toda a noite: vai
nascer às 18hl0min e se pôr às 7hllmin.
Uma verdadeira operação de logística está
sendo montada no Museu de Astronomia para
organizar a recepção às milhares de pessoas
que querem observar o cometa Halley pelos
telescópios e lunetas do Observatório Nacional. Até agora, nada menos que nove mil
pessoas, das quais duas mil do exterior, já
escreveram ao Museu reservando seu espaço
de observação. As visitas de toda essa multidão terão que ser concentradas nos meses de
março e abril dc 1986, os melhores para a
observação do cometa.
Embora já a partir do próximo mês seja
possível ver o Halley com o auxílio de instai-

mentos, o diretor do Museu, Ronaldo Rogério que a visão
por telescópios será mais completa
"O telescópio
de Freitas Mourão, não pretende franquear os e
gratificante do que a olho nu.
telescópios antes de março. Motivo: "As pes- mostra detalhes do
cometa, náo o conjunto",
soas vão ficar frustradas. Só vai dar para ver alerta Mourão, "por isso é mais apropriado
uma manchinha na luneta", diz ele.
para os astrônomos, mesmo que amadores".
Aos leigos, aqueles que querem apenas sc
Olhar para o céu
deliciar com a visão do Halley, ele recomenda
De fato, quem já está preparando telescó"olhem
que pura e simplesmente
para cima".
pios, lunetas e até binóculos para assestá-los
Alguns obstáculos, porém, poderão empaem direção ao céu a partir de novembro vai se
decepcionar. Nessa época, o Halley só será nar o brilho do espetáculo. Um deles é a
mais visível para quem vive no Hemisfério luminosidade da cidade, que vai competir com
Norte, onde, em 27 de novembro, ele fará sua a do cometa. Será resolvido se a Riotur, de
primeira grande aproximação da Terra — olho nos turistas estrangeiros que pretendem
estará a 93 milhões de quilômetros de distân- vir ao Rio só para ver o Halley, levar adiante
cia. Em compensação, quem estiver no Hemis- um de seus planos: apagar as luzes públicas
ferio Sul no dia 11 de abril de 1986 terá a durante a madrugada.
Mas um outro problema depende menos
melhor visão do cometa. Nesse dia, ele estará
ainda mais próximo da Terra — a 63 milhões da Riotur e mais dos humores de Sào Pedro. O
de quilômetros de distancia — c o Hemisfério índice de nebulosidade na região Sudeste nos
Sul será o melhor ponto dc observação (mes- primeiros meses do ano é alto demais. Embomo assim, o Halley estará três vezes mais ra, das capitais brasileiras, o Rio seja a que
distante do que em sua última passagem, cm tem o menor índice, ainda assim é muito
elevado. "Se se repetirem muitos dias de
1910).
chuvas
Mesmo quem obedecer as épocas corretas
e céu encoberto, a visão do cometa
dc observação não estará imune às frustrações. ficará prejudicada", diz Mourão. É torcer para
Uma delas poderá ser causada pela idéia de fazer bom tempo.

Fibra óptica: delgado fio de vidro
que sustenta as telecomunicações

São Paulo — Videotexto, videofone, terminais dc
computador para sc fazer compras, pagamentos,
exames médicos ou simplesmente trabalhar sem sair
dc casa — todo esse admirável mundo em construção
pela eletrônica está apoiado num delgadissimo fio de
vidro — a fibra óptica —, cuja tecnologia de produção foi dominada no Brasil a partir de projeto da
Telebrás.
— A perspectiva de emprego das fibras ópticas
no futuro é muito ampla. É possível imaginá-las
interligando os mais diversos aparelhos que a sociedade quiser ou puder pagar para racionalizar o seu
trabalho ou melhorar o lazer doméstico, afirma o
gerente de Componentes e Materiais do Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento da Telebrás, holding de
telecomunicações que estará usando como rotina, cm
1986. além das fibras ópticas, outras tecnologias
sofisticadas, como o laser semicondutor e centrais
telefônicas automáticas. São tecnologias que colocam
o Brasil entre os países mais avançados em telecomunicações.

Revolução
Um vidro grosso, desses de boxe ou tampo de
mesa, parece ser totalmente transparente na face
maior. Mas sc for olhado pela espessura revela-se
escuro, quase opaco. Uma fibra óptica (um fio mais
fino do que o cabelo humano) com um quilômetro de
comprimento eqüivale a um vidro espesso, mas
absolutamente transparente. É que. na fibra, as
impurezas (partículas de mclais) não podem passar
dc umas poucas partes por milhão. A pureza quase
absoluta é imprescindível, pois a fibra tem que
conduzir uma luz fraquíssima por longas distancias.
Nos sistemas telefônicos convencionais, a fala é
transformada cm sinais clélricos, que se deslocam
por fios de cobre, exigindo reamplificação a cada dois
quilômetros. Com as novas tecnologias, os sinais
elétricos sáo transformados em impulsos luminosos

(pelo laser semicondutor) c injetados na fibra óptica. leremos competitividade até para exportar", diz o
Como a perda dc qualidade é muito menor que na gerente comercial Carlos Bilharinho.
transmissão por fios de cobre, as repetidoras podem
Laser e centrais
ficar a cada 13 quilômetros. E está em vias de ser
industrializado um tipo ainda mais avançado dc fibra
Do tamanho de um grão de sal e feito a partir de
arscnelo de gálio, um composto químico especial, o
que alarga o intervalo para 50 quilômetros.
laser semicondutor era uma tecnologia só dominada
Com a utilização intensiva da fibra óptica e do pelos Estados Unidos, União Soviética. Japão, Alelaser semicondutor na telefonia, o Brasil estará manha Ocidental, Canadá, Inglaterra c Holanda, alé
dando um passo decisivo na instalação de redes de que o Brasil entrou para a turma, num esforço
comunicação de alta capacidade de transmissão, originado do Cpqd da Telebrás.
Vamos chegar à comercialização desse laser
indispensáveis para a multiplicação de aplicações e de
usuários, principalmente quando se trata de televi- seis anos depois dos países pioneiros. Mas temos
são. que exige canais capazes de conduzir grandes todas as condições de estreitar essa diferença
para
Ires anos, com relação à segunda geração de semiconquantidades dc informações.
dulores, à base de fosfeto de índio, que já estamos
Além de ser muito mais eficiente na transmissão desenvolvendo — afirma o gerente do Grupo de
do que o cabo de cobre, a fibra óptica tem inúmeras Laser do Cpqd, físico Antônio Carlos Bordeaux.
outras vantagens, a começar pelo tamanho e
Apesar de representarem tecnologias de ponta, o
peso
consideravelmente menores (simplificam e barateiam
laser semicondutor e as fibras ópticas têm custo
os trabalhos de instalação c manutenção das linhas) e relativamente baixo, embora a matéria-prima seja
pela imunidade às interferências eletromagnéticas importada. Tanto c que o projeto que mais exigiu
(daí o uso também em centrais elétricas). O sistema recursos do Cpqd foi o das novas centrais telefônicas,
alcança qualidade absoluta de transmissão e não que absorveram 55 milhões de dólares nos últimos 12
corre risco de congestionamento (como os satélites), anos, como explica o diretor dc Pesquisa e Desenvolo que viabilizou inclusive uma ligação entre Estados vimento da Telebrás, Carlos de Paiva Lopes:
Este projeto consumiu 20% dos nossos invésUnidos e Europa, em vias dc instalação.
timentos nesse periodo, mas nos garante um retorno
No Brasil, as fibras ópticas são produzidas pela rápido só na economia operacional
ABC-Xlal, empresa de capital privado nacional, que sem considerar o fato mais importanteque possibilita,
que tudo isto,
foi escolhida pela Telebrás para ser sua fornecedora que é o domínio da tecnologia.
exclusiva. Com um contraio para fornecer à Telebrás
As novas centrais telefônicas (conhecidas
um mínimo de 2 mil quilômetros de fibras por ano, de Projeto Trópico) tem índice de nacionalização por
em
1984 a [989, já esle ano. porém, a Xtal eslá prevendo torno de W/r, com 4(1% dos componentes utilizando
uma produçáo de 3 mil quilômetros, em sua fábrica tecnologia brasileira
própria. Agora, a tecnologia
de Campinas.
desenvolvida está sendo transferida para as empresas
privadas Elebra c PI1T (ambas brasileiras), que tem
Se operasse a plena capacidade, a empresa pode- encomendas
garantidas da Telebrás para 30 mil
ria baixar o preço de venda da fibra dc 79 centavos de unidades/ano de
1986 até 199(1. Paiva Lopes acredita,
dólar o metro para 45 centavos. "Quando atingirmos
porém, que as encomendas este ano já serão acima
a produção de Kl mil quilômetros dc fibras por ano. de
6(1 mii unidades.
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As pesquisas continuam
As pesquisas em torno dc anticoncepcionais
que provoquem menos efeitos colaterais continuam em todo o mundo.
Busea-sc. também, anticoncepcionais que sejam, ao mesmo
tempo, seguros e de fácil utilização. A pílula ainda é o método
mais seguro, com uma margem dc falhas dc apenas 0.5%
(segue-se o DIU — Dispositivo Intra-Uterino, com 2,7%).
Mas ainda é grande o número dc mulheres que têm dificuldades para usá-la, devido à obrigação de ingestão diária, sem
esquecimentos.
Muitas pesquisas voltam-se para a eliminação desse
problema. O Dr. Hans Halbe lembra que, na China, já está
sendo testada a pílula semanal. Em outros países, testa-se a
pílula mensal ou a que é colocada diretamenle na vagina.
Na Faculdade de Medicina de Marília. onde o Dr. Hans
Halbe é professor, encontra-se em experiências o norplante,
um implante dc cinco cápsulas no braço, que liberam hormônios durante um ano. Náo eslá a disposição no mercado,
sua segurança c eficácia ainda não foram comprovadas. pois

As fibras ópticas, produzidas a partir
dc quartzo, um mineral muito abundante
no país, já estão na terceira geração, mas
só as da primeira e segunda foram transferidas para a indústria brasileira. A fibra
mais avançada já foi desenvolvida cm padrão internacional, faltando "apenas chegar a um processo mais eficiente para
emendar os fios", explica o gerente de
componentes c materiais do Cpqd. Cláudio
Violato.
Pesquisadas pelo Cpqd, o Centro de
Pesquisas da Telebrás, desde 1977, o primeiro tipo foi desenvolvido em 19X0 e a
tecnologia transferida para a ABC-Xtal,
uma empresa dc capital nacional privado.
Trata-se de uma fibra inadequada para
telecomunicações (chamada tipo multimodo, índice degrau), mas aplicada cm muitas
outras áreas, como controle de processo,
transmissão de dados a curta distância e
instrumentação de usinas elétricas.
Em 1981, o laboratório da Telebrás
conseguia atingir os padrões internacionais
na produção de uma fibra óptica para
telecomunicações (segunda geração: libra
do tipo mullimodo de índice gradual). A
primeira experiência com cias foi no Rio de
Janeiro, com 80 quilômetros dc fios interligando duas centrais telefônicas da Cctel. Já

no ano passado a experiência se estendeu a
várias empresas do grupo Telebrás, envolvendo 2 mil quilômetros de fibra.
Neste momento, o Cpqd trabalha com
a terceira geração de fibra óptica (a do tipo
monomodo), muito mais fina do que as
outras e com capacidade para conduzir
sinais por até 50 quilômetros sem necessidade de repetidores, a ser transferida para
a Xfal no próximo ano. O cabo a ser
instalado entre os Estados Unidos e a
Europa será deste tipo.
Laser
Os técnicos do Cpqd, utilizando os
laboratórios da Unicamp, chegaram ao
laser cm 1980. Três anos mais larde, desenvolveram o primeiro laser semicondutor
aplicada às telecomunicações, com duração
de 100 horas de vida —
período muito
curto, mas significativo para as
pesquisas.
Este ano, finalmente, o laser do Cpqd
atingiu padrões internacionais de operaçáo. conseguindo 100 mil horas de duração
em testes acelerados de vida (realizados em
altas temperaturas), o que eqüivale a
quase
12 anos de funcionamento ininterruptos
em
normais.
padrões
Assim, sc o Brasil pode hoje sc orgulhar do estado avançado de suas telecomu-

nicações, parte dos méritos cabe à Telebrás, criada no final de 1972 como controladora das 29 empresas concessionárias
daquele serviço público, mas que logo se
empenhou em projetos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia.
Inicialmente, a Telebrás contratou projctos a universidades e indústrias, o que
levou à habilitação de especialistas e a
identificação de objetivos tecnológicos
prioritários. Em 1976 foi criado o Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento, em Campinas, e se iniciou a efetivação dc projetos,
com recursos fixados em 1,5% do faturamento da holding (passarão a 2% em
1986).
— Graças a essa
política de valorizar a
pesquisa, a Telebrás tem registrado um
índice de eficiência crescente, que permitiu
que o preço da assinatura básica de um
telefone, em 12 anos, subisse quatro vezes
menos que o índice Geral de Preços,
compara o coordenador do Projeto Trópico, Aldemar Fernandes Parola.
Em 1973, observa, a relação de linhas
telefônicas por funcionário da Telebrás era
dc 37 para um. enquanto cm 1984 chegou a
102 para um. com a operação dc mais de 11
milhões de linhas por quase 100 mil empregados.

Xaropes contra tosse à base de codefna, uma
sunstância derivada da morfina, e gotinhas calmantes para fazerem dormir crianças que choram muito
à noite sáo medicamentos que, inofensivos na
aparência, quando usados habitualmente
podem
levar à toxicomania. Muitos pais e até mesmo
médicos náo sabem ou não se preocupam com isso.
Levar à população informações como essa i
um dos objetivos do Cenlro de Prevenção ao Uso
Indevido de Drogas, que será inaugurado esta
semana pela Universidade do Estado do Rio de
Janeiro — UERJ. Primeira instituição nesses moldes criada no Brasil, o Centro, além dc cuidar da
prevenção ao uso de drogas legais e ilegais, vai
também tratar viciados e levantar a epidemiologia
da droga no país, definindo o perfil dos usuários e
os tóxicos usados — dos antidistônicos vendido»
livremente nas farmácias às drogas pesadas, como a
morfina e a cocaína.
Inspirado no prestigiado Centro Marmottan
de Paris — instituição mantida pelo Governo francês que, desde sua criação, há 14 anos. revolucionou o tratamento de toxicômanos, ao basear a
terapia de recuperação na intensa participação do
próprio paciente — o Centro da UERJ será oficialmente inaugurado durante a realização da I Semana
Científica sobre Uso dc Drogas, de amanhã a sextafeira, no campus da UERJ. Mas abrirá as
portas
para receber seus primeiros pacientes na semana
seguinte, num ambulatório com capacidade
para
atender dc 20 a 30 pessoas por dia, mantido
por
uma equipe de psicólogos, psiquiatras, assistentes
sociais e enfermeiros. O tratamento será
gratuito e
assegurado o anonimato dos pacientes.
Tal como na instituição francesa, a primeira
condiçáo para que um viciado seja aceito
para
tratamento é que ele procure o centro voluntária"Náo
mente.
aceitaremos usuários enviados pela
Polícia ou pela Justiça", diz o coordenador do
Centro, o psiquiatra Sérgio Dario Seibel. professor
de Psiquiatria da UERJ.
A palavra-chave na forma de atuação do
Centro é democracia. "A toxicomania é uma
paiologia nova. E, como tal. tem que ser tratada de uma
nova forma", diz Seibel. A terapia será definida dc
comum acordo com o paciente e. de
parte dos
terapeutas, há toda uma preocupação de retirar do
tratamento e do contato com os usuários de drogas
tudo que possa ser confundido com repressão ou
loucura.

Fora do hospital
O cuidado com esses aspectos começou
pela
própria escolha da localização do Centro. Embota
ligado ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, da
UERJ, ele não vai funcionar nas instalações do
hospital, cm Vila Isabel. Está sendo instalado no
prédio da antiga Escola de Engenharia da UERJ,
na Rua Fonseca Telles, 114/4" andar, cm São
Cristóvão.
São providências que certamente agradarão ao
psiquiatra francês Claude Olievenslein. criador do
Centro Marmottan c, por isso, considerado o
papa
da recuperação de drogados. Olievenstcin vem
participar da I Semana Científica sobre o Uso de
Drogas, onde falará dc seus métodos no Centro
Marmottan e do.s resultados que vem obtendo.

Novo achado põe em
dúvida teoria sobre
declínio dos maias
Historiadores e arqueólogos geralmente
ensinam que a civilização maia, que ocupou a
América Central, entrou em declínio por volta
de 1350, muito antes, portanto, da chegada dos
colonizadores espanhóis, no começo do século
XVI. Na semana passada, um relatório divulgado em Washington pela Fundação Nacional para
a Ciência pôs em dúvida essa crença.
O estudo, assinado pelo casal de arqueólogos Diane e Arlen Chase, descreve a descoberta
de um túmulo maia na cidade praiana de Santa
Rita de Corozal, em Belize, contendo os restos
mortais de um homem que viveu há cerca de 500
anos atrás, pouco antes da chegada dos espanhóis.
O corpo estava adornado com jóias elaboradas, incluindo um par de brincos em ouro, jade
e turquesa, que tudo indica terem sido fabricados pelos astecas, uma civilização que floresceu
no México, a 1 mil 200 quilômetros de distância
de Belize. Para o casal Chase, isso indica que o
ocupante do túmulo era um chefe maia, que
chegou a ser cortejado pelos astecas como aiguém de muita importância.
Essa evidência, aliada a outras fornecidas
pelos demais artefatos encontrados na tumba,
como vasos de cerâmica e máscaras, levou os
dois cientistas americanos a concluírem que a
civilização maia estava em pleno vigor quando
da conquista pelos europeus. A decadência teria
vindo mais tarde, o suficiente para ter sido
causada, por exemplo, por doenças introduzidas
pelos conquistadores.
A hipótese levantada pelos Chase já começou a causar polêmica. O arqueólogo William
Sanders, da Universidade da Pcnsilvânia,
por
exemplo, contra-argumentou: "A civilização
maia entrou em retrocesso primeiro no interior c
depois no litoral. Tudo que cies estão fazendo c
achar túmulos do período áureo nas áreas cm
que sabemos que deveriam estar".

JORNAL DO BRASIL
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Leite promete construção
da Rodoviária do Méier
O Deputado Jorge Leite, candidato do
PMDB, prometeu durante a inauguração de
um comitê na Rua Castro Alves construir,
logo no início de seu Governo, a Rodoviária
do Méier, uma antiga reivindicação dos moradores do bairro, "promessa náo cumprida do
Governo Brizola" e cuja pedra fundamental já
foi lançada dez vezes.
Jorge Leite disse que a rodoviária solucionará muitos problemas do Méier e será construída num terreno pertencente à CTC, na
Rua Arquias Cordeiro, atrás de uma agência
do Banerj, antigo ponto terminal dos bondes.
— Expliquei aos moradores do Méier
que
o Governo do PMDB vai fazer obras em
benefício da comunidade. Não faremos como
a atual administração, forte em colocar placas,
em fazer propaganda paga e em não cumprir
suas promessas. O carioca, entretanto, não é
bobo e sabe que isso que Brizola vem fazendo
é pura manobra elcitoreira.
Ontem de manhã, o Deputado Jorge Leite
esteve no Sindicato dos Rodoviários, chamado
pelos motoristas que denunciaram a prisão de
alguns grevistas. Quando chegou, disse, todos
"Fui lá não como
candidato,
já estavam soltos:
mas como Deputado, para conversar com meu
colega Sebastião Ataíde e com os diretores do
Sindicato, hipotecando minha solidariedade à
classe".
O candidato do PMDB afirmou que, na
da greve, há o interesse do Governo,
questão
"pois Brizola
provoca as crises para depois

aparecer como bom moço", dos empresários
que querem o aumento das passagens e dos
rodoviários, que precisam ter suas reivindicações atendidas".
— Eles me deram informações de
que o
número de acidentes aumentou muito, chegou
a cerca de 900 no primeiro semestre, por causa
do turno único. Os motoristas estão cansados,
trabalhando em precárias condições e isso não
é admissível.
Depois da visita ao Sindicato dos Rodoviarios, Jorge Leite foi com o ex-prefeito de
Niterói, Moreira Franco, fazer panfletagem
nas mas próximas à Igreja da Penha. À noite,
inaugurou comitês em Rocha Miranda e na
Ilha do Governador.
O candidato do PMDB rebateu as críticas
do Governador Leonel Brizola,
que o acusou
de ser contra os Cieps: "Eu disse no Méier a
várias professoras que os Cieps,
pedagógicamente, sáo bons. O plano do grande
professor
Anísio Teixeira, não de Brizola ou Darci
Ribeiro, é excelente e vamos conservá-lo".
— Mas, no meu Governo — concluiu —
só construiremos Cieps com dinheiro do Municfpio após um censo escolar para sabermos
onde eles sáo necessários. Os custos também
serão muito reduzidos, pelo menos à metade
dos quase CrS 8 bilhões que estào gastando
agora. E os Cieps não serão instrumentos de
nenhuma candidatura à Presidência da República.
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Fernando Carvalho liderou uma caravana de 70 motocicletas
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Saturnino não teme renúncia
O Senador Saturnino Braga, candidato do
PDT. disse ontem, durante a inauguração de
comitês em Campo Grande e Santa Cruz, que
sua candidatura não será afetada se o Deputado Fernando Carvalho, do PTB, renunciar
para apoiar o candidato do PMDB, Jorge
Leite. Segundo Saturnino, "apoio de cúpula
nunca significou apoio de base".
Acompanhado dc Jó Resende, candidato
a vice-prefeito cm sua chapa, Saturnino Braga
andou pelas ruas mais movimentadas de Campo Grande e Santa Cruz apertando a.s mãos de
lojistas c camelôs: "Eu acredito que o eleitorado tem consciência e saberá escolher o melhor
candidato", disse de cima de uma kombi.
Saturnino Braga criticou os empresários
do setor de transportes, afirmando que "náo é
possível o povo acabar perdendo na época do

dissídio dos rodoviários. Se persistir a intransigência dos empresários, defendo o direito de o
poder público intervir para sanar os prejuízos
da população".
Após fazer cinco comícios relâmpagos, de
megafone na mão, Saturnino Braga foi agarrado por Viranilda de Oliveira, cega, dez filhos,
ambulante em Campo Grande,
que lhe perguntou se, como Prefeito, ele lhe daria licença
para trabalhar:
— Esse tal Prefeito Marcelo Alencar caçou a licença dos deficientes de Campo Grande, mas deixou trabalhar as pessoas
que enxergam, algumas com mais de dez pontos no
bairro — disse a camelô, que foi aconselhada
por um assessor do candidato a procurar o
comitê do PDT na 25" Zona Eleitoral.

Medina sugere menos impostos
O Deputado Rubem Medina, eandidato
do PFL a Prefeito do Rio defendeu ontem a
diminuição dos impostos cobrados pelo Estado
e pelo Município às empresas de ônibus como
forma de atender às reivindicações dos rodoviários cm greve, sem que os custos sejam
repassados para o preço das passagens.
O companheiro de chapa de Medina, Sehastião Nery, garantiu que a eleição
para
Prefeito já está polarizada entre o PFL e o
"O
PDT:
Rio é a cidade do Fla-Flu e, no caso,
nós somos o Flamengo, enquanto Saturnino
Braga, por ser muito elitista, representa o
Fluminense".
Rubem Medina e Sebastião Nery inauguraram ontem um comitê eleitoral na Avenida
28 de Setembro, em Vila Isabel. Compareceram à festa que teve cerveja, refrigerantes e
salgadinhos de graça — muitos integrantes da
campanha. Houve até um bloco levado eepecialmente de frescáo e a presença de aproximadamente 50 moradores do bairro.
Componentes da bateria da escola de
samba Unidos de Vila Isabel, com a camiseta
de Medina, tocavam e cantavam o samba da
escola do carnaval passado. O som altíssimo
saía de um trio elétrico do candidato. Moças
distribuíam panfletos, adesivos para camisas e
plásticos para automóveis, enquanto assessores davam morteiros para saudar a chegada do
candidato. Circulando em torno do grupo, um
palhaço verde e amarelo fazia propaganda de
Medina e Nery.
Quando Rubem Medina chegou, acompanhado de seu vice, o bloco cantou índio
Quer
Apito. Os assessores soltaram os morteiros,
mas o candidato ficou com medo de alguém se
machucar e mandou que parassem. Saiu
cumprimentando e sorrindo para as
pessoas na
calçada, mas não pôde conversar com nenhuma. tal era o barulho do carro de som.
Na inauguração do comitê não houve
discursos. Sebastião Nery procurou os
jornalistas para demonstrar seu entusiasmo com a
campanha e dizer que "pode acontecer com
Jorge Leite o fenômeno Sandra":
— O processo de
polarização entre Saturnino e Medina já começou, antes mesmo do
que esperávamos. E o.s candidatos menores,
de Jorge Leite para baixo, também começaram a cair. Esses candidatos pequenos, a partir
de agora, têm que se definir por um dos três
grandes, pois se esperarem até novembro

acabarão tendo que fazer aliança com Carlos
Imperial.
O candidato Rubem Medina culpou mais
uma vez o Governador Leonel Brizola
pela
greve dos rodoviários, "que assinou um protocolo com a categoria e agora, na época da
eleição, não quer cumprir porque
perderia
votos dando um aumento de passagens". Segundo Medina a solução para greves é sempre
a negociação:
O que leva a esses impasses é a forma
ditatorial com que tudo é conduzido nesse
Governo. Ninguém negocia nada. Aqui, todas
as greves tomam proporções incríveis
pela
falta de diálogo, coisa que o autoritarismo do
Governador náo admite. Ele prefere sempre
botar a culpa nos outros, como fez agora com
o PFL.
Medina disse que sua campanha está tendo
grande repercussão e pediu aos outros candidatos que se unam a quem tem mais
possibilidades "de derrotar a incompetência e o sonho
megalômano de Brizola ser Presidente da
República".
Mas como seria aferida essa maior
possibilidade de um candidato?
Isso é aferido a cada instante na rua
e
fica explícito através das pesquisas.
E o senhor admite retirar sua cândidatura e apoiar outro candidato se as pesquisas
provarem que Rubem Medina não é quem tem
mais possibilidades?
Eu vou estar em boa
posição nas pesquisas.
Sempre acompanhado de grande número
de assessores e pessoas que trabalham na
campanha, Rubem Medina andou pelo Boulevard 28 de Setembro cumprimentando os moradores de Vila Isabel. Foi bem recebido na
lojinha de doces e salgados A Corujinha,
olhado com indiferença pela maioria e até
hostilizado por alguns.
Vamos minha filha, vamos atravessar
logo que eu não suporto este homem — disse
Maria Lúcia Marques, recusando um panfleto.
O trio elétrico acompanhava a caminhada,
criticando o Governador Leonel Brizola, "um
homem que botou fogo neste país e depois
fugiu de camisolinha rosa-shocking, enquanto
o povo sofria 21 anos". Justamente
quando o
locutor afirmava que "esse Governo não fez
nada", Medina chegou à Praça Barão de
Drumond, que está sendo reformada
pela
Prefeitura.
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Carvalho não retira candidatura
O Deputado Fernando Carvalho prometeu esclarecer hoje, no horário de propaganda
gratuita da televisão, a notícia de que vai
renunciar para apoiar o Deputado Jorge Leite,
do PMDB. Ontem, Carvalho participou de
uma caravana de 70 motociclistas pelas ruas de
Campo Grande e ele próprio dirigiu uma
motocicleta.
— O candidato Jorge Leite,
ao dar essa
notícia, pretendeu reforçar sua
popularidade.
Queria fazer crescer a sua candidatura, mas eu
continuo candidato do PTB e vou esclarecer
tudo no horário do TRE.
A caravana dos motociclistas de Campo
Grande estava marcada para sair às 13h,

começando na porta do Luso Brasileiro Tênis
Clube. Eram cerca de 70 participantes, com
dois carros de som à frente anunciando a
presença do candidato. Os motociclistas levavam bandeiras e faixas do PTB e estavam
vestidos com camisetas amarelas de
propaganda do candidato.
Antes de a caravana sair, Fernando Carvalho disse que a greve dos rodoviários seria
evitada se as empresas acabassem com o turno
único,"que forçou uma jornada de trabalho
muito dura e diminuiu o número de emprego»
nos serviços ae transportes urbanos. O candidato anunciou que pretende criar uma SeCTetaria para cuidar exclusivamente do problema
dos transportes no Rio de Janeiro.

Projeto produzirá "novo ser"
D candidato

a vice-prefeito do Partido de
Mobilização Nacional. Paulo Carvalho, tem
comparado o projeto de governo do arquiteto
Sérgio Bernardes, candidato a prefeito de sua
chapa, a um espermatozóide
que, inoculando
o óvulo, produz um novo ser. "É um exemplo
simplista que damos na televisão,
para tentar
explicar que o projeto vai modificar a concepção administrativa atual, transformando uma
grande cidade como o Rio. em várias pequenas cidades, que são as células comunitárias,
capazes de gerir seus próprios recursos".

— "O espermatozóide é um só, mas
juntando-sc com o óvulo forma um novo sistema.
Nào há um espermatozóide
para a formação
da orelha, outro para a formação do olho, da
perna. O projeto de Sérgio Bernardes também
é assim: um projeto só que muda tudo.",
completou Paulo Carvalho.
O Partido de Mobilização Nacional divulgou onlem uma nota oficial em que reafirma
"que candidatura
a
de Sérgio Bernardes é para
valer".
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Rod oviários ganham antecipação e não haverá repasse

A greve dos rodoviários
odoviários acabou ontem durante uma
uma
assembléia tumultuada da classe, com muitas brigas e a depredação de um ônibus em frente ao sindicato da categoria, na Rua
Camerino. A decisão de voltar ao trabalho a partir de zero hora
de hoje foi tomada com o plenário quase vazio —- havia cerca de
60 pessoas, muitas desempregadas. Os grevistas aceitaram a
antecipação salarial de 31,65%, mas continuarão mobilizados
até o dia 14 quando haverá nova assembléia. O Governo do
Estado garantiu que manterá a semestralidade dos reajustes das
tarifas.
Ao reconhecer que a greve se esvaziava, o presidente do
Sindicato dos Rodoviários do Rio, Luís Martins, disse que
algumas empresas estavam recorrendo a policiais c fuzileiros
navais para dirigirem os ônibus durante o dia de ontem. Além
disso, vários rodoviários afirmaram que foram procurados em
suas casas por policiais militares que queriam obrigá-los a voltar
ao trabalho, o que ocorreu a muitos. Luís Martins acusou
algumas empresas de forçarem essa volta não efetuando o
pagamento semanal dos grevistas.
A assembléia, marcada inicialmente para as 18h, foi
antecipada para as 16h, mesmo com a presença de poucos
rodoviários. Martins disse que não importava o número de
motoristas no plenário naquela hora, porque a categoria estava
em assembléia permanente. Houve tumulto e, logo a seguir, um
ônibus da Viação Madureira Candelária Limitada, que faz a
linha 355 (Tiradentes-Madureira), que passava em frente ao
sindicato, com alguns passageiros, foi interceptado pelos grevistas e teve todos os vidros quebrados.
O motorista, não identificado, fugiu, e a trocadora,
Salvadora Rosana, 55, que tentou se esconder e foi protegida
por policiais que chegaram logo depois do incidente, disse ter
sido obrigada a trabalhar pelo chefe da garage da empresa,
conhecido como Baiano. Ela trabalha na linha Marechal Her-

mes — Ramos (928) e náo conhecia o motorista,
motorista acusado,
nmcnri- por
r,„,
alguns rodoviários, de ser policia!.
>'íi.'yM'y>ív--¦•: v*-- • ."¦¦'¦-¦
¦¦>**«_:iíín»,
Com os ânimos serenados, a assembléia teve início
às
17h3Umm, mas logo foi interrompida
por pancadaria generalizada. que começou quando um homem de cabelos
longos louros
distribuía, no plenário, propaganda
política do candidato a
prefeito Saturnino Braga. Identificado como Maurício de Souza. um dos diretores do sindicato, ele jogou
para o ar os papéis
tao logo se viu cercado e acusado de
provocador pelos rodoviarios. Ele foi acusado também dc ser cabo eleitoral do PFL e de
estar distribuindo propaganda de outro candidato para tumultuar.
Cadeiras foram atiradas no saláo e ninguém mais se
entendia. O comando de greve, que dirigíamos trabalhos
permaneceu impassível enquanto as agressões aconteciam Vez
por outra, alguém do comando pedia calma e afirmava que era
tudo provocação. Qualquer discussão era motivo
para aeressoes.
'
"essas
Explicando aos repórteres que
brigas fazem parte
da luta e sao comuns em qualquer sindicaio, não significando
que existia divisões em nossa classe", Luís Martins conseguiu
dar inicio a assembléia. Eram 17h30min. Ele explicou
ao
a trimestralidade havia sido assinada no acordo
plenário que
-O
anterior:
e Governo estadual",
problema é entre
— Não foi uma vitória total,patrões
mas foi uma demonstração de
força porque 100% da frota de ônibus do Rio de Janeiro
parou
— disse o
presidente. Houve muitos apartes, com aplausos e
vaias. As 18h25min, voltaram ao sindicato o
procurador jurídico, Oswaldo Garcia, e o fiscal Antônio Oswaldo
da Cunha que
foram detidos pela polícia, após pegarem a chave de um ônibus
na Praça Tiradentes, que estava circulando em
Levados, inicialmente, à 4a DP, foram transferidosplena greve5a
para a
DP, e ali liberados com a interferência de três advogados
do
sindicato.

Brandão promete ajudar grevistas

Uma atitude "corrente e madura" foi o que representou
o
para Secretário Estadual de Transportes, Brandão Monteiro,
o anúncio do fim da greve dos rodoviários, que, "apesar de
justa, estava causando sérios prejuízos à população". Brandão
lembrou que a suspensão ao movimento não significa o esquecimento dos problemas da categoria e garantiu que ajudará os
rodoviários em suas reivindicações, mas não mudará a decisão
de manter a semestralidade do reajuste tarifário.
O Secretário Municipal de Planejamento, Fernando Lopes
— que se reuniu à tarde com Brandão Monteiro — acha
que não
se trata dc resolver uma "questão emergencial, mas de equacionar a problemática do transporte de forma permanente".
O Secretário Brandão Monteiro lembrou que um estudo
está sendo realizado e será encaminhado ao Governador Leonel
Brizola, com a possibilidade até de intervenção do Estado nas
empresas de ônibus. " a exemplo do que foi feito na creve do
setor de saúde".

Após entendimentos com o presidente do Metrô, Álvaro
Santos, Brandão Monteiro anunciou que o metrô funcionará
este domingo pela primeira vez em sua história,
para normalizar
o serviço de transporte. Cansado por " duas noites sem
dormir", o Secretário dc Transporte afirmou
que sempre
"ajudar a categoria
dos rodoviários e que o Governo
procurou
do Estado continuará como intermediário nas lutas
por melhores salários e condições de trabalho, principalmente
para
facilitar a relação patrão e empregado".
O Secretário Municipal de Planejamento, Fernando Lo"deixará a cargo
da população a crítica ao
pes, disse que
movimento dos rodoviários", e evitou fazer comentários sobre a
possibilidade de lock-out dos empresários. Lembrou porém que.
pela primeira vez. os patrões náo pediram o auxílio da Policia
Militar para resguardar as suas frotas como é seu hábito durante
greves".

viagens sem estar prevista qualquer alteração no tempo de
funcionamento.
Segundo o Secretário Brandão Monteiro, o movimento de
passageiros pela Estação das Barcas da Praça 15 aumentou em
50% na travessia Rio—Niterói. O Secretário de Transportes
afastou a hipótese da colocação de veículos oficiais do Governo
(ambulâncias da área dc Saúde, Kombis da área de segurança
ou caminhões e carretas do Detran, Comlurb e DER)
porque,
segundo ele, isso náo minimizaria o
da falta dê
transporte c prejudicaria o serviço normalproblema
dos setores.

Secretário quer afastar Heródoto

— O presidente da CTC, Heródoto Campos, entrou
em
rota de colisão com o Secretário de Transportes, não obedeceu
às instruções de Governo e isso vai ter conseqüências
graves —
disse ontem o secretário Brandão Monteiro, após confirmar
que
8 ausência de ônibus da CTC nas ruas prejudicou
quase que
totalmente o plano de emergência montado
para o primeiro dia
de greve dos rodoviários. A exoneração do presidente da CTC
foi sugerida por Monteiro ao Governador.

O secretário criticou o "zelo excessivo"
quanto aos ônibus
da CTC e a falta de colaboração com a Secretaria de Transportes por parte do presidente da empresa. Heródoto argumentou
que teve a anuência do Governador brizola, pela madrugada,
para não colocar na rua a frota da CTC por temer depredações e
por não ter recursos para os consertos.
Foto de Cartos Hungria
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Lm ônibus que furou a greve
foi detido a pedradasTemfre^eàsededo sindicato

Praia não teve "farofeiros"

No "Corredor da Morte" — passagem
do
que liga a
Arpoador à Rua Francisco Otaviano, ao lado do Parque praia
Garota
de Ipanema — não tinha acontecido nenhum assalto ou
pequeno furto até as 13 horas. Em frente ao Posto Nove, a
prática do top-less era feita sem problemas. Nem mesmo os
habituais curiosos estavam lá. Tudo isso porque, apesar do dia
de sol bonito com águas de temperatura amena c sem ondas
fortes, não se viam na praia muitos dos "farofeiros" de fim de
semana, impedidos de chegar lá pela greve dos motoristas de
ônibus.
Com o fim da greve a previsão para hoje é de
praia cheia e
com os congestionamentos causados
pelas levas de banhistas
suburbanos, despejados no Leme, Posto Seis. Arpoador. Garcia D'Avtla e final do Leblon por dezenas dc linhas de ônibus.
Só para moradores
No Leme. onde lèm ponto final os ônibus da linha 472 e
473. Triagem-Leme. a praia estava cheia e a maioria era
de
moradores do bairro. Os meninos do morro do Chapéu
Mangueira tomavam o caminho do Pescador, na base do morro
do Leme, para mergulhar das pedras. Próximo ao
ponto de
onde saltavam. o esgoto jorrava, formando um rastro
de
espuma branca misturada com detritos, até a arrebentação.
Dona Carlinda Cunha de Araújo, moradora do Leme há
sete anos. passeava pela areia, estranhando a
praia estar tão
cheia, apesar da greve dos ônibus.
— Normalmente depois do meio-dia, os ônibus
TriagemLeme chegam cheios de gente. Eu esperava não ver
ninguém hoje aqui. mas está muito cheio para uma cidadequase
que
náo tem ônibus —- comentou Dona Carlinda.
No Posto Seis e no Arpoador. pontos habitualmente
lotados de banhistas nos fins de semana de sol. a freqüência era.
também, de maioria de moradores da redondeza. Dona Teresi-

Cinco apedrejadores
foram presos na Central
Cinco rodoviários foram encaminhados à 2a DP. ontem
pela manhã, por patrulhas da Polícia Militar, responsabilizados
pelo apedrejamento de um ônibus da empresa Eval que deixava
o Terminal Américo Fontcnelli. na Central do Brasil,
com
destino a Queimados, em Nova Iguaçu. Entre os detidos
estavam o diretor social do sindicato, Raimundo Chaves e o
do conselho fiscal. Antônio Branco. Eles acusaram
presidente
"pessoas alheias
à categoria" pela depredação do ônibus.
Empresários que operam as linhas intermunicipais de
ônibus e representantes dos rodoviários tia Baixada Fluminense. em contato com o Secretário estadual dc Transportes, ainda
pela manhã, pediram o reforço do policiamento no termina! da
Central e ao longo da Avenida Brasil. Via Dutra e Rio —
Petrópolis, para garantir a segurança do
patrimônio e a integridade física dos funcionários. Também foram
registradas depredações, durante o dia. em ônibus urbanos
circulavam em
que
Cascadura e Jacarepaguá com motoristas
que furaram a greve.
Sem registro
Pouco depois de deixar as plataformas do Terminal
Américo Fontenelli, as 6h45min, o ônibus da Eval,
placa FY0167, dirigido por Francisco Luciano Soares, foi abordado
um grupo de rodoviários em greve na Rua Rivadávia Corrêa por
na
saída do túnel Joáo Ricardo. Os manifestantes tentaram,
conversando com o colega, impedir o
prosseguimento dà
viagem, (.orno cie insistia em continuar, alguém
atirou uma
bola de gude, com auxílio dc um estilingue,
por
pouco náo
atingindo a vista do motorista. O vidro se
partiu por completo.
Quando se preparavam para deixar o local, os grevistas
foram surpreendidos pela Patamo 520010, comandada
Sargento Nery, que deteve o grupo encaminhando-o à 2" DP,pelo
na
Rua Bento Ribeiro. Apresentados ao delegado Roberto Salamar, foram liberados em seguida, pois o
proprietário da
empresa náo registrou a ocorrência o que seria indispensável
para o enquadramento dos acusados por prática de dano, um
crime de açõ privada, segundo o delegado. Além dos dois
diretores do sindicato, foram detidos Leci Almeida Diniz, João
Alves e Sidnei Pereira da Silva.
Os outros dois apedrejamentos registrados ontem envolveram ônibus que circulavam em linhas urbanas. Quatro carros da
Viação Redentor, que deveriam cobrir linhas circulares da
empresa, cm Jacarepaguá, foram apedrejados e tiveram os
pára-brisas quebrados pouco depois de saírem das garagens. A
Viação Acari, que tentou restabelecer pela manhã o tráfego na
linha 607 (Estácio-Cascadura), também sofreu
prejuízos com a
depredação de 10 ônibus que náo conseguiram transpor os
piquetes. Segundo o inspetor José Rufino, a"empresa desjstiu de
funcionar por falta de segurança.

Movimento da Central
teve aumento de 40%
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Foto de Carlos Hungria

Discussões exaltadas e troca tle murros antecederam a decisão de suspender o
movimento

Metrô vai funcionar hoje
O presidente do Metrô. Álvaro Santos, garantiu o funcionamento dos trens neste domingo, dia normalmente destinado à
manutenção das composições e das linhas.
Álvaro Santos afirmou que o metrô absorveu um fluxo de
passageiros de cerca de 100 mil pessoas além do normal no
primeiro dia dc greve. Normalmente, por dia. 100 mil passageiros usam os trens do metrô. Na sexta-feira, o fluxo chegou a 500
mil. A partir de amanha, se a paralisação
persistir, o metrô
manterá o mesmo esquema de horários e períodos entre as

-*-

Com trens de 20 em 20 minutos nos ramais de Santa Cruz e
Deodoro — onde náo havia ônibus — a maioria das estações da
Rede Ferroviária nos subúrbios da Central registrou ontem um
aumento entre 30% a 40% no movimento dc
passageiros em
relação a outros sábados. A estimativa foi de funcionários e
chefes de estação da Rede. confirmada pelos funcionários do
metrô, em São Cristóvão, uma das estações de transferência
com grande movimento ontem de manhã.
Embora tenha sido reduzido o trânsito de trabalhadores
em relação a um dia útil, o sábado teve os trens da Rede
repletos, inclusive com muito pingente, descendo em direçáo à
estação de D Pedro II. O comércio dos subúrbios, como o de
Madureira, sentiu a ausência de habituais consumidores num
dia próprio para as compras. Junto às estações — onde não
houve tumultos, apesar das filas — a carona e a lotação em
Kombis eram os recursos mais comuns para substituir os ônibus.
Por volta das 7h, ainda era intenso o movimento de
passageiros na estação da Rede Ferroviária em São Cristóváo,
principalmente nos trens dos ramais de Santa Cruz e Deodoro^
com destino a D. Pedro II, na Central do Brasil. Nas três roletas
em funcionamento e nos dois acessos à estação de São Cristovão, passageiros e funcionários da Rede estranharam as filas
pouco comuns em dias de sábado.

As explicações e as
promessas do Governo

"Os
Governos do Estado e do Município em
face da deflagração da greve dos rodoviários no dia
04/10/85, sentem-se na obrigação de
prestar os seguiutes esclarecimentos à população.
Todo o povo do Rio de Janeiro é testemunha da
luta e esforço que temos empreendido
para defendelo. sobretudo à esmagadora maioria dos trabalhadores. contra os aumentos abusivos e injustificáveis das
passagens dc ônibus do Estado.
Estudos realizados pelas equipes técnicas da
Secretaria de Transportes do Estado e da Secretaria
Municipal de Obras demonstraram
de
que no
1981 a 1983 houve aumento ilegal de 32% periodo
dos ônibus
do Município e 5% das passagens intermunicipais
pagas pelo povo em excesso c cm justa razão.
Nossa política de reajustes tem procurado absorver esse excedente, restaurando a verdade tarifária.
Mais ainda, desde o último reajuste, em
junho de
1985, estabelecemos a periodicidade semestral
dos
aumentos de tarifa, compatível com a sistemática de
correção salarial em vigor.
Em recente acordo firmado entre empregados e
proprietários das empresas de ônibus, constatamos,
com estranheza, que os empresários condicionavam a
possibilidade de reajuste trimestral de salários ao
repasse à população não só do custo adicional de
mão-de-obra mas também da taxa de lucro das
empresas. Mais estranhamente ainda, o Sindicato dos
Rodoviários aceitou a inclusão dessa cláusula, materia dc competência do Poder Público.
O Governo Estadual e a Prefeitura do Rio de
Janeiro têm sempre atuado visando
proteger os
interesses da população,
que não pode ser prejudicada segundo as conveniências de
grupos.
Indício bastante significativo da
participação de
empresários na paralisação é o fato de
que, pela
primeira vez, as empresas dispensaram a proteção
policial que lhes foi oferecida para garantia de seu
patrimônio.
Nossa preocupação central é restabelecer, no
mais curto prazo possível, a regularidade dos serviços
de transportes, rejeitando as atuações de
grupos ou
de empresas permissionárias, preocupados exclusivamente com seus interesses.
Reconhecemos que a escala inflacionária tem
corroído o poder de compra dos trabalhadores e
a prosseguir no ritmo atual, o reajuste trimestral que,
será
inevitável como imperativo dc justiça social. Esperamos. inclusive, que empresários e trabalhadores rodoviários cheguem a um entendimento nesse sentido.
Na defesa dos interesses mais gerais da
população, reafirmamos nossa decisão de manter a semestralidade dos reajustes de tarifa.
Os Governos do Estado e Município, entretanto, reafirmam que os acordos entre trabalhadores e
empresários devem processar-se livremente, mas
que
é de competência exclusiva do Poder
permitente o
reajuste das tarifas do serviço público.
Finalmente, asseguramos â população
que serão
adotadas todas as medidas legais e administrativas ao
restabelecimento dos serviços de transporte
por ônibus em favor da população."

Foto de Custodio Coimbra

nha Casagrande e sua filha Priscila, de um ano e 10 meses, não
residem ali, são da Glória, mas, como o apartamento em
moram está em obras, passam uma temporada na casa que
de
parentes na Barata Ribeiro, e todos os dias aproveitam para ir à
no
Arpoador.
praia,
O soldado Douglas, do 19° Batalhão da Polícia Militar de
plantão na praia do Arpoador de 8h às 17h, não tinha registrado
nenhuma queixa de roubo ou assalto no "Corredor da Morte",
ponto final de quase uma dezena de linhas de ônibus para a
Zona Norte.
Só fizeram reclamações a respeito
de cachorros —
disse.
Sem frescobol
O Posto Nove, um dos pontos mais movimentados da
de Ipanema, estava cheio mas tranqüilo. Apesar do praia
numero de pessoas, era possível caminhar à beira d'águagrande
sem
levar uma raquetada ou bolada, pois os
jogadores de frescobol
— o tênis de
praia jogado com raquetes de madeira maciça e
bola dura de borracha — não apareceram.
O nove num fim de semana é insuportável —
reclamou
José Dias Leite, morador da Prudente de Moraes,
normalque
mente evita ficar por ali nos fins de semana
causa do
por
"Hoje
ajuntamento.
(ontem) não tem frescobol", admirou-se
Outro morador de Ipanema, o fotógrafo Rogério dos
Santos, aproveitava o sábado de sol
para tomar banho e
conversar com velhos amigos à beira d'água.
Sempre vou ao Pepino,
porque aqui fica muito cheio
mas quando soube que a greve dos motoristas dc ônibus'
continuava, resolvi vir ao Nove, onde não venho há muito
tempo, disse.
Perto dele, Lia (não disse o sobrenome) merculhava sem
ser incomodada. Praticante assídua do lop-less naquele
ponto '
ela nao recebeu ontem sequer a esmola de um olhar curioso

; yZM
Pela primeira vez a praia foi só para os moradores do bairro ou
para quem tem automóveu
V
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G reve começou a ser furada na Ilha do Governa dor
Secretários sucumbem
na guerra das tarifas
Luiz Fernando Gomes
Mandados de segurança, ameaças constantes de
greve, troca de acusações e mútuas agressões. Estas são
as armas que, nos últimos anos, têm sido usadas no
relacionamento entre empresários de ônibus e a Secretaria Estadual de Transportes. Desde o início do Governo
Brizola, três secretários já passaram pelo cargo e não
resistiram: em todos os casos, desentendimentos provocados pela recusa ou a concessão de reajustes de tarifas
foram a causa principal da queda.
Na luta, o perdedor é um só: o passageiro e usuário
do sistema. Foi assim quando as empresas conseguiram
uma liminar na justiça suspendendo a obrigatoriedade da
passagem gratuita para estudantes, determinada pelo
Governo do Estado. Será assim quando a Viação Real
retirar de circulação, até o fim deste ano, as linhas de
ônibus frescáo, que operam na Zona Sul, em represália
ao funcionamento das linhas de jardineira que percorrem
a orla marítima.
Pressões
Eu não sou o Secretário de Transportes, sou o
Secretário dc Tarifas. A frase, do deputado federal Jiúlio
Caruso, ex-Secretário de Transportes, demonstra com
precisão as pressões que vem sofrendo o poder executivo
por parte dos empresários de ônibus. Caruso, a exemplo
do atual Secretário, Brandão Monteiro, reclamava principalmente que muito pouco tempo lhe sobrava para
resolver os problemas do metrô, das barcas, da CTC e
outros órgãos de sua pasta, tal a dedicação exigida pela
guena com as empresas.
A tradição sempre legou aos empresários a influência maior nas decisões da política de transportes coletivos
do Estado. No entanto, apesar de deterem 95% das
linhas de ônibus, seu poder de pressão não se deve
exclusivamente à força do monopólio. Também contribui para isso a ineficácia da atuação dos órgãos fiscalizadores do setor, notadamente a Superintendência Municipai de Transportes Urbanos e o Departamento de
Transportes Concedidos. A intervenção na Viação Estrela de São Gonçalo, por exemplo, há dois meses,
acabou não apresentando resultados práticos.
No município do Rio, controladas pela SMTU, 36
empresas mantêm em tráfego uma frota em torno de 6
mil ônibus. Pela legislação em vigor, a cidade é dividida
em áreas de operação, com duas ou três empresas
atendendo com exclusividade a cada um dos bairros, o
"a formação
do
que facilita, segungo Brandão Monteiro,
monopólio e a dificuldade de ação do poder público".
Em algumas áreas a situação é mais crítica, como a Ilha
do Governador, atendida apenas pelas empresas Ideal e
Paranapuã; e Jacarepaguá, onde o mercado é dominado
pela Viação Redentor.
Os empresários do setor foram os maiores
beneficiários dos anos de regime autoritário. Além de
áreas para atuação exclusiva, conseguiram a aprovação
de leis que tornam obrigatório o repasse para as tarifas,
sacrificando a população, de todos os aumentos de óleo
diesel, peças e dos salários dos empregados — desabafa o
Secretário de Transportes.

Motoristas e cobradores das linhas de
ônibus que cobrem a Ilha do Governador, Jacarepaguá e Zona Oeste da cidade
furaram a greve da categoria e retornaram ao trabalho desde a manhã de ontem. No início da tarde, cerca de 30
ônibus já operavam, alguns conduzindo
soldados da PM. O policiamento ostensivo ao longo dos itinerários também foi
reforçado por determinação do Comando
Geral da corporação para evitar depredações e impedir a açáo de piquetes.
A Viação Paranapuan, da Ilha do
Governador, mandou funcionários de sua
segurança buscar motoristas e cobradores
em casa. Geraldo Rodrigues Salles foi
acordado pouco depois de 7h e às
8h45min estava dirigindo o ônibus placa
XM-7081, da linha 934 (Ribeira—
Portuguesa via Cocotá). O diretor da
Viação Jabour, Orlando Lopes Marques,
denunciou o oficial de dia do Regimento
de Polícia Montada, Tenente Álvaro,
"que, alegando náo
ter efetivos, se recusou a garantir os ônibus e funcionários da
empresa".
Superlotados
As duas empresas que atuam na Ilha
do Governador foram as primeiras a
romper o bloqueio dos rodoviários em
greve, ontem pela manhã. Antes do
meio-dia, 10 ônibus já circulavam pelo
bairro nas linhas 924 e 934, da Viação
Paranapuan; e 925 e 935 da Viação Ideal.
Quase todos levavam policiais. Na Estrada do Galeão, Avenida Luís de Oliveira
Sampaio e Estrada do Dendê patrulhas
do 17° BPM garantiam a segurança da
operação, enquanto uma tropa de choque
permanecia de plantão para qualquer
eventualidade.
A pressa para colocar os ônibus em
circulação foi tão grande que, apesar de
estar percorrendo a linha 934, o carro
dirigido pelo motorista Geraldo Salles
ostentava na lateral uma placa indicativa
da linha 911 (Bonsucesso—Cidade Universitária). Em duas horas de operação,
apenas este ônibus transportou 811 passageiros rendendo para a empresa Cr$ 237
mil 800, com a passagem à Cr$ 290.
Quase todos os carros viajaram lotados.
— Eu acho que os motoristas estáo
certos em voltarem ao trabalho. As reivindicações deles por melhores salários
são justas e devem ser atendidas, mas a
população não pode pagar o pato. Nós é
que náo podemos ser prejudicados, ficando expostos à exploração dos táxis e

Outra tática que compõe o arsenal das empresas,
principalmente nas questões de aumento de passagem, é
o uso dos empregados como massa de manobra. O
próprio Governo e a Delegacia Regional do Trabalho
admitem que a greve atual e as ameaças ocorridas em
1983 e no início deste ano foram incentivadas
pelos
patrões que, com a paralisação do sistema e a pressão
dos rodoviários por melhores salários, pretendiam obter
— o
que acabou ocorrendo, nos últimos casos
preços
mais elevados para suas tarifas.
Mantidos sob um regime de força, com jornadas de
até 14 horas de trabalho por dia (o turno único), e
obrigado a pagar multas e as avarias sofridas
pelos
ônibus, os rodoviários estão tendo que repor, agora,
também a féria roubada em caso de assalto. E
para
defendê-los não contam sequer com sindicatos eficientes
já que, a maior parte, é dominada por pelegos que nada
fazem para impedir até mesmo o trabalho sem carteira
assinada, em regime de diarista.
Como "banqueiros"
Considerados
Secretário Brandão Monteiro
"mais impopulares pelo
que os banqueiros de bicho, os
empresários de ônibus nunca atuam de forma isolada.
Para tratar de seus interesses mantêm forte um Sindicato
Municipal e uma Federação Regional. Representados na
Câmara Federal pelo Deputado Denisar Arneiro
(PMDB-RJ), e na Câmara dos Vereadores pelo empresário Ivo da Silva (também do PMDB), procuram ainda,
pela via política, através do lobby, manter as regras
atuais do jogo.
O empresário de maior poder, no Rio, é Jacob
Barata, proprietário de pelo menos três empresas e com
participação acionária em outras quatro. No entanto, ele
nunca se expõe publicamente, evitando participar das
acaloradas discussões junto aos órgãos oficiais. Esta
tarefa, de testa de ferro ou boi de piranha, é exercida
pelo presidente do sindicato, Rezieri Pavanelli Filho e,
principalmente, pelo português Anibal Siqueira, da Real
Auto-Onibus, sempre o mais exaltado e radical.
Eu conheço a técnica desta
gente. Eles sentam à
mesa e primeiro colocam a falar um cara exaltado,
que
acusa o Estado disto e daquilo, que diz
que as empresas
estão indo à falência. Depois, com o clima
já agitado,
vem sempre um pacificador, de melhor formação técnica, que procura discutir com maior seriedade — explicou
certa vez o arquiteto Jaime Lerner.
Sem o poder de decisão — como tinha em Curitiba
nas duas vezes em que foi prefeito — Lerner acabou
atingido, também, pela pressão dos empresários do Rio.
Contra a sua vontade, o plano de transportes do Centro
acabou dividido em etapas de implantação o
que beneftciou os interesses das empresas. E, por mais
que ele se
esforce, como já admitiu, não consegue uma explicação
razoável para os sucessivos adiamentos — em mais de
quatro meses — da abertura de concorrência para a
eiecução da primeira etapa a construção do Terminal do
Largo da Misericórdia.

Na Hha do Governador, os primeiros ônibus que circularam
furando a greve viajaram sempre lotados
destas kombis de transporte improvisado
— afirmou a universitária Márcia Gonçalves, esperando o ônibus na Freguesia.
A Autoviação Bangu também começou a operar logo pela manhã. Antes do
meio-dia, 10 ônibus estavam em circulação nas linhas 391 e 383 (Realengo—
Praça Tiradentes) e 745 (Bangu—
Cascadura). De acordo com funcionários
de serviço na garagem, a PM colaborou
no policiamento, ao longo dos itinerários
e nenhum incidente grave foi registrado.
A Viação Redentor, que detém o monopólio do serviço em Jacarepaguá, também reestabeleceu o trânsito nas linhas
766 (Freguesia—Madureira), 729 e 730
(circulares internas) com cinco ônibus em
circulação.
Na parte da tarde foi a vez da Viaçáo
Jabour, com quatro ônibus na linha 864

(Campo Grande—Bangu); e a Expresso
Pégaso, com dois ônibus na linha Santa
Cruz—Castelo via Barra da Tijuca, (tarifa A). A principal dificuldade, porém, foi
conseguir a proteção da polícia. Ao contrário do que ocorreu em outras áreas da
cidade, o Regimento de Polícia Montada,
sediada em Campo Grande, não forneceu
os soldados necessários para viajar nos
ônibus.
— Foi um risco
que corremos. O
Secretário de Transportes, Brandão
Monteiro, tinha prometido segurança
para os funcionários e patrimônio da empresa e a PM não cumpre esta determinação. O oficiai de dia do RP-Mont, Tenente Álvaro, se recusou a colocar
policiais
nos ônibus — reclamou Orlando Marda
Viaçáo
Jabour.
ques,

SEM JUROS!
CARPETE HAWAI
ITA 22 MM

Veto a CTC
Com base nesta legislação, os empresários procuram sempre, através de ações na justiça, impedir o
crescimento da CTC e manter as vantagens conquistadas. Foi isso que obrigou a CTC, recentemente, a adiar
por quase dois meses a criação de uma linha entre
Jacarepaguá e a Praça Saenz Pena, graças a um mandado
de segurança da Viação Redentor que alegava ser a área
exclusiva de seu monopólio. Um acordo teve que ser
feito e o número de ônibus na linha foi dividido, metade
para cada empresa.

Foto de Geraldo Viola
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Mais de 80% no Rio
utilizam os ônibus
Seis milhões 260 mil pessoas viajam diariamente
nos ônibus do Rio, 963 mil nos trens, 392 mil no
metrô e 187 mil nas barcas Rio—Niterói. A
participação dos ônibus no volume total transportado já supera
a marca de 80% e continua a crescer a cada ano.
Segundo o engenheiro Fernando Mac Dowell,
ex-diretor de Planejamento da Cia. do Metropolitano, só a ampliação imediata do metrô, com a conclusão dos 37 km da rede básica, é capaz de evitar o caos
definitivo do trânsito do Rio, com as ruas tomadas
pelos coletivos.
Em 1977, o Túnel Rebouças tinha em media
54 mil veículos por dia. Em 1984 este número subiu
para 93 mil e até linhas de ônibus da CTC já estão
passando por ali para suportar o aumento da demanda de passageiros. Ou sc faz alguma coisa, ou vamos
precisar de outro túnel. O Rio é uma cidade linear.
apertada entre o mar e a montanha, e que precisa ser
racionalizada — afirmou o engenheiro, que vem
defendendo a utilização do sistema de transportes
como elemento direcionador do crescimento urbano
da cidade.
O principal problema dos transportes de massa
no Rio, para Mac Dowell, consiste atualmente nas
distorções da política de tarifas "que agridem cada
vez mais as populações dc baixa renda". Ele lembra
que, quando foi concedido o último reajuste, os
ônibus da Zona Sul subiram de CrS 480 para Cr$ 760.
um aumento real de apenas CrS 280, enquanto os
ônibus da Zona Oeste subiam de CrS 1 mil 200 para
CrS 1 mil 900, num total de CrS 700.
É
por isso que se formam as favelas, junto ao
mercado de trabalho, e que fracassaram os conjuntos
habitacionais em locais distante!;. A curto prazo, a
solução será a racionalização do sistema, para evitar a
concorrência predatória entre as empresas, treinar
melhor motoristas e cobradores no trato com a
população, aumentar a fiscalização dos órgãos oficiais
e alterar o sistema de reajustes instituindo, talvez, o
sistema de caixa única para a divisão da receita entre
as empresas, sem sobrecarregar ao usuário — acrescenta o engenheiro.
Segundo Mac Dowell, porém, só a expansão do
sistema metroviário representaria, agora, uma mclhoria significativa do quadro atual. Nesse sentido, ele
considera prioritária a conclusão das obras do
prémetrô com a entrada em funcionamento de todas a.s
estações e a extensão do trecho de Irajá até a Pavuna:
Só isto
permitiria uma redução de até 30%
nos gastos de transportes das populações mais carentes — revelou.
Ele destaca ainda que todas as estações daquela
linha foram projetadas de forma a atender aos
conjuntos habitacionais já existentes ou os que eram
previstos de surgir.
Isto, somado a melhorias operacionais na
Linha 1 (com a zona de Manobras da Tijuca) e a
efetivação da Linha 2, elevaria para 1 milhão 200 mil
pessoas o movimento diário do metrô, reduzindo dc
75% para apenas 25% o déficit do sistema. O metrô
já consumiu, até aqui, cerca de 1 bilhão 900 milhões
de dólares. Com apenas mais 100 milhões, seria
concluir os 37 km da rede básica (Botafogo—
Çassível
ijuca— Pavuna), triplicando sua capacidade —afirma o ex-diretor da companhia.
Mac Dowell considera que, com a realização
destas obras, seria possível uma real integração do
sistema metroviário com as linhas de ônibus e com os
trens da CBTU, principalmente nas estações Triagem, São Cristóvão e Pavuna, pólos centralizadores
da demanda de usuários. Para uma segunda fase, "um
futuro mais remoto", ele prevê a extensão do prémetrô até Belfort Roxo, a construção do trecho
Estácio—Carioca da Linha 2, permitindo uma integração direta com as barcas; e o prolongamento da
Linha 1 de Botafogo para Copacabana, Ipanema e
Leblon.
Seriam obras realizadas com métodos modernos, sem necessidade de desapropriações ou transtornos para o trânsito. Na Zona Sul, principalmente, a
inexistência de uma engenharia de tráfego eficiente
está tornando a situação insustentável. Só na Avenida
N.S. de Copacabana passam hoje 425 ônibus por
hora, uma marca assustadora. Só o metrô, a longo
prazo, é capaz de evitar o caos — afirmou.

Farinha Pouc
MeuPiráo
Primeiro.

A criança está acima da Economia.
Esse pensamento, essa postura política do Governador Leonel Brizola está sendo concretizada no Estado
do Rio de Janeiro.
Criança e Educação são a prioridade.
Só como exemplo, os gastos com a alimentação em
nossas escolas, até o mês de setembro de 85, atingiram
a cifra de 58 bilhões de cruzeiros.
Quase 6 milhões de copos de leite B são distribuídos mensalmente às nossas crianças: foram gastos
17 bilhões de cruzeiros nesse programa.
Em nenhum outro Governo que esse Estado já teve,
a criança e sua educação tiveram tantos direitos.
No quadro comparativo ao lado, podemos
<p>Vf>rifica_r isso.
Nós acreditamos na construção de uma sociedade
mais justa, mais humana.
Numa sociedade onde, se a farinha é pouca, as
crianças sejam as primeiras a receber o pirão.
Porque serão elas que construirão o Brasil de amanhã.
Brasil que começa a ser construído em nossas escolas.
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INAMPS paralisa Hospital P. Ernesto

JORNAL DO BRASIL

Imperial usa o TRE

de André Câmara
1
Sem verbas devido à demora da liberação do
Hn
Foto
de
serviços
ao
INAMPS,
pagamento
prestados
através do Governo do Estado — o Hospital
Alternando correria e moviUniversitário Pedro Ernesto (HUPE), em Vila
mentos de equilibrista sobre
divisórias de concreto, os rapaIsabel, enfrenta problemas que vão desde a falta de
zes atravessam 30 metros de
material de anestesia à necessidade de esterilização
O vereador Carlos Imperial tentou utilizar o mandato
de instrumentos cirúrgicos fora do hospital.
pistas de alta velocidade, repletas de veículos de todos os tipos
que exerce para resolver a dificuldade que o empresário
Médicos e professores da Faculdade de Ciên— e a 150m de uma passarela.
Carlos Imperial, dono da Imperial Comunicações,
cias Médicas da UERJ — à qual está vinculado o
terá para
encenar a peça Viva a Nova República,
Por sorte não irão engrossar as
HUPE — entendendo que o estado de saúde do
c dirige
que
produz
estatísticas fatais no trecho ona partir de 31 de dezembro,
hospital é cada vez pior, reuniram-se na semana
quando vence o contrato dè
de 118 pessoas morreram em
locação
do
Teatro
Copacabana.
passada e elaboraram manifesto à Reitoria denun1984, a maioria por atropelaProcurou o Vice-Presidente Executivo da Companhia
ciando "o recolhimento do pagamento do INAMPS
mento.
Palace de Hotéis, Luís Eduardo Guinle, e
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prorrogação do contrato até 31 de julho de 86. Como Guinle
hospitalares e de ensino; e os baixos salários dos
Com 8 km esse trecho da
nao concordou, Imperial começou a atacar, no
Avenida Brasil, entre os acesservidores.
programa de
propaganda gratuita do TRE na 'IV, o projeto de tombaSuperávit
sos à Ilha do Governador, em
mento voluntário do Hotel Copacabana Palace,
Bonsucesso, e a Caxias, em
pérgula e
O Reitor da UERJ, Professor Charley Fayal
Parada de Lucas, concentrou,
piscinas, que tramita na Câmara dos Vereadores desd<"Os
de Lyra, diz:
nossos
recebem
os
professores
terça-feira, sem conseguir
em 1984, 35% dos acidentes e
quorum para ser votado
salários mais baixos, entre todas as universidades do
Candidato do PTN à Prefeitura do Rio, Carlos Impe30% das mortes — ou, em
mas
vai
aguardar
a
chegada
do
manifesto
e,
país",
nal
números redondos, 1 mil 156
"conforme seu teor",
procurou Guinle há 15 dias, propondo-Ihe a prorrogação
"ou
poderá encaminhá-lo
acidentes de um total de 3 mil
do contrato "Ele sabia que
já tínhamos firmado um
não"
ao
Conselho Universitário. Os 27 professores
553, com 35 das 118 mortes
contrato de aluguel do teatro, a
partir de 1" de janeiro de 86
que subscreveram o documento — ainda náo divulcomputadas nos 54 quilômetros
com Eva Wilma e Carlos Zara", explicou Guinle. O
de extensão da avenida, do
gado — esperam entregá-lo ao Reitor nesta semade prorrogação foi apresentado por Imperial com datapedido
de 10
na, para que seja enviado ao Conselho e, por fim,
Caju a Santa Cruz. Os dados
de setembro, em papel sem o timbre da Imperial ComunicaA bela fachada esconde as deficiências do hospital Pedro Ernesto
ao Governador Leonel Brizola.
são oficiais, do Departamento
çoes. Na última terça-feira. Imperial ligou para Guinle para
O Reitor lembrou que a administração do
de Estradas de Rodagem.
totalmente precárias. Há infiltraçõese vazamentos
saber se o contrato havia sido aceito. Recebeu um não como
A
fila
de
espera
cirurgia
"um
também tem
para
Hospital Universitário conseguiu
superávit
até uma das 13 salas de cirurgia desativadas, de um
resposta e ameaçou trabalhar contra o
aumentado, dia a dia, principalmente com a reduprojeto que a Câmara
ESTUPIDEZ E CALAFRIO
orçamentário de CrS 30 milhões, este ano", mas
total de 16 — onde atualmente são realizadas entre
ia votar no dia seguinte.
de
800
750
leitos
ção
oferecidos
para
aguarda, desde julho, a liberação de metade do
pelo hospital
20 a 30 cirurgias, quando poderiam ser realizadas
Ataques na TV
que registra diariamente um atendimento global de
Quem se dispuser a observar
orçamento suplementar de CrS 13 bilhões e 700
até 50, segundo médicos. Outras salas cirúrgicas
2 mil 300 pacientes, segundo a direção. Com a
as travessias da Avenida Brasil
No mesmo dia, Imperial começou a atacar, no
milhões, que só pode ser autorizado pelo Governo
sequer foram ativadas.
progradesativação de uma das três caldeiras do hospital —
ma do TRE na TV, o projeto de construção de dois
pode escolher uma das 11 pasdo Estado de acordo com o regimento da universiprédios
—
complementar
O
Chefe
do
o
Serviço
de
Cirurgia
sarelas existentes naquele treGeral,
Profesa
direção
para
tem
um
quadro
de
18 andares no local do Anexo do Copa, dizendo
já
dade. O Professor Fayal admite estranhar a demora
"mais
sor
de
recuperação
Carlos
Alberto
de
cho (número que, teoricamenAndrade,
de
desde
"já
equipamentos
1952
na
e aparelhaplano
um crime seria cometido contra a cidade, que
da liberação,
que é uma verba própria do
que
universidade, lembra que, além da falta de material
te, seria suficiente para desestigem de todo o hospital, avaliado inicialmente em
hospital, pagamento dos serviços prestados ao
perderia assim um teatro e veria subir duas torres de 27
mular a prática), mas deve ter
CrS
10
bilhões,
descartável
segundo
Alfred
operar
Sturm.
um
para
andares no local do Hotel Copacabana Palace, um dos
paciente, estão quebraINAMPS".
nervos fortes: parece uma roleAs atuais deficiências do Hospital Pedro Erdas as quatro autoclaves (aparelhos esterilizadores)
símbolos do Rio de Janeiro". Disse também
O decano da Faculdade de Ciências Médicas
ta de vida e morte, com as
que, se
nesto têm-se refletido diretamente na qualidade do
do Centro Cirúrgico. Com isso, todo o instrumental
dependesse dele, "a Câmara jamais teria quorum
da UERJ, Jayme Landmann, professor de Clínica
votar
mesmas chances que tem —
para
— que também necessita de substituição
ensino
da
cirúrgico
Faculdade
de Medicina da UERJ, que
o projeto de lei do Prefeito Marcelo Alencar
Médica e chefe do Serviço de Nefrologia, que
como já se viu nos filmes —
que prevê a
— é levado diariamente
tem
um
total
imediata
de
800
alunos,
dos
cerca
de
500
esterelização
demolição do Copacabana Palace", quando, na verdade, o
também assinou o manifesto, lamenta as dificuldaquais
para
alguém que coloca uma bala
ligados a atividades de aprendizagem no hospital.
nos Hospitais previdenciários Cardoso Fontes, do
des de verbas, apesar de o HUPE ser "um dos mais
seria votado é o tombamento voluntário do conjunto do
que
num tambor de revólver, gira,
É
impossível ensinar Medicina sem recurAndaraí e dos Servidores do Estado e do Souza
Hotel Copacabana Palace, pérgula e piscina, com frente
produtivos do país, para o INAMPS, tanto em
aponta para o ouvido, puxa o
sos; estamos ensinando mal e é preciso melhorarAguiar, municipal.
para a Avenida Atlântica.
quantidade como em qualidade". Ele critica tamgatilho e espera que a câmara
— De uns seis meses
mos as condições materiais da escola e as condições
cá,
"demolição
a
situação
Em seus ataques
tem
bém
para
o
fato de a Reitoria e a direção do hospital
esteja vazia.
do Copa",
pela TV à
"terem de lutar
salariais dos professores — afirmou o diretor da
E um reflexo do total abandono que não
piorado.
Imperial
liberação
de
tenta
um
dinheiro
comover
a
classe
artística
pela
o
desaparecique
A travessia da Avenida Brapara
Faculdade
—
de Ciências Médicas, Professor Jorge
lamenta o Profespodemos continuar aceitando
mento de mais um teatro. Na verdade, ele está é
já lhes pertence".
sil tem quatro momentos. O
preocupaAlberto Costa e Silva.
sor Andrade, lembrando que já teve intenção até de
Já
o
diretor-substituto
do com sua atividade de empresário teatral e demonstra não
do
Hospital
Universitá"os
primeiro, mais fácil, consiste
O
Professor
Eduardo
o
serviço,
onde
Góes,
neurocirurgião
ele
paralisar
admite
e
rio,
Jerzy
próprio
Alfred
conhecer
Sturm,
observa
bem o decreto 1144/85, de Marcelo Alencar —
que
que o mecanismo
em atravessar duas faixas latemestre em Educação, um dos 351 integrantes do
pacientes podem até falecer por infecções graves".
de liberação é simples, mas não sabe explicar a
explicou Luís Eduardo Guinle.
rais de rolamento, só que o
—
corpo
Só
docente
não
da
faculdade,
—
o
setor
"Através
vê a situação do
segundo contou
parou
demora, que desvaloriza o dinheiro:
O decreto diz: "a edificação prevista para ocupar os
para não
da
pique termina numa divisória
hospital como "reflexo do descaso à UERJ".
prejudicar os pacientes e acadêmicos de Medicina,
UERJ, nós apresentamos às Secretarias de Fazenda
terrenos dos números 291, 313 e 327 da Avenida Nossa
de concreto, em forma de prisÉ incompreensível
que ainda têm no local um excelente centro de
e Planejamento do Estado o pedido de orçamento
Senhora de Copacabana observará as normas do decreto
que, num Governo que
ma; é correr, saltar para a diviaprendizagem.
tem
na
política educacional o seu grande investi3044, de 23 de abril de 1981, sem prejuízo da incidência das
sória e conseguir equilíbrio
que é examinado e pode ser atendido logo ou não."
mento, e cujo Vice-Governador, Darci Ribeiro, é
Segundo ele, ocorre sempre uma defasagem inicial
demais normas edilícias vigentes, devendo integrar obrigaapoiando um pé em cada face
Ensino prejudicado
um dos maiores conhecedores dos problemas unide dois meses, desde a apresentação da fatura ao
de cimento. Dali, balançando
toriamente o projeto teatro com capacidade igual ou supeO Chefe do Serviço de Neurocirurgia, Profesversitários do país (o que o fez Chanceler da
com o deslocamento de ar de
INAMPS até o pagamento. Para Alfred, o Governo
rior à do existente".
sor
Pedro
Sampaio,
há
25 anos na universidade, foi
UERJ), a Universidade tenha chegado à situação
veículos que passam a 80 km/h,
Portanto, surgirá no local um novo teatro —
do Estado só recebe os pedidos orçamentários e não
"por
disse
outro médico a ameaçar paralisar seu setor,
em que se encontra. É triste constatar que a UERJ
ou mais, esperam uma ligeira
tem condições de usar o dinheiro.
Guinle.
total
falta
de
condições
de
trabalho". Segundo ele,
falha no fluxo, antes de partir
esteja servindo apenas como mais um dado do
Cercado de zebrinhas e cantando Cidade Maravilhosa
Instalações
é realizada diariamente apenas uma cirurgia contra
nosso esvaziamento cultural.
para o segundo lance.
no
vídeo,
o vereador Carlos Imperial, do PTN, tem defendias sete que eram feitas num mesmo dia, há cerca de
Segundo Alfred Sturm, o Governo do Estado
Com professores desestimulados com o salário
do o Copacabana Palace mas demonstrou também não
O segundo lance exige corretrês
anos.
é responsável pelo pagamento dos 2 mil 300 servidoque chega a ser de Cr$ 2 milhões 98 mil por 10 horas
conhecer o projeto de construção, na área do Anexo, de
ria, a partir de um salto inicial,
— Você fica triste em ver a situação do
res e, no passado, contribuiu com 69,85% do
demanais, para titulares — se trabalhar por 40
duas torres de 18 andares — e não 27 como ele diz —
para atravessar quatro pistas, a
hospital... — queixa-se o Professor Sampaio, neuorçamento total realizado, de CrS 23 bilhões 50'
que já
horas, ganha apenas o dobro —, os alunos também
recebeu parecer favorável do Diretor-Gerai do INEPAC,
primeira reservada aos camirocirurgião respeitado na classe, que necessita usar
milhões. Ao hospital cabem os gastos com material
"As torres
vêm percebendo a queda da qualidade do ensino de
ítalo
Campofiorito.
teriam, cada uma, 80,60
nhões, duas para automóveis, a
alguns de seus equipamentos de uso
de consumo e manutenção, realizados com a fonte'
Medicina na UERJ. Embora o hospital seja recoparticular para
metros de altura, bem menos, portanto,
última para ônibus (faixa seletioperar
no
Pedro
Ernesto.
10 — recursos próprios, dos
que os hotéis
Além
de
—
com
nhecido
95%
nacionalmente
problemas
vêm do'
chega a realizar dois
quais
Meridien (111 metros) e Othon Palace (96,66 metros)
aparelhos
va). Driblando carros, que
do
serviço,
—
os
médicos enfrentam
próprio
pagamento do INAMPS
sob autorização do1
transplantes de rim, por semana, como lembra o
existentes na Avenida Atlântica e aprovados
dificuldades para a conclusão de exames de rotina e,
por prefeitos
Governo do Estado. O convênio com o INAMPS1
freiam, muitas vezes uma moJayme Landmann — as dificuldades dos
professor
anteriores", disse Guinle.
com um dos maiores e mais modernos serviços de
tem 11 anos.
tocicleta, ele corre para a diviestudantes começam nas salas apertadas, na defiRadiologia, da América do Sul, o hospital tem
Em virtude das dificuldades da liberação,
sória central (cerca de 1 m) e
ciência de material e defasagem da biblioteca.
danificados
seis dos 17 aparelhos de raio X — com
ocorre
também
a
falta
de
verbas
escala com o apoio de duas
De acordo com estudantes ligados ao Centro
para o material
especialidades variadas — um dos quais funcionanpermanente — equipamentos e aparelhos que nos
Acadêmico da faculdade, as pesquisas científicas
mãos; aí, então, um momento
do precariamente.
últimos três anos vêm necessitando de urgente
náo têm qualquer investimento. Eles começam a se
de aparente sossego: vencida
substituição.
O principal problema destes aparelhos é a
mobilizar por modificações no currículo, pela ammetade da travessia, ele senta
Os reflexos dessa situação podem ser constatadesativação das ampolas (tubos de imagem), impor(.(.
pliação de um ambulatório — onde poderiam tet
sobre a mureta central, respira,
dos na precariedade de grande parte das instalações
tadas
da
contatos
Alemanha
com diagnósticos mais simples como uma
Ocidental,
ao
custo
médio
de
e programa os dois lances sedo hospital — um complexo de três prédios, numa
CrS 120 milhões cada umá. Em um ano, o hospital
gripe, em vez de serem instalados em ambulatórios
"O Trabalho
guintes, exatamente o inverso
área de 49 mil metros quadrados, na Avenida Vinte
nos Humanismos Imanentistas" foi o
substitui, em média, quatro ampolas,.segundo o
maiores como o do INAMPS, que funciona anexo
do que fizera até ali. Na quintatema
da
e Oito de Setembro. Embora a direção já tenha
conferência
"falta
diretor-substituto Alfred Sturm, que lembra as
proferida ontem, no 2" Congresso
ao hospital. Apesar da alegação freqüente de
feira, três rapazes gastaram 3
Internacional de Cultura e Trabalho Sobre o Pensamento do
iniciado pequenas reformas em enfermarias e instadificuldades da burocracia, para importar a peça. A
de verbas", os alunos têm, ainda, reivindicações
Papa João Paulo II, pelo Padre Ney Sá Earp,
lado uma nova lavanderia, ainda há problemas na
minutos e 40 segundos na trademora do conserto sempre acarreta uma fila de
consideradas pequenas, como a falta de papel
que qualificou
como "ironia" o slogan Arbeit macht frei
vessia.
cozinha e no serviço de Fisiatria, em condições
espera maior do paciente que precisa do serviço.
higiênico.
(O trabalho
liberta), pintado em letras garrafais sobre o
portão de
entrada do Lager de Auschwitz, na segunda
mundial.
guerra
Para ele, a citação é "uma radiografia
perfeita do paradoxo
da exaltação imanentista do trabalho e da liberdade do
homem no pensamento moderno".
Para o filósofo, ao longo da história, tem-se verificado
humano deixado a si mesmo, de fato não
que o trabalho
liberta. "Muito pelo contrário, mata e escraviza, como tem
sido tragicamente provado pelos campos de extermínio e
operosidade forçada de nossa época, um dos espetáculos
mais dantescos da história contemporânea". Ao comentar a
encíclica Laborem exercens (A dignidade do trabalho),
afirmou que ela "transcende a visão pontifícia do trabalho è
choca-se, por um lado, com as concepções básicas do
imanentismo filosófico, que ainda prevalecem em nosso
meio cultural".
Na palestra, o Padre Ney Sá Earp fez uma análise da
MAIS DIVERSÃO E DESAFIO EM CADA JOGO.
exaltação, da crise, da essência e da significação do trabalho
no mundo de hoje, ressaltando a necessidade de uma
avaliação do imanentismo moderno. Como explicou, os
imanentistas excluem a presença de Deus em tudo, com
relação ao homem e segundo ele, este
princípio está muito
próximo ao ateísmo.
O século XX, como disse, "é testeniunha da crise do
trabalho sem Deus, levado adiante conforme as concepções
prometeicas e titânicas do imanentismo". O Padre Sá Earp
alertou sobre a monotonia e a perda de criatividade
que
derivam do caráter repetitivo e maquinai dos serviços e das
tarefas produtivas, bem como da extrema divisão do trabalho, na moderna civilização computorizada. Em seguida, fez
advertências sobre o perigo do flagelo de desemprego, do
subemprego e do não-trabalho em geral, "que assola tantos
países, como o nosso, subjugados pelo jogo do capital".
Ao falar sobre a essência do trabalho como colaboração com Deus, o padre lembrou o conceito do Papa João
Paulo II, que concebe o trabalho como cooperação interpessoai e cometimento em prol da vida. Citando Leão III,
lembrou que o Papa escolheu um ponto essencial da noção
do trabalho, ao escrever na Rerum novarum que ele "é o
meio universal de prover às necessidades da vida".
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intima o homem guardar-se livre para o trabalho,
pela
observância do repouso dominical, a fim de poder colaborar
depois com seus irmãos em plena liberdade de espírito, no
desempenho das tarefas seculares". Ao finalizar a conferência, o Padre Ney Sá Earp afirmou: "Toda a ação do homem
é participação de Deus, inclusive o trabalho humano".
O professor Cândido Mendes de Almeida ressaltou o
rigor, a beleza e a profundidade com que o tema foi
a partir da
abordado pelo Padre Sá Earp que, entre outros títulos, é
TODA LINHA DE CARTUCHOS ODYSSEY. AGORA COM OS JOGOS MAIS QUENTES DOS OUTROS VIDEOGAMES
doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.
O 2o Congresso Internacional de Cultura e Trabalho
Sobre o Pensamento do Papa João Paulo II,
que termina
amanhã, está sendo presidido pelo Bispo Auxiliar do Rio de
: V;
NOVA FILIALPETRÓPOLIS: RUA PAULO BARBOSA, 2
Janeiro, Dom Karl Josef Romer. Além de religiosos,
teólogos, estudantes, educadores e trabalhadores, estavam
*
*
CENTRO,
CINELÂNDIA
* COPACABANA * TIJUCA * MÉIER * CAMPO GRANDE . MADUREIRA
_,,,.¦
presentes o Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro. Dom
-¦£.&&> *,NOVAlGUÁÇU * NITERÓI W ALCÂNTARA * PETRÓPOLIS * CAXIAS * BONSUCESSO
Eugênio Sales, o Arcebispo de Brasília, Dom José Freire
'•"'m*¦-«-.DEPT? ATACADO- RÜA ENG. ARTUR MOURA. 26B 2" AN.DAR BONSUCESSO TELEFONE 280 8822
lojas TIM ES SQUABE
Falcão, o sociólogo e empresário Luís Carlos Muncini, o
Secretário Geral da Comissão de Justiça e Paz.
professor
^W
Cândido Mendes de Almeida e o Padre Henrique Lima
Vaz,
da Faculdade de Filosofia da Companhia de Jesus.

para resolver o seu
problema empresarial

Padre Earp fala sobre
trabalho e a ironia do
slogan" em Auschwitz

PARA O DIA DA CRIANÇA
O PRESENTE É CARTUCHOS DDYSSEY
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Patrirnônio tira o encanto de Petrópolis
Petrópolis/Foto de Vidal da Trindade

O primeiro conjunto urbano industrial tombado pelo
Patrimônio Histórico no Brasil, na Cascatinha, em Petrópolis,
está sendo totalmente descaracterizado. Entre as vilas operarias, surgiu um enorme galpão da DIMEC, além de inúmeras
casas e barracos dentro da área tombada e nos morros circunvizinhos. Para o diretor técnico de patrimônio da APANDE —
associação petropolitana de proteção do patrimônio e ao meioambiente —, Alfredo de Sá Earp Hertz, o abandono se deve à
falta de atuação e de critério da SPHAN (Secretaria de
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
O descaso a que se refere Sá Earp pode ser observado em
vários setores da Cidade Imperial, principalmente nas áreas que
a circundam, onde a SPHAN autoriza construções e demolições
que afetam a paisagem dos conjuntos tombados. O diretor da
APANDE criticou ainda a falta de um inventário dos bens
tombados, que permita à SPHAN estabelecer um plano de
recuperação e de acompanhamento das áreas protegidas pela
lei. Outro exemplo citado por Sá Earp são as construções no
Morro do Cruzeiro, que desfiguram a Avenida Koeler, ura dos
mais expressivos conjuntos tombados.
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Tradição operária
O Conjunto Urbano Industrial da Cascatinha, construído
no século XIX, pode ser apreciado da Estrada Uniáo-Indústria,
nas imediações do bairro de Carangola. A fábrica de tecidos
Petropolitana, atualmente desativada, fica no centro do vale e
se destaca do conjunto, com suas paredes de alvenaria de pedra.
Também compõem a área tombada a igreja, a praça com o
coreto, a escola, a usina elétrica, as vilas operárias, com um
total de 380 casas, e a estação da estrada de ferro, em absoluto
estado de abandono.
A unidade das vilas operárias é quebrada em conseqüência
da falta de fiscalização: cada morador faz o que quer com as
fachadas, revestidas de azulejos e tijolos aparentes. Isso ocorre
na Rua Bernardo Tosta, onde, além da descaracterização, há
barracos e casas de alvenaria construídos em frente ao conjunto.
O mesmo acontece na Rua Vereador Sebastião de Melo, em
que a vila preserva a aparência original, mas tem em frente todo
tipo de construções.
Para quem vê o conjunto da estrada, a maior aberração é a
DIMEC, um enorme caixote branco entre dois conjuntos de
vilas. Como afirma o diretor da APANDE, o prédio foi
construído após o tombamento. Outra distorção gritante é o
edifício de três pavimentos erguido na Rua Hermogênio Silva,
área de entorno, e a sede de igreja Wesleyana Betei, na encosta
nos fundos do vale. Nesta mesma encosta, multiplicam-se
construções desordenadas, que colocam em risco a vida dos
moradores, em conseqüência da acentuada declividade, além de
alterarem a uniformidade do conjunto.
— Parece que querem acabar com a tradição operária da

A antiga estação da estrada de ferro, na área tombada da Cascatinha, está'em "ruúias""^
cidade — acusa Sá Earp. As descaracterizações sáo rotineiras.
tombados e os não tombados — onde qualquer alteração tem
A SPHAN teria que manter um quadro permanente de fiscais
"Muitas vezes,
que ser aprovada peio órgão.
a SPHAN usa
para coibir estes e outros abusos.
critérios diferentes em situações iguais", diz Fernanda, citando
o exemplo da Rua Montecaseros, onde um conjunto de casas do
Alfredo de Sá Earp lembrou ainda que a região poderia ser
início do século foi demolido com autorização da SPHAN e
aproveitada como um grande shopping center, a exemplo do
-outra casa, também do início do século, teve seu
Boulevard, em Vila Isabel, no Rio, cuja arquitetura é semelhan-~
pedido de
demolição levado ao Conselho Municipal de Preservação do
te à da fábrica Petropolitana, que tem cerca de 100 anos. A
Patrimônio Histórico e Artístico. Na Rua Benjamin Constant,
fábrica de tecidos próxima à usina elétrica — desfigurada por
foi demolida uma casa em frente ao Colégio Sion e próxima à
telhas de alumínio em forma de arco — que pertence à indústria
residência que pertenceu ao Visconde de Ubá, ambas tombaÉden, também está desativada e poderia ter o mesmo aproveitadas, e o terreno permanece baldio há cerca de três anos.
mento. Para a vila operária, o diretor sugere o desenvolvimento
A harmonia do conjunto arquitetônico formado pelas
Ide atividades artesanais, inclusive de malhas, atualmente conresidências da Rua Dr. Sá Earp c alterada pelos prédios —cujos
centradas na Rua Teresa.
fundos são verdadeiras paredes de concreto — construídos nal
Rua Teresa. O loteamento que dividiu um jardim que
Harmonia alterada
pertencia!
à família imperial, no Morro do Cruzeiro, desequilibra a
Um dos setores mais afetados pela omissão da SPHAN, de
|
paisagem da Avenida Koeler com a construção de grandes \acordo com a presidente da APANDE, Fernanda Colagrossi,
residências, algumas ocupando quase que a totalidade dos|
sáo as áreas de entorno — de transição entre os conjuntos
terrenos. "Essas construções fazem com que a visão do casario1

da Avenida Koeler fique comprometida e desmerecida" acrescentou Fernanda Colagrossi.
A falta de atuação da SPHAN, mencionada
Alfredo de
Sâ Earp, também atinge os rios de Petrópolis. por
embora
que,
tombados, recebem obras de contenção do UNOS sem
que o
Patrimônio seja consultado. Kle também criticou a construção
de uma ponte enviesada na Rua Barão cio Rio Branco
próxima
ao acesso para o Retiro, já que todas as
da cidade são
orlogonais às margens. "As obras devem pontes
ser feilas, desde que
obedeçam à orientação do SPHAN", observou. Outra ineerência é feita pelo DNAEE (Departamento Nacional de Águas
e
Energia Elétrica), que vem instalando cabines semelhantes
a
containers nas margens dos rios. Uma delas fica em frente ao
n°
111 da Avenida Barão do Rio Branco, enire árvores e
um
canteiro de lírios amarelos.
Pressão imobiliária
Petrópolis é uma das maiores áreas tombadas do Brasil
reunindo cerca de 2 mil 500 imóveis tombados. Para Alfredo de'
Sá Earp, o abandono da Cidade Imperial se deve à falta de
quadros para a fiscalização da SPHAN. agravado
inexistência de um inventário: "o trabalho é leito cm pela isolados
pontos
porque nao existe método", afirmou, "e nem critérios ou
eficiência da SPHAN em Petrópolis". completou Fernanda.
A responsável pelo escritório da SPHAN em Petrópolis —
subordinado ao 6" Distrito Regional -, Eveline Lindoso
está
de ferias, mas a pessoa que a substitui em Petrópolis
preferiu
indicar o coordenador, no Rio, Eurico Calvente,
para falar
Eurico> P°rém- nf,° foi localizado
íiS^fn?'
JORNAL
DO
BRASIL.
pelo
O diretor técnico da área de meio-ambiente da APANDE
Francisco Antônio Dória, alerta
do setor
para a
imobiliário no sentido de mudar o vínculo de pressão
Petrópolis com
Região Metropolitana — sujeita ao zoneamento da Fundrema
que forneceu todos os subsídios para a lei de tombamento dà
cidade — para a Região Serrana: "O vínculo de Petrópolis
com
a Região Metropolitana é conseqüência da ecologia humana
muito mais ligada ao litoral que ao interior", ressaltou
A presidente da APANDE acrescenta
esta pressão
está encontrando eco na comunidade, "porque que
verbas vultuosas
destinadas à Região Metropolitana vêm sendo distribuídas
todos os municípios que a compõem, menos a Petrópolis" a
e
conclui com um apelo:
— Pedimos ao Governador do
Estado
repare essa
injustiça feita a Petrópolis, que vem sendo que
explorada com
sucesso na opinião pública por alguns setores ligados
às
imobiliárias. Apelamos também ao Secretário da SPHAN
Ângelo Oswaldo Araújo Santos,
olhe e zele pela
para
cidade, determinando à representação do que
Rio maior presença e
eficiência no município.

Famerj inaugura sede
própria após 11 anos
em imóveis alugados
A Famerj (Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro) — após 17 anos de
funcionamento — inaugurou ontem a sua sede própria,
na Rua Visconde do Rio Branco. O prédio (um sobrado)
foi adquirido pela Federação há cerca de oito meses ao
preço de CrS 150 milhões e_, totalmente reformado,
ganhou mais dois andares.
Congregando 522 associações de moradores atualmente, a Famerj englobava, quando foi criada, apenas
15 associações. O presidente, Francisco Alencar, considera a inauguração "uma vitória, até
porque os recursos
gerados para a compra foram através de movimentos
nossos e das associações que contribuem com 3% do
salário mínimo mensalmente".
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Prioridades
Funcionando anteriormente de maneira
precária,
em imóveis alugados, a Famerj agora dispõe de um
auditório com capacidade para 105
pessoas, seis salas de
comissões de luta, comunicação, tesouraria, almoxarifado, diretoria, processamento de dados,
gráfica e tesouraria.
Há quatro meses na presidência da Federação,
Francisco Alencar adianta que a Famerj
pretende, até o'
final do mês, realizar um debate com os candidatos
à
Prefeitura do Rio, para apresentar
proposta sobre a
progressiva estatização do transporte na cidade:
O Estado tem atualmente
só 5% dos transportes
coletivos do Rio e, quando acontece uma
greve como
esta, é o caos. Iremos propor
que o novo Prefeito tenha
poderes para lutar pela encampação dos transportes
urbanos pelo Estado — disse Francisco Alencar.
Discordando de opiniões de
que a greve dos rodoviários estaria infiltrada de
pessoas estranhas à categoria
o presidente da Famerj afirmou
que as reivindicações
"até
sao justas":
*
Só não
podemos deixar que a população pague
por elas — disse Francisco Alencar.
Contando com outra sede — doada
por uma família
aristocrática — em Campo Grande, a Famerj tem
como
prioridade, segundo o presidente, no momento, a
política da habitação, o abastecimento, o transporte,
saneamento básico. A reativação das feirinhas comunitárias
em convênio com a Ceasa tem sido também "motivo
de
luta" da Famerj, que aumentou de 2 mil 500
para 10 mil
o número de cestas básicas fornecidas à
população:
A idéia é atingir o número
de 20 mil cestas até o
nm do ano — acrescenta Francisco Alencar.
Para ele, não será difícil conseguir ainda a colocaÇào de um membro da Federação, na comissão especial
de educação do governo,
para discutir o programa de
educação, debatendo formas de
participação na formulação e execução destes programas. "A sede nova concretiza o crescimento do nosso movimento" diz o
presidente
da Famerj.

Menores embarcam em
ônibus para São Paulo
e roubam 28 passageiros
São Paulo — Dois
—

jovens assaltantes armados
que
na Rodoviária Novo Rio embarcaram como
passageiros
—
a
Capital
para
saquearam ontem de madrugada,
paulista
na altura de Queluz, município na divisa de São Paulo e
Rio,
os 28 ocupantes do ônibus do Expresso Brasileiro.
Não'
houve reação diante dos revólveres e os bandidos levaram
dinheiro, jóias e objetos no valor de CrS 8 milhões,
se
embrenhando numa mata
próxima à Via Dutra. A polícia de
Queluz, porém, agiu rápido e em três horas localizou e
prendeu os marginais, que já confessaram oito assaltos
semelhantes nos últimos meses.
Na delegacia, eles se identificaram como menores de
idade (16 anos), dando os nomes de Eziel Gomes da
Silva e
Josemar Costa de Almeida da Silva. Não tinham,
no
momento da prisão, nenhum documento. Os
milipoliciais
tares paulistas encontraram os dois assaltantes descansando
sob a sombra de árvores, recuperando tudo
que foi roubado
O ônibus da Expresso Brasileiro,
que seguira viagem com os
passageiros para São Paulo, foi avisado pela Polícia Rodoviária e voltou a Queluz. Às 18 horas, as 28 vítimas
retomaram a viagem.
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VIDEOGAME
DISMAC/ACTIVISION
COMPATÍVEL COM CARTUCHOS
SISTEMA ATARI GRÁTIS: 1 CARTUCHO

y^Ê_x

GRANDE VARIEDADE DE CARTUCHOS
PARA VIDEOGAMES SISTEMA ATARI.
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OU 3x198.500 = 595.500

calculadoras Dismac

DISMAC LC 9
8 Dígitos, %, r, Memória,
Desliga automaticamente
após 8 min

DISMAC HF 82 LC CIENTÍFICA
10 Dígitos, 76 Funções,
Matemática, Logarltimicas,
Trigonométricas, etc

DISMAC MINI CARD MC 129
8 Dígitos, Memória,
Constante bateria com carga
para 2000 hs
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DISMAC MINI CARD R V
SUPER FINA, 8 Dígitos, %,
Memória, bateria
c/carga para 2000 hs

DISMAC HF 90 PROGRAMÁVEL
10 Dígitos, Memória de Programação,
Niveis de Parênteses,'Funções: Trigonométricas, Logarltimicas, Estatísticas, etc.

DISMAC MINI CARD SOLAR
8 Dígitos, %, vT
Memória, funciona com
energia Luminosa

DISMAC METRICALC SOLAR
8 Dígitos, %, Memória,
no formato de régua.
Funciona com energia luminosa....

DISMAC SB 15 BANCÁRIA
Controla saldo de 3 contas correntes
simultaneamente, acompanha prático
estojo porta cheques e documentos....

DISMAC LC88 SUPER FINA
8 Dígitos, %, vT
Memória permanente,

DISMAC HF 45/34 LC CIENTÍFICA
45 Funções, %. vr
Memória, logarftimos, seno,
coseno, PI e tangente

DISMAC LC 99 MUSICAL
8 Dígitos, %, Memória,
cada tecla ó uma
nota musical

%le~Rio

lOJASTIMES

DISMAC FLEX-CALC SOLAR
DOBRÁVEL, 8 Dígitos, %, v<7Memória
Funciona com energia luminosa
Grande novidade para Brindes

SQUARE

205.000
129.500
449.000
160.000

estojo luxo

NOVA FILIAL-PETRÓPOLIS: RUA PAULO BARBOSA 2
,.* CENTRO •¦CINELÂNDIA' •COPACABANA * TIJUCA * MÉÍER ¦¦^¦-. -X ¦& ¦
.•.CAiyiPO^GR^NDE^.MADUREIRA • NOVA IGUAÇU • NITERÓI '/' -V /%!¦
ALCÂNTARA * PETRÓPOLIS * CAXIAS • BONSUCiESSóH^ ^V^^^lf
DEPT? ATACADO - RUA ENG. ARTUR MOURA; 268 - 2o ÀNdÀ^^-;-.:^^í;-;#M
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Thatcher usa táticas agressivas para vender mais armas
Alan Elsner

como parle do negócio, sem impor restrições
ao uso delas e alé concordando em suprir os
saudilas com aviões alé então exclusivos da
própria Royal Air Force.
— Você precisa oferecer o
que o clicnle
quer comprar, sc quiser concretizar negócios
dcsle lipo — disse Sir Raymond Lygo.
A lei inglesa proibe venda cíc armas a
países envolvidos cm conflitos, lembra o Secretário Hescltine, citando a recusa dc vender
armas ao Irá c ao Iraque. Dois dias depois, no
entanto, o Ministério da Defesa soube
que
linha sido renovada a entrega ao Irá, este ano,
de peças para tanques Chieftain. Um
portavoz explicou que as peças "não estavam concetadas aos sistemas letais do veículo"...
O esforço dc venda dc armas sc reveste de
uma nova disposição dc considerar acordos de
permuta, créditos a longo termo e acordos
compensatórios como parte dos pagamentos
das armas entregues. O Financial Times do dia
Io informou,que a Inglaterra eslá prestes a
fechar um contrato com o Egito para fornecimento dc 140 milhões dc dólares dc equipamento militar, como crédito para pagamento a
longo termo.

Reuters

Londres — A Primeira—Ministra Margaret Thatcher está liderando pessoalmente um
esforço agressivo de vendas para levar os
fabricantes ingleses dc armas a vencer concorrências milionárias de exportação. Funcionarios da indústria de armamentos disseram que
o incentivo governamental garantindo contralos recentes tornaram 1985 o ano recorde das
exportações de armas inglesas.
O Secretário dc Defesa Michael Hescltine
disse que o papel da Thatcher na assinatura de
um contraio recorde de 4 bilhões dólares, na
semana passada, para a venda à Arábia Saudita de 132 aviões militares, jamais poderá ser
exagerado. Inglaterra e França eslào disputando o terceiro lugar no quadro de exporiaçào de armas, logo depois dos Eslados Unidos
e União Soviética.
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Carta a Reagan
Quando a França estava prestes a vencer
um contrato de 4,5 bilhões de dólares, para
venda de um sistema avançado dc comunicações militares, aos Eslados Unidos, no âmbito
do programa Guerra nas Estrelas, Thatcher
pessoalmente escreveu uma caria ao Presidente Reagan recomendando uma empresa inglesa.
Num gesto que provocou fúria no Governo francês, ela insistiu com Reagan para que
escolhesse o sistema inglês, embora fosse consideravelmente mais caro. Thatcher alegou
que a Inglaterra devia obter o contrato por ser
melhor aliada dos Estados Unidos do que a
França. Como resultado da carta, os americanos adiaram a decisão, dando á empresa
inglesa mais tempo para apresentar orçamento
melhor.
Thatcher se envolveu lambem em recentes
negociações para vender caças à Jordânia,
num complicado pacote de armas.
Segundo números oficiais, as exportações
dc armas inglesas renderam quase 1.2 bilhão
de dólares no ano passado. Especialistas em
defesa dizem que transações secretas fazem
este total dobrar, pelo menos.

Os interesses comerciais
— Parece que predomina uma nova atitude em relação às vendas de armas inglesas, na

No país do comprador

qual os interesses comerciais estão acima da
política — afirma Robert Elliot. do Instituto
(ie Estudos Estratégicos.
Com o desemprego ainda permanecendo
acima dc 13% da força de trabalho na Inglatcrra, funcionários da indústria dizem
que se
tornou vital para Thatcher preservar os empregos no setor dc armamentos.
— Se não tivéssemos leito o negócio com
a Arábia Saudita, 30 mil empregos estariam
em perigo — disse Sir Raymond Lvgo, diretor
executivo da Brirish Acrospace (BÀE), numa
entrevista à imprensa.
Funcionários da British Aerospace,
que
está construindo os caças Tornado e os aviões
de treinamento Hawk comprados
pela Arábia
Saudita, acreditam que o envolvimento da
companhia com os sauditas, que começou cm
1974, tornou-se vital para dezenas de empresas
inglesas.
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— Todos os
pedidos da Força Aérea saudita passam pela nossa empresa, desde componentes dc avião ate papel higiênico. Cerca de
500 companhias diferentes estão envolvidas
cm nossos negócios — disse um funcionário da
British Acrospace que trabalha no setor do
Oriente Médio.
A British Acrospace emprega 1 mil 600
pessoas na Arábia Saudita e, entre outras
coisas, administra um Instituto de Estudos
Técnicos em Dhahran que ensina 50 matérias a
2 mil 400 estudantes. Robert Elliot diz
que
Thatcher explorou astutamente a inabilidade
de Reagan de enfrentar a oposição do
so lobby judaico americano, deixando poderode vender os caças F-15 aos sauditas.

A Royal Air Force
Ao contrário do.s Estados Unidos, a Inglaterra ofereceu suas armas mais sofisticadas

W
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Em termos passados o Governo Thatcher
não era sensível a acordos compensatórios,
sob os quais o vendedor concorda em reinvestir parte do contrato no pais do comprador.
Funcionários da indústria disseram que Thatcher mudou dc opinião depois que companhias
inglesas perderam contratos para os franceses
que ofereciam lermos mais generosos.
No caso do negócio eom a Arábia Saudita,
espera-se a formação dc joint ventures
para
justificar cerca dc um terço do valor do
contrato. O negócio inclui também um elemento de permuta segundo a qual os saudilas
entregarão petróleo como parte do pagamento
dos aviões.
Um generoso crédito dc exportação, conseguido através de um banco mercantil inglês,
também aplainou o caminho para o negócio
com a Jordânia. A Jordânia ficará alguns anos
sem pagar pelas armas.
— Sempre há um elemento desta natureza. E o que o cliente quer — diz Lygo. — Cabe
a nós formar um pacote que agracie a cada
cliente.
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SUAS EMOÇÕES AUMENTARÃO COM INTELLIVISION II
O MAIS COMPLETO DE TODOS OS VIDEOGAMES
" ° ÚNIC0 C0M PAUSA: VOCÊ PARA O JOGO E COMEÇA DE NOVO QUANDO OlllSFR
!»TALÍ-jyjSI0N
QUAND0 QU,SERIMAGENS TRIDIMENSIONAIS COM PERFEITA DEFINIÇÃO
GRÁFICA
CONTROLES DIRECIONAIS COM 16 POSIÇÕESí i AItECLAS LATERAllE SONORA
1° AÇÃO.

"Contra"

afirma que
com união derruba
Governo sandinista
Anne Leroiix
Ele

Washington — A queda do Governo sandinista
se
decidir em 10 meses, sc houvesse uma combinação poderia
dc (atores
Prognosticou Adolfo Calem, chefe mililai da Força Nicagüensè
(l-DN, com base em Honduras), principal
grupo dc cnntras.
Em entrevista por telefone, ,1c sua residência
cm Miami
Monda, o chefe da FDN sublinhou
"temos
indícios de quê
amplos setores do Exército Popular que
Sandinista (1 PS) 'já estáo
considerando se unir a nos".
~

Esperanças
Esle é um dos fatores que se combinariam com outros
de Uno
interno e exierno para provocar a
queda ou a troca dos comandantes sandinistas cm II) meses, indicou.
Os outros fatores, segundo Calem, são a rejeição "ativa
em
lugar de passiva do regime no
por parte do povo
nicaragüense e o incremento da lula poder
da FDN.
Esta organização quase duplicou seus efeli\os desde
que
cessou a ajuda oficial americana em outubro de
1984 e espen
duplicar, de novo em 12 meses, os 16 mil a 17 mil combatentes
tem agora.
'que
Do ponto-de-vista exierno, serão necessárias
pressões para o
isolamento do regime sandinista, o corte da assistência
de países
ocidentais a Manágua, a condenação da Organização de Eslados
Americanos (OEA) a Nicarágua - lal como ocorreu com o
Governo somozista em 1979 — e as pressões dos outros
países
centro-americanos, precisou o líder contra.
Calcro expressou sua esperança dc
o Congresso dos
Estados Unidos, que após um parénlcse dc que um ano vollnu
a
quase
autorizar a ajuda aos cnntras. embora só lenha
dado 27 milhões de
"não
dólares de assistência
letal", reinicie também a ajuda militar
em outubro.
O movimento anti-sandinista estíi crescendo rapidamente
e
agora planeja uma "verdadeira ameaça" ao Governo
sandinista
disse ao New York Times um alio funcionário
americano.

Dólares
O jornal foi o primeiro a revelar que um membro dn
Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca assessorou os
cnntras em diversas áreas, apesar da proibição legislativa.
O Governo Reagan reconheceu, por sua parle, que houve
contatos, mas sustentou que "não eram uma violação das leis".
O alto funcionário indicou que, sc liem que "o final (da lula
contra Manágua) não esteja à vista, esla muito mais próximo c isso
não tomará 10 anos".
Com isso, desmentia os prognósticos
pessimistas que. no
princípio do ano, formulou no Congresso o então comandante das
Forças Armadas americanas no Sul. General Paul Gortnan.
Calero, que considerou excessivamente pessimistas os novos
prognósticos, assinalou que sua organização recolheu uns 15
milhões dc dólares de fontes americanas e dc oul ros
países nos
últimos 12 meses.
E preciso que, além dc particulares americanos vários
Governos ibero-americanos e cidadãos da Alemanha
lederal
França e Bélgica ajudaram a FDN a obter armas
e outros
equipamcnlos militres.
Também lembrou as declarações do alio funcionário americano sobre a petição da União Nicaragüense Opositora
(UNO),
para obter um status de observador nas Nações Unidas.
O líder da FDN, um dos tres dirigentes da UNO.
que desde
junho agrupa os principais grupos anti-sandinistas, à exceção do
Comandanle Edén Paslora, disse que "por ora isso é somente uma
opção".
"um
Mas não descartou que a organização
peca a
pais
amigo" — que náo nomeou —
documentos na
que apresente
ONU com esle fim e recordou que "somos maiores e mais
representativos" do que a guerrilha salvadorenha, cujos representantes se sentaram no banco nicaragüense na ONU há tres anos.
O dirigente contra declarou ainda que continua os esforços
da UNO para ser representada em maior numero de
países
europeus e ibero-americanos.
Segundo fontes oficiais americanas, nenhum grupo
que não
esteja filiado à UNO poderá se beneficiar dos 27 milhões
de
dólares autorizados pelo Congresso.
Encontram-se abertas até o dia 30 de novembro de
1985, na Secretaria do Curso de Pos-Graduação em
Parasitologia. prédio do Instituto de Ciências Biolóqicas da UFMG. Bloco E-3 — sala 237 — Cidade
Universitária, a.s inscrições paia a Seleção aos
Cursos de Mestrado e Doutorado em Parasilologia'
— Maiores informações: (031) 441.8077/1213

Prefeitura de Niterói

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO

EDITAL
EXECUÇÃO FISCAL
A PREFEITURA DE NITERÓI, através a Procuradoria
Geral do
Município - Procuradoria Fiscal, comunica
que levara a praça no
n° Palác'° da Jus,lça os bens
Penhorados à
uncS^cr'?™8,
HUSPIIbCLlDA. na execução fiscal movida na 6" Vara
Cível nara
cobrança da débitos referentes ao Imposto Sobre Serviços
Niterói. 03 de outubro de 1U8B
Ia) OSCAR CARNEIRO NAZARETH
SECRETÁRIO
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Prefeitura de Niterói
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
EDITAL
EXECUÇÃO FISCAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, através à Procuradoria Geral do Município — Procuradoria Fiscal, comunica que será realizada no
próximo
dia 16 às 14 horas no Palácio da Justiça o leilão do
imóvel inscrição n° 000004-2, sito à rua Vise. do Rio
Branco n° 47, para cobrança de debito referente ao
Imposto Predial e Territorial Urbano. ob|eto da execução fiscal n° 60834. que tramita na 6a Vara Cível de
Niterói.
Niterói, 03 de outubro de 1985.
(a)OSCAR CARNHRO NAZARETH
SECRETARIO
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Jerusalém — Foto da AFP

Israel encontra
casal morto por
guerrilheiros

Egípcio mata 7 israelenses
Jerusalém — Um policial egípcio, num rcpentino ataque dc loucura, disparou contra um
grupo de turistas cm Ras Baraq, no deserto
egípcio do Sinai, matando sete civis israelenses c
ferindo duas crianças. Em Tel Aviv. falando em
nome do presidente egípcio Hosni Mubarak. o
encarregado de negócios da embaixada egípcia,
Mohamed Bassiouny, expressou "sinceras condolcncias" às famílias das vitimas.
O Ministro da Defesa do Egito, Marechal
Mohammcd Abdcl-Halim Abu-Ghazala. disse
ao embaixador israelense no Cairo que o alacan-

Jerusalém c Beirute — Os corpos
de um casal dc jovens israelenses.
Mordecai Suissa, de 2S anos, e Edna
Harrari, dc 22, foram encontrados
com vários tiros, a vários quüõinctros do local onde seu cano fora
achado quarta-feira, a 10 quilômetros de Jerusalém, numa área de
bosques. Num telefonema dado em
Jerusalém sexta-feira, antes que os
corpos aparecessem, um homem que
se dizia representante do Comando
17 da OLP — mesmo grupo acusado
da morte dc três israelenses na semana passada em Larnaca, Chipre —
declarou que sua organização executara os dois jovens.
Cerca de 1 mil policiais e voluntários, utilizando helicópteros c cães,
participaram das buscas. Os corpos
foram encontrados no alto dc uma
colina. As duas mortes elevaram
para 15 o número de israelenses
assassinados em Israel e na Cisjordânia ocupada nos últimos meses, em
ataques que as autoridades atribuem
a guerrilheiros palestinos.
Diplomatas

te será punido. Os disparos se deram num
momento em que as relações enlre Egito e Israel
estão leiisas, devido ao ataque israelense ao QG
da Organização para a Libertação da Palestina
(OLP) cm Túnis, na Tunísia.
O policial, membro da Força Central de
Segurança, foi preso. A área onde se deram os
disparos c um local favorito para turismo de
israelenses, que controlaram Ioda a península do
Sinai durante 15 anos. até 1982, quando foi
devolvida ao Egilo dc acordo com disposições
do tratado de paz israclensc-cgipcio.
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Os corpos de Edna e Mordecai são removidos dentro de sacos

-Jovens libaneses não conhecem a
paz-

Milicianos muçulmanos esquerdistas continuavam a procurar em
Beirute os três diplomatas soviéticos
seqüestrados pela Organização de
Libertação Islâmica (OLI), que já
executou quarta-feira o Secretário
Arkady Katkov.
O Encarregado dc Negócios soviético, Yuri Souslikov, com semblante tenso, teve encontros com
Walid Jumblatt, líder da milícia drusa, e Nabih Berri, líder da milícia
xiita, cujos serviços de informações
estão tentando localizar os sovicticos. Os seqüestradores mantém silêncio sobre seu destino há Ires dias.
Também não há notícia do diplomata americano William Buckley,
seqüestrado há 19 meses e que a
Jihad (Guerra Santa) anunciou ter
executado. As autoridades americanas acreditam que cie ainda está vivo
e que o anúncio foi apenas "um
jogo".
A Casa Branca anunciou que
não fará comentário sobre o caso,
até que o destino de Buckley seja
esclarecido.
Em Washington, o Presidente
Ronald Reagan, em sua palestra semanai pelo rádio, condenou a "inútil
e repulsiva" violência no Oriente
Médio, repetindo seu apelo para
negociações entre todas as partes
envolvidas. Afirmou ainda que a luta
armada "não resolve nada", sendo
necessárias negociações dc paz direta entre todos os contendores.

John Kohut
Reulers

Beirute — "Não posso dizer que me acostumei à
guerra. Eu não sei o que é viver sem ela."
Dccma, hoje com 13 anos, tinha três quando a
guerra civil no Líbano começou cm 1975. Ela é parte
de uma geração que nunca conheceu a paz.
Fico assustada quando há bombardeio, mas
no dia seguinte vou à praia ou à aula de bale. Alguns
de meus amigos não saem, porque suas famílias ficam
preocupadas. Uma porção deles depende dc quão
severa sua mãe é — diz Decma, numa tarde calma de
verão, no apartamento dc cobertura dc seus pais, cm
Beirute Ocidental (setor muçulmano). Ela é uma
menina madura para sua idade c explica que conviver
com a guerra é cm grande parte uma questão de
atitude.
Dia seguinte
Outros, que recordam a paz, tiveram de aprender a viver num Líbano em guerra permanente, com
o pensamento de que pode estar próximo o momento
dc sua morte c com a onipresença dos pomposos
milicianos que percorrem as ruas como xerifes cheios
dc ginga de velho Oesle americano.
Ouando levantamos de manhã, após uma
noite dc bombardeio, temos dc olhar para fora c ver
se há carros nas ruas, se as lojas abriram — diz Azza
Baydoun, 41 anos, professora de ginásio. — Sc está
tudo bem, nossas crianças se vestem, descem e
esperam pelo ônibus escolar como se nada tivesse
acontecido.
Azza e o marido Ahmcd, um sociólogo, moram
a 800 metros da Linha Verde, uma faixa de edifícios
bombardeados que atravessa o velho centro de Beirute, separando os setores cristão e muçulmano. Quando os dois lados rivais começam a se bombardear com

YASHIGVMF3

estoques aparentemente intermináveis de munição, a
família aluga um apartamento num local mais distante ou se refugia cm casa de amigos. Mas a maioria dos
vizinhos não pode se dar ao luxo de pagar um
segundo aluguel. Eles apenas se refugiam em corredores, porões c abrigos, às vezes por noites a fio.
Parede derrubada
Após quatro dias de bombardeio incessante das
artilharias cristã c muçulmana no mes passado, Nabil,
um bancário dc 33 anos que vive a algumas quadras
da Linha Verde, emergiu do seu esconderijo para
descobrir que um petardo tinha derrubado a parede
dc seu apartamento.
Eu gostaria de sair do Líbano mas é difícil
nós
conseguir emprego no cxlcrior. Muitos
para
países não nos dão visto dc entrada, porque acham
que somos todos terroristas — diz.
A guerra arruinou a economia, deixando cerca
de 1/3 da população sem emprego; mas freqüentemente um irmão ou um tio trabalhando num dos
países do Golfo rico cm petróleo manda ajuda para os
parentes e ninguém chega a morrer de fome.
O contrabando através dos portos controlados
pelas milícias assegura um suprimento de produtos
japoneses, europeus e americanos maior do que o
encontrado cm muitos países vizinhos. Mesmo assim
os Bcydouns dizem que sua qualidade dc vida caiu
dramaticamente. Eles só não saem do país por causa
de responsabilidades dc família e sociais.
Azza diz que dificilmente vai agora ao cinema,
não há mais teatros e qualquer viagem é perigosa,
quando não impossível.
Agora sento na sala e assisto
programas de
TV americanos imbecis. Normalmente esse nível de
cultura é muito baixo para nós. Acaba com a moral
de qualquer um ver coisas cm que realmente não está
interessado — diz ela.
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União Fiat-Ford dará à Itália novas tecno logias
riam dado um grande passo pnra
consolidar e até ampliar a hegemonia da Fiat na Europa, ao mesmo
tempo que teriam encontrado a
cunha para a grande penetração da
sua marca no mercado americano,
que faria com que a Fiat deixasse de
ser apenas o automóvel de um público esnobe e sofisticado, amante do
italian style, para ser carro bem mais
popular, pelo menos como os japoneses que sempre foram os concorrentes mais incômodos para os Agnelli.
O mesmo grilo
A quem invoca razões e temores
nacionalistas, para criticar o próximo
casamento Fiat-Ford. Gianni Agnelli
responde com o pragmatismo e a
frieza de sempre:
— Não é a primeira vez
que
ouço esse grito, contra a Fiat que
deixa Turim, que abandona a Itália.
Protestos que não diferem de outros
que foram feitos quando acentuamos
nossa presença em Turim e na Itália.
A realidade é que um processo de
integração em nível europeu — melhor seria que fosse mundial — hoje
é indispensável e portanto desejável.
E ainda mais: hoje é inevitável que a
produção automobilística se dirija e
se concentre nos países de mais baixo custo.
Num país como a Itália, onde a
Fiat de Gianni Agnelli, em cinco
anos, de 1979 a 19S4, conseguiu
reduzir ainda mais os seus custos de
produção, dispensando 147 mil cmpregados. Passando dos 357 mil de
ontem aos 210 mil de hoje. Precedente e lição que provavelmente serão aproveitados pela Fiat-Ford num
futuro próximo.

Araújo Netto
Correspondente

Roma — Na Itália, país onde a
sobriedade e a modéstia continuam
pecados mortais, o acordo da Fiat
Automóveis com a Ford Europa pode vir a ser o casamento do século. É
assim pelo menos que dele vem falando a grande imprensa do país.
Na opinião do advogado Gianni
Agnelli, presidente da Fiat Holding,
italiano que detesta a retórica, é uma
experiência de integração de significado e valor bem mais concretos.
— A nós interessa muito (o casamento Fiat-Ford) porque promoveria nosso encontro com um sócio
não europeu que, apesar de operar
também na Europa, tem acesso a
todas as sedes de pesquisas científicas, tecnológicas e em processo de
desenvolvimento, próprias dos Estados Unidos: a Nasa, o escudo espaciai, as universidades, o Pentágono,
os laboratórios de pesquisa avançada. Interessa ainda porque hoje quase todas as casas automobilísticas
adquirem de fora 50% a 70% do
conteúdo de cada veículo. Tendência
que, nos próximos anos, não deverá
sofrer relevantes variações. O que
permite compreender facilmente
qual seja e qual será a importância
dos produtores de componentes. E
entre eles certamente se fará uma
drástica seleção acentuada por dois
fenômenos: primeiro, os progressos
tecnológicos que estão sempre melhorando o produto acabado, o automóvel. Segundo, a firmação da tendência, que já é da Fiat, de lançar
novas linhas ao mesmo tempo que,
paralelamente, projeta novos produtos — é a explicação racional que
Gianni Agnelli, presidente da Fiat,

pode nascer um autêntico monstro,
com capacidade de produzir 3 milhões de automóveis por ano e uma
cota de mercado superior aos 25%.
Números que ganham mais consistência quando se sabe que, nesse
caso, em cada grupo de quatro europeus, um viajaria em automóvel
Fiat-Ford.

dá para o casamento com a Ford,
que poderia se consumar em dezembro, antes do próximo Natal.
Há 10 anos
O interesse de Agnelli por esse
acordo é antigo. Há mais de dez
anos, ele vem se preocupando e
fazendo revisões sombrias para o
futuro da indústria automobilística,
que em sua opinião será sempre mais
condicionada por um processo de
seleção que conduzirá quase todos a
operações de associação ou integração de técnicas e linhas de produção.
Neste momento, em fase muito
avançada, as negociações de Agnelli
com a Ford Detroit visam uma união
integral das duas empresas da qual

Na mesa das negociações, os rcpresentantes das indústrias dc Turim
e Detroit estão discutindo sobre três
hipóteses de acordo, que se dependesse da Fiat poderiam cumprir-se
simultaneamente ou em diversas ctapas. A mais modesta delas é a de um
acordo de produção. A segunda,
bem mais ambiciosa e complexa, é
para um acordo industrial. A tercei-

ra, do casamento, da qual nasceria o
novo colosso: a sociedade paritária
Fiat-Ford.
O carro mundial
A primeira, do acordo de produção, é dada já como praticamente
concretizada. Poderia ser iniciada
com a produção em comum de um
mesmo automóvel: o World Car
(carro mundial), com características
para atender as exigências de todos
os mercados e gostos. Um automóvel para começar bem o ano 1990,
grande véspera e laboratório do segundo milênio.
A segunda, industrial, prevê a
integração dc todas as fábricas Fiat e
Ford. Operação que, porém, respeitaria a autonomia das duas empresas

no momento de comercialização e de
gestões financeiras, mas que permitiria que a produção dos automóveis
nas várias fábricas européias de Fiat
c Ford fosse programada e controlada de comum acordo, pelos dois
sócios.
Na Europa, Fiat e Ford são os
líderes do mercado de automóvel.
Há vários anos, a supremacia de um
sobre o outro se alterna, mas sempre
com uma pequena margem dc diferença. Fazendo-se sócio da Ford,
outra antiga ambição da família Agnclli poderia finalmente se tornar
viável. Os Agnelli não seriam apenas
sócios da segunda maior indústria de
automóveis dos Estados Unidos. Te-

Portugal elege novo Parlamento pensando em mudança
¦ ;"s

David Reid
Reuters

Lisboa — Os socialistas e os
social-democratas, cantando a vitória na eleição parlamentar de
hoje, concordam em uma coisa: o
resultado é crucial para o futuro do
mais pobre país da Europa Ocidental na véspera de sua entrada
para a Comunidade Comum Européia.
Os socialistas estão pregando
um "pacto de progresso" de quatro anos e pedem ao eleitorado
uma maioria que lhes permita governar sozinhos e, nas palavras do
Primeiro-Ministro Mário Soares,
que está concluindo seu mandato,
mudar a face de Portugal para
melhor.
Parceiros da coalização
Foram os socialistas que lançaram Portugal, sob o Governo de
Mário Soares, no difícil caminho
em direção à Europa, há oito anos
e meio. O antigo parceiro da coalizão, que precipitou a eleição antecipada quebrando a aliança de dois
anos em junho, vai além. O líder
social-democrata, Aníbal Cavaco
Silva, diz que o resultado da eleição de hoje vai configurar o destino de Portugal para o próximo
decênio.
Para mais de 7 milhões 600 mil
eleitores será o 11° exercício de
eleição democrática desde que as
Forças Armadas, em 1974. derrubaram a ditadura salazarista, de
direita, de quase meio século. Desde então, a estabilidade política
sofreu golpes ameaçadores à medida que 15 governos consumaram a
democratização econômica vital
para o desafio da entrada na Comunidade Econômica Européia.
Mário Soares, 60 anos, que
espera suceder o Presidente Antônio Ramalho Eanes na eleição de
janeiro, acusa os socialdemocratas de irresponsabilidade
por romper a coalizão logo no
momento em que um rígido programa de austeridade de 18 meses
começava a dar frutos e a econo-
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Antônio Almeida Santos

Francisco Lucas Pires

Mário Soares, 60 anos, está concluindo mandato

Aníbal Cavaco Silva

mia apresentava sinais marcantes
dc recuperação.

depois de ratificar o pacto de entrada na CEE.
A última eleição geral em Portugal foi em abril de 1983, depois
do colapso de uma antiga coalizão
entre os social-democratas e os
cristãos-democratas, de direita.
Mário Soares, já demissionário,
continua à frente do Governo até a
eleição de hoje, mas o líder sócialista e potencial novo PrimeiroMinistro é o seu amigo íntimo e

partido português da velha assembléia.
Suas acusações foram apoiadas
que Mário Soares definiu de
pelo
"conversa
doce" do líder comunista Álvaro Cunhai, 71 anos, que,
nos discursos da campanha, disse
que não é contrário à livre empresa, mas apenas contra os monopólios capitalistas. Em 1983 os sócialistas tiveram 36% dos votos, conquistando 101 cadeiras no Parlamento de 250 cadeiras. Os social-

Cinto apertado
Mas Cavaco Silva, 46 anos,
antigo Ministro das Finanças,
culpou os socialistas por bloquear
as reformas econômicas e agrárias
urgentes e apertar demais o cinto.
Ele se recusou a refazer a aliança e
Eanes, relutantemente, dissolveu
o Parlamento a 12 de julho, um dia

Ministro de Estado Antônio Almeida Santos, 59 anos.
Os comentaristas prevêm que o
resultado da eleição de hoje não
será decisivo, deixando o Parlamento novamente numa situação
ambígua, mas Antônio Almeida
Santos se recusa a fazer qualquer
coalizão com os social-democratas
ao exumar o velho espectro de
uma aliança, tipo Front Popular,
entre os socialistas e os comunistas
da linha dura, o terceiro maior

democratas obtiveram 27% e 75
cadeiras; os comunistas e seus aliados 18% e 44 cadeiras; e os cristãos-demoeratas 12,5% e 30 cadeiras.
Os cristãos-democratas. liderados por Francisco Lucas Pires, 41
anos, estão lutando para conquistar o terceiro lugar, em lugar dos
comunistas, e propor uma nova
aliança com os social-democratas.
Para conseguir a maioria no Parlamento um partido necessita dc
43% dos votos: a maioria dos observadores duvida que os socialistas ou os social-democratas possam consegui-los.
Um fator desconhecido é o
novo partido político, o Partido de
Renovação Democrática (PDR),
formado por partidários de Eanes.
Eanes não pode participar das rixas partidárias enquanto estiver
ocupando o cargo de Presidente ou
se desejar se candidatar a um terceiro termo. No entanto, sua mulher Manuela está apoiando o líder
do PRD Hermínio Martinno, 39
anos. Alguns comentaristas acham
que o PRD deseja representar um
papel-chave na formação do próximo Governo.
As pesquisas eleitorais, em
Portugal, nao têm o mesmo peso
das eleições dos outros países ocidentais. De qualquer forma, a publicação dos resultados só é permitida ao final dá campanha de três
semanas, o que aconteceu sextafeira. No entanto, vazamento de
informação coloca os socialistas e
os social-democratas empatados
em 30%, os cristãos-democratas
com 13,5%, os comunistas com
18% e o PRD com 7% ou 8%.
Apesar de não ser conclusivo,
o resultado será importantíssimo
para sentir a tendência da eleição
presidencial de janeiro, na qual
Mário Soares se confrontará com o
antigo líder cristão-demoerata
Diogo Freitas do Amaral, 44 anos,
e uma candidata independente que
foi durante breve tempo a primeira
mulher Primeira-Ministra de Portugal, Maria de Lourdes Pintasilgo, 55 anos.
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Dois milhões de crianças somem a cada ano nos EUA
Silvio Ferraz
Correspondente

Washington — O café da manhã dos
americanos tem um sabor amargo. Na
embalagem do leite, no vidro de café, os
rótulos alertam em letras grandes: criança perdida. Abaixo da fotografia, o nome. o endereço e a data do desaparecimento. Mas não é só aí que se evidencia o
esforço americano para enfrentar este
problema. Por todo o país, uma maciça
campanha envolve os governos dos 50
Estados e mais de 300 empresas, mobiiizando 3,3 milhões de dólares. O objetivo
é um só: localizar nada menos que 2
milhões de crianças que desaparecem
anualmente nos Estados Unidos.
A estimativa é ainda provisória mas
eloqüente: cerca de I milhão de crianças
fogem de suas casas, outras 750 mil sáo
seqüestradas por pais divorciados e quase
20 mil por estranhos, na maioria das
vezes transformando-se em vítimas de
crimes sexuais.
É um problema crescente que
está levando a população a tomar consciência dos riscos por que passa uma
criança — declara a médica Barbara
Chapmann, diretora do Centro Nacional
de Crianças Perdidas e Exploradas. —
Todo esforço para resgatar estas crianças
é pouco.
Telefone vermelho
Criado em junho do ano passado, na
esteira de iniciativas isoladas de alguns
Estados americanos, o Centro Nacional
de Crianças Perdidas e Exploradas tem o
seu QG em Washington. A primeira
providência de seu diretor executivo, Jay
Howell, foi instalar um telefone vermelho abrangendo todo o território americano. Qualquer um, discando 1-800-8435678, pode dar ou receber informações
sobre uma criança desaparecida. As denúncias são mantidas sob sigilo para náo
prejudicar as investigações.
A cada dia o telefone vermelho recebe cerca de 1 mil 200 chamadas e o
resultado tem sido encorajador. Apesar
de náo ser uma agência de investigação, o
Centro Nacional de Crianças Perdidas e
Exploradas tem em seus arquivos 3 mil
863 casos de desaparecimentos, dos quais
1 mil 653 foram resolvidos.
Infelizmente, 28 crianças foram
encontradas mortas — conta Barbara.
A participação da população é fundamental para o êxito do programa. Em
abril, o Centro conseguiu exibir as fotos
de 54 crianças desaparecidas, no horário
nobre das televisões. O resultado foi
imediato.
Naquela noite, recebemos 7 mil
482 chamadas e conseguimos recuperar
oito crianças — conta Barbara.
A população está sendo sensibilizada
por todos os meios possíveis. Semanalmente 150 empresas enviam correspondência para o Centro oferecendo-se para
estampar, em seus produtos, as fotos e os
dados das crianças desaparecidas, a
exemplo do que já fazem as companhias
telefônicas, de gás, eletricidade e catálogos comerciais.
As balas e a carona
As televisões mandam para o ar filmes alertando as crianças para os perigos
de aceitar carona de estranhos, ou balas.
Os patrocinadores são os mais variados:
desde a Associação dos Pediatras até a
própria polícia.
Os pais sáo encorajados a tirar fotografias periodicamente de seus filhos para
dispor de uma recente em caso de desaparecimento, assim como a manter suas
impressões digitais não só das mãos como
dos pés.
Apesar de aparece; nas estatísticas
com menor expressão — cerca de 20 mil
casos por ano — os seqüestres com
finalidades sexuais são os que mais
atraem a atenção das autoridades. Em
Nova Iorque, Scott Hyman e Clemente
d*Alcssio, donos de uma pequena loja de
livros pornográficos em Times Square,
foram presos e condenados por promover
orgias sexuais com crianças. Foram igualmente encontrados no seu acervo de
filmes nove videocassetes onde apareciam crianças de sete a 14 anos envolvidas
em cenas de sexo explícito. Hyman e
d'Alessio disseram à polícia que poderiam dar uma lista de uma centena de
filmes similares.
Em Nova Orleans, dois homens organizaram uma tropa de escoteiros não só
com a finalidade de dispor de meninos
para satisfazê-los sexualmente, como
também para alugá-los para clientes ricos. Em outro caso, em Louisville, o
Reverendo Tommy Dowell foi preso
quando tentava vender um menino por 7
mil dólares. Dowell está agora na cadeia
amargando uma pena de 15 anos.
Lavagem cerebral
Estes não são casos isolados, garante
o Centro Nacional, que tem em sua
equipe John Walsh. cujo filho Adam foi
seqüestrado e assassinado em meados de
1980. E por isso mesmo os esforços estáo
sendo redobrados para resgatar estas
crianças.
A tarefa não é fácil,
pois, mesmo
quando temos êxito em encontrá-las, estas crianças foram táo brutalmente violentadas que se torna necessário um longo tratamento psiquiátrico para fazê-las
retornar à sua integridade — relata Barbara.
Segundo seu depoimento, estas
crianças são invariavelmente submetidas
a uma verdadeira lavagem cerebral, para
que percam consciência de sua personalidade e assim possam ser usadas na prostituição.
Um longo e
penoso trabalho se
inicia no dia em que esta criança volta à
sua casa, que envolve um tratamento com
toda a família — diz Barbara.
Sua receita para a reintegração è
simples: carinho e muita paciência.
Foi no final dos anos 7(1 que o problema das crianças desaparecidas começou a
inquietar as autoridades. Não pelo numero dc queixas nos distritos, mas sim pela
revelação de um pastor batista do Kentucky, John Rahun. que dirige seis abrigos para crianças que fogem de suas casas
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FBI achou o menino 41 dias depois
Washington (do correspondente) — Louro, cabelos cacheados e
22 meses, Michael Justin Fitzgibbon não tinha nenhum motivo para
abandonar a sua casa. Na realidade, ele foi seqüestrado por uma
amiga de sua irmã, Tammy Giles,
14 anos, contratada como babá por
uma noite. Seu desaparecimento
mobilizou diversas polícias estaduais e até o FBI e, ao final de 41
dias, Michael foi finalmente encontrado no Texas, depois de ter cruzado os Estados Unidos de carona
nos braços de sua seqüestradora.
Sua mãe, Sharon, 34 anos, simplesmente não acreditou quando a policia lhe telefonou no meio da noite
para informar que Michael fora
encontrado no Texas.
O drama que há pouco abalou
os Estados Unidos começou quando Sharon resolveu passar um fim
de semana fora e deixou sua filha
Patty, de 15 anos, tomando conta
de Michael. Patty, no entanto, decidiu passar este encargo para sua
amiga Tammy, que conhecera há
poucos dias, porque desejou passar
a noite na casa de um amigo. Tudo
corria bem quando Tammy, à uma
hora da manhã, decidiu fugir com
Michael sem qualquer explicação.
O senhor de meiaidade
Seu primeiro passo foi conseguir uma carona até a rodovia que
circunda a região metropolitana de
Washington. Quem a levou até lá
foi um senhor de meia-idade, a
quem Tammy disse que fugia do
marido.
Ela aparentava mais do
que
14 anos — contou o senhor à policia — e eu ainda lhe dei 10 dólares,
pois cia disse que só tinha 16.
Às duas horas da manhã, Tammy pegou outra carona na rodovia
270, com Roma Campanaro e mais
dois amigos. A eles, Tammy repetiu a mentira do marido e disse que
estava fugindo para a casa de sua
mãe, na Pensilvânia. Campanaro
se apiedou e resolveu desviar-se de
seu caminho e levou Tammy e
Michael até a cidade de Breezewood.
Sem descansar uni minuto,
Tammy foi para um posto de gasolina onde motoristas de caminhão
faziam a sua parada. Abordou um
deles, contou o que seria o seu
drama, e conseguiu ser levada até
Phoenix, no Texas.
O
problema é que as infor-

mações que nos chegavam eram
sempre de dias atrás. Ninguém nos
dizia: estive com ela ontem —
declarou o sargento Dave Bowling,
que participou da caçada nacional a
Michael.
Enquanto uma equipe ia mapcundo a possível rota de Tammy,
O FBI entrou em ação e levantou
dois pontos importantes: o
primeiro é que Tammy havia fugido nada
menos que 22 vezes nos últimos
dois anos. sempre buscando a cidade mais distante possível. Nestas
fugas anteriores Tammy já havia
chegado ao Tcnnessee, ao Texas e
à Califórnia. O outro é que ela
namorava Mark Anthony Flick,
que estava na prisão em Pittsburgh
e deveria ser libertado dentro de
alguns dias.
Na área de Dallas
O FBI tratou de vigiar Mark e
determinou que as buscas ao menino Michael se concentrassem na
área de Dallas, no Texas. De fato,
foi lá que Tammy deixou Michael
aos cuidados de uma prostituta no
Dallas Inn Motel e partiu ao encontro do namorado em Pittsburgh.
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Mark, no entanto, já havia sido
instruído pelo FBI a convencer
Tammy a se entregar à polícia.
Mark cumpriu o seu papel e. depois de uma série de negociações
por telefone. Tammy entregou-se à
polícia numa esquina dc Pittsburgh.
Enquanto isso, a polícia de
Dallas dava uma batida em todos
os hotéis da cidade para descobrir
Michael. Finalmente o encontraram depois de 41 dias de desaparecimento. Sharon. sua mãe. contou
depois aos jornalistas:
— No vôo
que me trouxe de
Dallas, Michael dormia no meu
colo e eu simplesmente chorava: o
impossível acontecera e ele estava
dc volta.
Este drama realçou a facilidade
com que um adolescente pode se
deslocar de um extremo para outro
do país sem ser molestado, além de
os riscos que uma criança pode
correr, fazendo recrudescer os esfôrços do Centro Nacional das
Crianças Perdidas e Exploradas.
Tammy. uma adolescente desajustada. agora aguarda julgamento em
Maryland por seqüestro.

Pittsburgh Pensilvânia
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Michael foi seqüestrado pela babá em Waldorf e foi
encontrado em Dallas. A babá estava em Pittsburgh.
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ou. pior, são jogadas pela porta da rua.
Rabun, preocupado com as histórias ouvidas das crianças, resolveu ir à polícia
pedir providências. A receptividade não
foi encorajadora. Os policiais acreditavam que havia pouco a fazer na maioria
dos casos. Rabun resolveu, então, levar
fatos que evidenciassem o tamanho do
problema.
Propostas sexuais
Suas noites passaram a ser consumidas anotando placas de automóveis de
motoristas que abordavam crianças com
propostas sexuais, obtendo informações
sobre os exploradores das crianças e
mapeando os principais pontos da indústria sexual de Louisville. Com este trabalho nas mãos foi procurar o juiz Mitch
McConell, que ficou estarrecido com as
revelações e ordenou a criação de um
grupo especial para investigar a extensão
do problema.
O chefe do serviço secreto da polícia
de Louisville, major Wesley Cruse. com
25 anos de serviço, pensara que já havia
visto de tudo. Ficou, no entanto, horrorizado com o que viu. Sua primeira providência foi colocar seus homens nos telhados munidos de rádios observando as
ruas onde os encontros eram realizados.
Dos pontos de observação, seus homens
informavam aos carros de patrulha o
número dos carros que haviam dado
carona a uma criança. Adiante, um pouco distante do local, o motorista era
abordado e investigado.
Com isso conseguiu-se. praticamente. limpar Louisville da prostituição infantil. E foi aí que surgiu o primeiro
movimento organizado para combater o
problema dos menores abandonados, a
Unidade de Crianças Perdidas e Exploradas. No ano passado, o Presidente Ronald Reagan resolveu dar uma dimensão
nacional ao problema e criou o Centro
Nacional, em Washington.
Os casos de fuga
Barbara mostra também sua preocupação com as milhares de crianças que
abandonam suas casas por desajustamento.
— Se seu filho está calado, sem apetite e não mostra sinais dc integração na
família, não perca tempo e vá conversar
com ele. pois alguma coisa está errada —
é o seu conselho às centenas de pais que
procuram o Centro em busca de orientação.
Há também estatísticas sombrias. O

inspetor geral do Departamento de Saúde e Assistência concluiu em um extenso
relatório, que ele próprio considerou
conservador, que apenas uma em seis
crianças que deixam as suas casas é
reclamada pelos pais. Isso é inquietante
por demonstrar que a deterioração dos
laços de família chegou a tal ponto que
até mesmo os pais não fazem questão que
seus filhos regressem à casa.
Já não se trata mais de
promover
o reajuste da criança que deixou a casa,
mas de toda a família — comentou uma
assistente social que trabalha no programa nacional de busca às crianças perdidas.
Outro caso sério e que aparece em
segundo lugar na estatística é o dos
seqüestras dos filhos por pais divorciados. A Universidade de Rhode Island
realizou uma pesquisa de conclusão alarmante: são 751 mil casos registrados no
ano passado.
São casos difíceis dc resolver
porque nem sempre os pais reportam às
autoridades — disse Barbara.
A passagem grátis
Por isso mesmo, as várias campanhas
do Centro Nacional de Crianças Perdidas
e Exploradas não se limitam a alertar às
crianças sobre os perigos que as rondam
nas ruas. Com o apoio de uma grande
empresa de transporte rodoviário, a
Trailways, o Centro muniu cada policial
nos Estados Unidos de um talão de
passagem de ônibus. As crianças sào
encorajadas por cartazes a procurar um
guarda se desejarem voltar para casa. Ele
fornecerá uma passagem gratuita para ir
à sua cidade, seja onde for, sem fazer
qualquer pergunta.
O esforço é nacional. Todos estáo
mobilizados para esta tarefa. Os envelopes comerciais que chegam aos lares
americanos continuam estampando fotografias de crianças. É um sinal de que o
problema persiste e é inquietante. De
qualquer forma, o resgate de uma só
criança renova o entusiasmo dos 45 funcionários do Centro Nacional. Afinal, as
irmãs Debbie e Katty Caruso foram localizadas no Ohio. sete anos e meio depois
de terem desaparecido da casa de seus
pais em Illinois. Na semana passada.
Robert Smith. desaparecido na Califórnia. foi descoberto em Rhode Island. no
outro lado do país.
E um sopro de esperança numa
campanha que não pode parar — diz
Barbara.
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Visita a Paris foi, para Gorbachev, sucesso pessoal
Fritz Utzeri
Correspondente

Paris — A primeira visita dc Mikhail Gorbachev ao Ocidente como número 1 soviético, concluída ontem, foi um sucesso pessoal e diplomático cm
todos os sentidos, apesar da recusa francesa em
negociar separadamente suas armas nucleares com
a União Soviética. No plano internacional, marca
_uma virada espetacular da URSS. abandonando
uma postura que, ao longo de mais de um quarto de
.século, teve como paradigma a face impenetrável
...do Chanceler Andrei Gromiko, seu nyet (náo) e
... uma previsibilidade que fazia as delícias de sovietólogos.
Gorbachev, antes dc se encontrar em novem-'bro com o Presidente americano Ronald Reagan em
Genebra, quis dar a sua visita uma postura européia, ressaltando que a URSS e os europeus ocidentais partilham uma fatalidade geográfica, recordan; do que a guerra é algo que tanto soviéticos quanto
.os demais europeus conhecem muito bem e lembrando que — na hipótese de um novo conflito —
será mais uma vez a Europa a primeira a ser
sacrificada.

Protetorado americano
Ao escolher a mais européia das capitais
-ocidentais para estrear na cena internacional, Gorbachev não se limitou a falar para a França. Seu
¦interesse, a longo
prazo, estava do outro lado do
•Atlântico, em Washington,
mas para alcançá-lo ele
¦
precisava fazer com que sua mensagem fosse recebida na Inglaterra, nas duas Alemanhas, nos Países
Baixos e no resto do Velho Continente, colocando
— indiretamente — sobre a mesa uma
questão
presente para os europeus ocidentais: terá a Europa
deixado de exercer um papel central no mundo e
sido condenada a ser um protetorado americano?
Nesse sentido, a proposta de Gorbachev de
negociar em separado, entre europeus, o potencial
nuclear que cada um tem apontado contra o outro
(aí incluídos os mísseis ingleses e franceses de médio
alcance que na prática somam-se aos arsenais americano e da OTAN. contra a Unisão Soviética, e os
mísseis SS-20 soviéticos apontados contra esses
países), independente de um acordo com os americanos, encontrou ouvidos atentos.
O Presidente francês François Mitterrand disse não, afirmando que a França náo participa da
atual corrida aos armamentos e que seu problema é
meramente manter uma força nuclear que tenha
; credibilidade. Mas, mesmo recusada, a proposta
- sensibilizou a França e outros
países como a GrãBretanha, a Alemanha e a Bélgica, que considera• ram as
soviéticas positivas e dignas de
•¦ estudo. propostas
Curiosamente, a proposta soviética de discutir
em separado as forças nucleares da Grã-Bretanha e
""
da França, não as incluindo em suas conversações
"com
os EUA, assemelha-se muito ao ponto dc vista
*
defendido até aqui pelos americanos. Os EUA
insistiam em contabilizar essas forças cm separado,
_ enquanto a URSS assinalava que americanas, fran.... cesas ou inglesas, as armas estavam apontadas para
. seu território. Agora, Moscou voltou atrás, mas fez
.,. isso com tanta habilidade que deu a impressão de
ter sugerido idéia inteiramente nova elaborada
pelos soviéticos.
O que preocupa o- Kremlin, às vésperas do
'
encontro de cúpula, é o programa americano de
Iniciativa de Defesa Estratégica, ou Guerra nas
Estrelas, já em fase de experimentação pelos americanos. A Casa Branca gostaria dc ver os europeus

alinhados e até engajados nesse programa e o
Kremlin gostaria de vê-lo limitado ao papel.
Propostas não faltaram e os russos, segundo
um membro da delegação soviética, estão mesmo
dispostos a discutir tudo. Unilateralmente, já começaram anunciando a decisão de reduzir o total de
seu arsenal de mísseis SS-20 de médio alcance
dirigidos basicamente contra a Europa e a China em
sua fronteira Sul. Na parte européia da URSS (a
Oeste do meridiano 80), o total de SS-20 já estaria
limitado a 243 foguetes carregando 729 ogivas.
Gorbachev fez um convite inédito, quem quiser
pode ir fotografar os mísseis desmantelados.
A decisão soviética reverte a tendência inicial
dc aumentar esses mísseis em represália à instalação, na Europa Ocidental, de 81 mísseis Pershing e
128 Cruise. Assim, embora os americanos tenham
tomado iniciativas no território da Europa para
aumentar e modernizar seu potencial nuclear, os
soviéticos preferiram iniciar um processo de détente, ainda que regional, e manter outras como a
presença dc submarinos nucleares soviéticos, armados com mísseis nas proximidades da costa dos
EUA.
O total de mísseis soviéticos apontados para a
Europa voltou a ser o mesmo de antes de Io de
junho de 84, quando a União Soviética resolveu
aumentar seu arsenal em resposta à instalação dos
novos mísseis americanos na Europa. Mas Gorbachev não parou aí. Ele propôs uma redução de 50%
nas armas nucleares de ambos os lados e a criação
de uma zona livre de armas químicas na Europa. Os
próprios americanos, colhidos de surpresa pela
iniciativa soviética, não tiveram outro jeito senão
admitir que desta vez há algo a negociar.
Mitterrand pode ter dito não a Gorbachev,
como provavelmente a Grã-Bretanha o fará, mas é
certo que tanto franceses como ingleses, para não
falar dos alemães, deverão deixar claro para os
EUA que as propostas e atitudes soviéticas repercutiram positivamente no Velho Continente.

Paris — Foto da AFP
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Mikhail e Raisa Gorbachev se despediram da França com sorrisos e acenos

EUA criticam "velha cantilena

Blocos, triângulos
Nem tudo foi discussão de armamentos na
visita. O líder soviético deu início a um movimento
de maior integração econômica entre a Europa e a
URSS, afirmando — sem rodeios — ante o parlamento francês que o clima político da Europa
depende, em grande parte, da evolução dos laços
econômicos entre o Leste e o Oeste. Pregam a
cooperação científica e tecnológica entre soviéticos
e europeus, algo que os franceses (empenhados cm
montar o projeto europeu Eureka) receberam com
satisfação. Além disso, defendeu uma ligação construtiva entre a Comunidade Econômica Européia e
o Comecon, sua contrapartida nos países europeus
do bloco socialista.
Mas, cuidadoso, Gorbachev fez questão de
afirmar que sua política européia não é antiamericana.
— Nós não adotamos uma
política como Metternich, de equilíbrio de forças, destinada a jogar
uns países contra os outros, criando blocos, eixos,
triângulos. Preconizamos a détente global, reforçando a segurança mundial, a cooperação internacional
— disse, ante os parlamentares franceses.
Pode ser até que seja mera retórica, mas —
para os americanos — ficou difícil responder a tais
palavras com suas (também) habituais declarações
de que se trata de propaganda e não há nada de
novo.
Há sim, e muito. Exatamente quanto, vai ser
possível perceber melhor em Genebra nos dias 19 e
20 de novembro, quando Reagan e Gorbachev
estiverem sentados frente a frente.
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De volta à casa,
falou em francês

William Scally
Reuters

Washington — Funcionários do Governo americano
continuam céticos em relação às propostas de controle de
armas anunciadas com alarde esta semana pelo líder do
Kremlin. Mikhail Gorbachev, em visita a Paris. Os americanos acolheram bem a sugestão soviética de reduzir cm
50% os arsenais nucleares e propuseram que seja incluída
na agenda da reunião de cúpula entre o Presidente Ronald
Reagan e Gorbachev. Mas insinuaram que, por trás do
brilho aparente das novas propostas, persistem as mesmas
velhas idéias.
A viagem dc Gorbachev à França foi encarada como
uma hábil manobra do líder soviético para dividir a opinião
pública nos Estados Unidos e nos países aliados. Para
tanto, ele usou e abusou da imagem dc competente e
afável relações-públicas. Mas um funcionário americano,
que não quis ser identificado, menosprezou os resultados
da visita de Gorbachev a Paris.
— Um líder soviético
que pode andar, conversar,
vestir um terno com elegância, certamente impressiona os
meios de comunicação — disse ele. — O contraste ainda
deverá manter as pessoas meio hipnotizadas por algumas
semanas. Mas, após o choque inicial, todos começarão a
prestar atenção no que ele disse e pensar: "Bem, até que
não há nada dc novo. É a mesma velha cantilena."
Sinceramente, não estou preocupado — acrescentou o
funcionário americano.
O Vice-Presidente George Bush afirmou que a cam-
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panha de controle de armas lançada por Moscou —
incluindo uma entrevista dada por Gorbachev à revista
Time, um discurso nas Nações Unidas do Ministro do
Exterior soviético Eduard Shevardnadze e as declarações
do líder do Kremlin em Paris — "faz
parte de uma
tentativa séria e bem planejada dc moldar a opinião
pública no Ocidente".
Bush e outros altos funcionários mantêm um
pc atrás
diante de algumas das propostas específicas de Gorbachev.
Sobre a afirmação do líder soviético de que os mísseis de
médio alcance SS-20 visando à Europa Ocidental estáo
sendo desmantelados, Kenneth Adelman, diretor da
Agência de Desarmamento c Controle de Armas dos
Estados Unidos, afirmou:
Não é novidade, mas também não é verdade.
Gorbachev também pareceu estar disposto a discutir
os mísseis de médio alcance sem condicioná-los a um
progresso paralelo no debate sobre armas espaciais e
estratégicas. O Departamento dc Estado gostou. Mas o
impasse continua em torno do Guerra nas Estrelas: nem
Moscou nem Washington arredam pé de suas posições.
Na sexta-feira, o Governo Reagan publicou um novo
folheto detalhando sua alegação de que a União Soviética
está muito à frente dos EUA em defesa estratégica e vem
seguindo um programa nessa área há decênios.
O próprio Reagan, ao ouvir de repórteres
que
Gorbachev e o Presidente francês François Mitterrand
sugeriram o fim do projeto americano, retrucou:
Olha, eles
podem continuar falando. Eu náo vou
parar.

Moscou e Paris — Com uma
saudação em francês ("Bonjour, camarade") o líder do
Kremlin Mikhail Gorbachev
cumprimentou o Presidente
Andrei Gromiko, ao voltar a
Moscou após uma visita de
quatro dias à França. A visita
foi classificada em Paris, pelo»
comentaristas franceses, de
"sucesso
pessoal", mas com
poucos resultados concretos, já
que Gorbachev náo conseguiu
persuadir a França a negociar
armas em separado nem a divulgar um comunicado conjunto.
A agência Tass, em comunicado lacônico, disse apenas que
Gorbachev "foi recebido no
aeroporto pelo Partido soviético e pelos líderes do Estado".
Em Paris, pela manhã, Gorbachev reuniu-se na Embaixada
soviética com o líder do Partido
Comunista francês Georgei
Marchais, enquanto sua mulher, Raisa, visitava o novo
Museu de Picasso com a Primeira-Dama francesa, Daniclle
Mitterrand. Raisa elogiou Picasso e sua mensagem:
— A mensagem de Picasso
é a amizade e paz entre nosso»
povos. Queremos ver, em vocês, nossos amigos e queremos
que vocês acreditem que somos
seus amigos — disse Raisa aos
jornalistas,"o qualificando Picasso de
maior pintor do
mundo". O museu foi inaugurado há apenas duas semanas,
com 229 pinturas, 149 esculturas e 1 mil 500 desenhos do
artista.
Num jantar na Embaixada
soviética sexta-feira à noite,
Gorbachev disse a Mitterrand
que os dois países tinham finalmente retomado a tradição de
"encontros
regulares, praticamente anuais". O Presidente
francês, cuidadosamente,
preferiu não ir tão longe, limitando-sc a retrucar que espera que
futuros encontros não demorem mais tanto a acontecer.
O casal Gorbachev foi acompanhado, no aeroporto de Oriy, pelo Primeiro-Ministro
francês Laurent Fabius. Ot
dois percorreram o tapete vermelho e acenaram da porta do
avião. O avião da Aeroflot parliu às 14h20min (hora local).
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PAGAMENT
DE DESCONT

GUAIS OU COM
COMPRA AVISTA!

Economize até 531.000
em peças avulsas
Linha Áustria para living
estilo moderno
Em pinus, com acabamento alto brilho. Éstofamento em espuma maciça e revestimento em diversas cores
à sua escolha.
Sofá 3 lugares
De 2.790.000 por 2.253.000
Sofá 2 lugares
De 2.090.000 por

1.689.000

Poltrona com banqueta
De 1.859.000 por 1.499.000
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Mesa de centro
499.000 por 399.000
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419.000 por

349.000

Estante
De 3.190.000 por 2.589.000
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249.000 por

199.000

Economize até 421.000 em peças avulsas
Linha Finlândia para living - estilo moderno
Sofa 2 lugares
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De 2.090.000 por 1.669.000
De 1.499.000 por 1.199.000

Poltrona
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899.000 por

719.000
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Mesa latera|

De

299.000 por

239.000
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Economize até 340.000 em peças avulsas
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com rodízios e estofamento na cor verde, e estante acoplável. Em pinus, estilo moderno.
Escrivaninha
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primeira qualidade. Estofamento anatômico em
espuma macia. Revestimento em tecido 100%
algodão, com estampa
diagonal,
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929.000 por 779.000
Já estão na Sears os conjuntos estofados Probel, seguindo
Cadeira
timas tendências lançadas nas Feiras de Milão e Colônia, as
De
respeitadas mostras de decoração do mundo.
519000 por 439.000
,*cw-,
Estante
--'De
I
Botafogo
659.000 por 539.000
1
BarraShopping
^^
Niterói

as úlmais

fJS&s**

f/á, AOKpAje, nuuâ joa/ia 4ua, VtdCbKCL ^G3XS

Satisfação garantida
ou seu dinheiro de volta

I,

Internacional

JORNAL DO BRASIL

Papeete, Polinésia Francesa

:f I fc

Sebastião Martins

-

'

?

Io caderno

D

27

Mexicanos sem esperança
buscam menino com grua

Foto da AFP
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Cidade do México — As autoridades
mexicanas decidiram ontem de manhã
encenar o trabalho quase artesanal que
vinham realizando as equipes de resgate
e começaram a usar uma grua para
retirar escombros e localizar o menino
Lufs Ramón Nafarrate, de 9 anos, que
seria o último sobrevivente do terremoto do dia 19 de setembro.
Dos escombros, às 7h (hora local),
saiu uma equipe de salvamento com a
decisão de parar o trabalho. Um dos
membros da equipe, Luís Alberto Maldonado Dias, tio do menino, foi cercado pela imprensa e anunciou, quase
chorando:
Não há
possibilidade de continuar a escavação com uma pá e uma
picareta. A remoção será feita com
equipamento pesado.
Pai ou sobrinho
Houve tumulto entre os jornalistas
e as pessoas que acompanham a operação, pois o uso desse equipamento pode
matar o menino, que por volta das 3h da
manhã (hora local) de sábado teria
dado novo sinal de vida batendo na
parede. Luís Ramón foi soterrado pelo
terremoto quando estava com seu avô
em casa. Luís Maldonado Peres.
Não sei se é Luís
(o avô) ou
Ramón (o menino) quem está lá. Não
sei se terei de volta um pai ou um
sobrinho. Agora começará o verdadeiro
resgate — afirmou Luís Alberto Maldonado Dias.
A decisão de fazer o resgate com a
grua foi aparentemente do General Ramón Mota Sanchez, chefe da polícia,
insatisfeito com a acusação da imprensa
mexicana de que faltava organização ao
trabalho. O General serviu de ligação
entre as tropas do Exército brasileiro
que ajudam a remover os escombros e
as autoridades mexicanas.
Um policial que não quis se identificar eliminou qualquer possibilidade de
que o menino estivesse recebendo água.
Sem água ninguém viveria
por
17 dias, muito menos uma criança —
comentou, com cara de poucos amigos.
Outro integrante da equipe de resgate, chorando muito, afirmou:
O
que foi humanamente possível
fazer para salvar Ramón nós fizemos —
declarou, identificando-se como José
Nafarrate, outro tio do menino que a
imprensa mexicana transformou em herói, símbolo da resistência à catástrofe.
Os pais náo saíram logo de dentro
dos escombros. Meia hora depois da
saída da equipe de resgate, Maurício
Alberto Nafarrate, pai do menino,
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O barco Greenpeace, da organização ecologista e
pacifista, encontra-se com o pequeno iate Vega, a 60
quilômetros do atol de Mururoa, onde a França
realiza explosões atômicas. O rebocador reformado
lidera uma flotilha de quatro iates procedentes da
Nova Zelândia e que se reuniram num protesto
contra o teste nuclear da próxima semana

JAL e Boeing indenizam
Tóquio — A Japan Air Lines (JAL) e a Boeing chegaram a
, um acordo para dividir ao meio a indenização aos parentes das
520 pessoas mortas no acidente ocorrido a 12 de agosto com um
jumbo da JAL na região central do Japão. Foi o pior acidente
com um único avião na história da aviação. A indenização total,
ainda náo calculada, pode chegar a 200 milhões de dólares.

Cubano se asila

Caracas — O pianista cubano Sérgio Gonzáiez, 20 anos,
pediu asilo à Venezuela sexta-feira. Ele chegara a Caracas dia 15
de setembro e participou do 6° Concurso de Piano Teresa
Carreno, conquistando o 5" lugar e recebendo 666 dólares de
prêmio.
— Decidi dar este passo porque apenas a expressão artística
não basta ao indivíduo quando a liberdade total não existe,
tampouco a liberdade para se expressar o que se sente, o que se
pensa — declarou ao diário El Universal.

Bombas em Kharg
Bagdá — O Iraque informou que, pela vigésima vez desde
agosto, seus aviões atacaram o terminal
petrolífero da ilha de
Kharg. Nos últimos 11 dias, foram 10 ataques. Fonte da AP
afirma que os constantes ataques à ilha de Kharg reduziram à
metade as exportações de petróleo do Iraque, de 750 mil barris
diários. •

O motim da morte
Lima — Legistas e policiais estáo tentando identificar os
trinta
presos acusados de terrorismo mortos carbonizados no
incêndio durante o motim de sexta-feira na prisão de Lurigancho,
'•• a Este de Lima. A maioria dos mortos está totalmente calcinada,
segundo um funcionário do presídio. Há também 4S feridos, um
dos quais o engenheiro agrônomo Emílio Antônio Diaz Martinez,
ideólogo e número 2 da hierarquia do Sendero Luminoso.

Mulher no Vaticano
Cidade do Vaticano — Pela primeira vez uma mulher foi
chefe de escritório da Congregação para os Religiosos
designada
i
do Vaticano: é a irmã Mary Linscott, inglesa, 66 anos. A
„ Congregação, dirigida pelo cardeal belga Jerome Hamer. encar. rega-se da atividade de meio milhão de padres e meio milhão de
monjas no mundo.

Eleição cancelada
Quito — O Congresso equatoriano, controlado pelo Gover' no conservador
do Presidente Leon Febres Cordero, decidiu
' ontem cancelar as eleições regionais de 1986, numa resolução sem
"as intenções de
precedentes. Segundo a oposição, ela confirma
perpetuação do regime."
IB--_ií__WJK,!!B__SOT3_iS«íi__0

emergiu das ruínas e se limitou a dizer,
com os olhos vermelhos:
— Lamentavelmente meu filho se
transformou num troféu.
As serras de Sylas
Até a grua se aproximar dos escombros da velha casa de três andares,
soterrada pelo edifício vizinho de oito
andares, um brasileiro atraía a atenção
de todos, incluindo da imprensa, que
lhe atribuía pouco crédito embora ele
tivesse acesso ao interior das ruínas.
Sylas Silveira, gaúcho, 39 anos, casado, um filho de três anos. disse que
veio ao México por sua conta para
oferecer ajuda. Trouxe duas serras cortadoras de concreto, fabricadas por sua
empresa no Rio Grande do Sul, e desde
que chegou, na terça-feira, tenta convencer as autoridades mexicanas a usálas.
Primeiro, Sylas tentou junto ao grupo de resgate do Exército brasileiro,
após conseguir que a Embaixada do
Brasil liberasse as máquinas na Alfândega. Quando saiu ontem de manhã dos
escombros, disse aos jornalistas estrangeiros que teria ajuda dos militares
brasileiros para tentar novo tipo de
operação de salvamento.
Diante das câmares de TV, traçou
desenhos e se declarou contra o uso de
equipamento pesado. Ao JORNAL
DO BRASIL, Sylas admitiu que nunca
participou de um resgate. Apenas acreditava que suas serras poderiam ajudar
a salvar Luís Ramón. Tentou, sem êxito, fazer com que as equipes de resgate
desaprovassem a grua.
A cama esmagada
Segundo o arquiteto Samuel Guerreiro Cruz, que chefiou o grupo de
busca do menino, eles estavam num
túnel de seis metros dc profundidade e
acharam um quarto onde havia uma
cama esmagada. Mas nenhum sinal de
Ramón ou de seu avó.
— Não
podíamos fazer mais nada.
Era perigoso. Agora, não há mais tempo a perder. Temos dc usar equipamento pesado.
O caminhão de bombeiros, atravéssado na rua e usado pelo pessoal de
televisão para apoiar suas câmaras, começou a ser deslocado de perto d fachada de casa, a única coisa que ficou
parcialmente de pé. Um ônibus especiai, com carroecria aberta, que serviu
para abrigar (nem tanto) os jornalistas
da chuva, frio e vento, começou a ser
afastado para que a grua operasse em
segurança.
Agora, só resta localizar o corpo do
pequenino herói mexicano.
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O Tour que inclue Arle, Beleza,
História e Filosofia de Vida
15 DIAS DE VIAGEM
Visitando: * ROMA * ASSIS *SAN
GIMIGNANO * SIENA * VENEZA
CORTINA D'AMPEZO * MILÃO
LUGANO «MONTECARLO
GÊNOVA * PISA * NÁPOLES
«CAPRI «SORRENTO
Saídas:
DEZEMBRO 14. 28
Fim dp Ano o Ano Novo em Roma

1986
JANEIRO: 11.25
FEVEREIRO 8. 22
MARÇO: 3, 22

Souvenir
turopa
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ieu itinerário, seus Serviços e
seu Preço.
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36 DIAS DE VIAGEM
Visitando * ITÁLIA * ÁUSTRIA
«SUIÇA «ALEMANHA
HOLANDA * BÉLGICA
INGLATERRA * FRANÇA
PORTUGAL «ESPANHA
«GÊNOVA «COTE DAZUL
«RIVIERA DAS FLORES
«PISA «ROMA

O Tour que leva Vtw ã Época dos
Faraós, das grandes Religiões e do
Berço da Cultura Grega e Romana

Saídas:
NOVEMBRO 9, 16. 23. 30
DEZEMBR07, 14 21 28

Saídas
SErtMRRO 24
«DEZEMBRO 17
NoitP tle Natal e Natal Pm Jerusalém

1986
JANEIRO i\. 11, 18, 25
FEVERFIRO 1, 8. 15. 22
MARÇO I, 8, 15, 22
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O Tout de maior sucesso desde I "J71

22 DIAS DE VIAGEM
V.sitando * CAIRO * LUXOR
«TEL AVIV «HAIFA
«JERUSALÉM «GALILÉIA
«BELÉM «ISTAMBUL
«ATENAS «ROMA

1986
• JANEIRO 7
n FEVEREIRO 4
MARÇO. 4

VISÍTt NOS HOJE MESMO.
APROVEITE OS HOVOS PREÇOS
E CONDIÇÕES PQÜimt

ILIl^5 2? Yi^èl^
Visitando:«ESPANHA «FRANÇA
INGLATERRA * BÉLGICA
HOLANDA * ALEMANHA
*ITALIA*C0TÉ D'AZUL
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Safdas:
OUTUBRO 23
DEZEMBRO: 4

1986
JANEIRO:8
FEVEREIRO. 5, 12
MARÇOS

O Tour ao alcance de Iodos
23 ÕÍ AS DE VIAGEM
Visitando «MADRID
«SAN SEBASTIAN * PARIS
*LUCERNA*VENEZA
*FLORENÇA*ROMA
«GÊNOVA «NICE
«BARCELONA «MADRID
Safdas:
NOVEMBRO 1, 15
DEZEMBRO 13, 20 27

1986
JANEIRO 24
FEVEREIRO. 7, 14. 21
MARÇO:7
HETOS

A Viagem para Bstudantcs
e Universitários
31 DIAS Dt VIAGEM
Visitando * ROMA «GÊNOVA
«NICE * BARCELONA
«MADRID «SAN SEBASTIAN
«PARIS «LONDRES «COLÔNIA
* FRANCKFURT * ZURIQUE
«INNSBRUCK «VIENA
«FLORENÇA
Saídas:
DEZEMBRO

1986
JANEIRO 9

26

O loui coni itinerário ideal paia
suas férias
24 DIAS Dt VIAGEM
Visitando * ROMA «FLORENÇA
«VENEZA* VIENA «MUNIQUE
LUCERNA * BRUXELAS
«LONDRES «PARIS
AVIGNON * MONTECARLO
«GÊNOVA «PISA
Sai cias:
SETEMBRO 26
OUTUBRO, 17
NOVEMBRO 21
DEZEMBRO 21
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NAO COMPRE GATO POR LEBRE

Tapete Pérsia
60 x 123 cm
Preço Baixo ô Sears!

139.000
Tapete Pérsia
Calypso
155 x 230 cm
Preço Baixo é Sears!

Na hora da compra, não se deixe enganar.
Atente para todos estes itens e veja porque comprar carpetes na Sears:
[v/J Você recebe o que compra j/ Pronta entrega
Orçamentos corretos,
vj Qualidade garantida
nas medidas exatas

Carpete Robuste 6 mm
Preço Baixo é Sears!

440.000
Economize

300.000
Tapete
Meshed com
franjas
140 x 200 cm
De 990.000 por

690.000

55.000
o metro
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*~ —
Fio 80% polipropileno e 20% po-^^m^^S^^\^f^^JÍ^'^'
""" tfclCl^
*
liéster. Fácil de limpar, antimofo elfi *'
antitraca.

Base

rarhnxilaHa

anti- *£

Carpete Tapeflex ELLO

2tt%

Preço Baixo é Sears!

31.000

o m2

Carpete Ita Moon Light 14 mm

as facilidades
Credi-Sears!

^ifd

derrapante. Em várias cores. Exclu- e*^^»
sividade Sears.
m*

Preço Baixo é Sears!

íilKepp
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80.000 o m2
Carpete Extranylon 16 mm

-i

Preço Baixo é Sears!

DESCONTOS DE ATÉ 20%
EM TAPETES LISOS E

170.000

DECORATIVOS

f/& MmpA& ntcUô pom, jâaa, vida ruA,
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BarraShoppinç

Botafogo
Satisfação garantida

ou seu dinheiro de volta
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Obituário

Loteria Federal

Rio de Janeiro
Elódia de Araújo Rego, 85,
de infarto, em casa, Copacahana. Alagoana, solteira.

d;' '-oU-ri;' Federai premiou
hill*
bilhete T^T,;;'1"8
n° 35.110, vendido em São Paulo,
com
milhões. Os demais prêmios foram: 11.461
milhões; 54.71') (PR), Cr$ 20 milhões: 35 IMS (SP)
milhões; 58.927 (SP), CrS 8 milhões e 500 mil (SP)

Hélio Fonseca da Cruz Secco, 61. de infarto. Carioca, desenhista. Casado.

l°
Cf$ ' mÍlhâÔ C ft5 miU os mi|h*re*
471Q «S^i e K"
W2X Pa8am Cr* 8,) mi!; a centena 011
7 Í-V4M
m

Iracema Coulomh Barroso,
81, de diabete. Carioca, solteira.
l_ohengrin Dantas, 64, de
edema pulmonar, no Hospital
do INAMPS. Carioca, mecânico aposentado. Solteiro, tinha
um filho. Morava cm Vila Kennedy.
Álvaro de Souza Jobim, 87,
de septicemia, no Hospital Samaritano. Gaúcho, Generalde-Brigada. Casado com Doya
Caggiano Jobim, tinha dois filhos. Morava cm Copacabana.
Antônio Pacheco, 90, de
broncopneumonia, em casa,
Centro. Português, comerciario. Viúvo de Maria da Luz de
Almeida, tinha dois filhos.
Francisco Campos, 63, de
infarto, em casa, Copacabana.
Potiguar, porleiro. Solteiro, tinha um filho.

mil; a 101. CrS 100 mil; as centenas 1)45. 461
P?f
719 e £5
927 pagam CrS 50 mil; a dezena 10
CrS 50 mil- as
tóaS 0 , OB 09 lj, 12 .3. 19, 27, 45Pcpaga
& p„gam gj
mil. a unidade final do I" prêmio - O paga CrS 26 mil.
íf^**wp9w^^*wí;
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ReceOemos seu anuncio na Av Brasil.
500 De 2' a 6' ate 24 00 h. aos sábados
ale 19 00 h e domingo ale as 23 00 h
tel
264-4422 Hs 350 e 356 ou no
horário comercial nas loias de

CLASSIFICADOS
Pura outras informações,
consulte o seu
JORNAL DO BRASIL
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Satélite GOES-INPE — Cachoeira Paulista
(05/10/85 — 18 horas)

(Orm
«riJÊiJk--

^*sk-

¦-'£'$§*&

*"11Í ___m_____^^_W ¦¦¦

Nervosa e cliorando, Sumara conta o drama ao delegado Campeh

Polícia pega seqüestrador
de atriz e recupera resgate

ANDRÉ PINHEIRO DE OLIVEIRA

Avisos
Religiosos
e Fúnebres

!_____________!

Tempo

Chouchan Karkor Minassian, 64. de leucemia, no Hospitai Silvestre. Egípcia, casada.
Armenayde Xavier, 83, de
broncopneumonia. no Hospital
Evangélico. Carioca, solteira.
Com a prisão, sexta-feira à noite, de
De um orelhão, um homem pediu
Morava na Tijuca.
para
Hisashi Katayama, 25 anos, policiais da Divifalar com Eloise e avisou que só por CrS 1
Sebastião Martins Carrijo, sáo de Roubos e Furtos
esperam
bilhão
nas
Sumara
seria
próximas
posta em liberdade, e que
79, de acidente vascular ence- horas desarticular
um grupo de criminosos
ela aguardasse novas instruções. Os
fálico. no Instituto de Cardio- especializados
policiais
em seqüestros, cujo mentor cra
encarregados das investigações se opuseram a
logia Aloysio Castro. Mineiro,
Hisashi. Ele foi preso am flagrante
que amigos fossem mobilizados para contribuiquando
casado com Alayde dc Almeições, mas Eloisc procurou diversas pessoas e
da Carrijo. Tinha cinco filhos, abandonava, na Avenida Francisco Bicalho, a
atriz e dubladora Sumara Louise da Silva,
às 16h3()min tinha conseguido junlar CrS 403
morava em Olaria.
seqüestrada quarta-feira à noite, em Laranjeimilhões. Às I7h50min o mesmo homem voltou
Arenilda dos Santos, 58. de ras, e libertada depois
amigos de Sumara
a telefonar, quando Eloise disse que só tinha
que
necrose isquêmica, no Hospital se cotizaram e
conseguido Cr$ 403 milhões. A princípio, o
pagaram CrS 403 milhões pelo
Souza Aguiar. Baiana, desqui- resgate.
desconhecido, que a polícia soube depois ter
tada. Morava no Estácio.
Hisashi é proprietário de uma bem instalasido Hisashi. fez diversas ameaças, mas acaFrancisco da Conceição Al- da oficina mecânica na Avenida Suburbana,
bou concordando.
ves. 85, de edema pulmonar, 8856, na Piedade, para onde Sumara foi levada
Sempre dizendo que náo avisasse a polícia,
no Hospital Souza Aguiar. Ca- após ter sido seqüestrada na Rua Teixeira
veio a instrução para o pagamento do resgate.
rioca, gráfico aposentado. Ca- Mendes, em Laranjeiras. Ao delegado Elson
As 2()h.30min numa pasta, o dinheiro teria
que
sado com Elvira da Conceição campeio, diretor da Divisão de Roubos e
ser deixado na porta dc uma agência bancária,
Alves.
Furtos, a atriz disse que ficou num pequeno
em Tribobó, no Estado do Rio. A mando do
Paulo Soares Dias, 49, de cômodo de quarto e banheiro, e foi bem
delegado Campeio, Eloise disse que iria acomcirrose hepática, no Hospital tratada. Durante o tempo cm que permanceu
panhada de um amigo, porque não sabia
Evangélico. Capixaba, farma- no que ela chamou de "confortável cativeiro",
dirigir. Hisashi concordou.
cêutico. Casado com Maria Jo- Sumara foi vigiada por dois homens de grupo.
Foi designado o detetive Marinho e uma
sé Bernardo Soares, tinha qua- Por diversas vezes foi avisada de
escrivá para deixarem o dinheiro no local
que seria
tro fihos.
assassinada se o resgate não fosse pago.
combinado. Nesse meio lempo, o carro dc
O seqüestro, segundo Sumara, ocorreu às
Sumara foi localizado numa vaga na RodoviaAdemir de Souza, 19, de sepria Novo Rio. e o delegado Campeio desconticemia, no Hospital Miguel 22h!5min, quando acompanhada dc uma amifiou que Sumara seria deixada naquelas imeCouto. Carioca, mecânico. Ca- ga, Eloisc Maria Baeta Neves, abria a porta do
diações, porque o próprio Hisashi, disse que,
sado com Rosana de Souza, seu Monza branco. Sob ameaça de armas, as
tinha uma filha. Morava no duas foram obrigadas a entrar no Passat branapós o pagamento, deixaria Sumara "ou na
co TR 6159, de propriedade de Hisashi.
Alto-da Boa Visla.
Rodoviária ou no Cais do Porto".
que
estava acompanhado de mais dois homens. Ela
O detetive Marinho seguiu as instruções, e
Hélio Guido de Andrade, 51, observou
dois
oulros
homens
observou
e
uma
que
pelo retrovisor de seu carro, que um
de câncer. Carioca, biscateiro.'
mulher entraram em seu carro e passaram a
homem, chegou logo em seguida, apanhou a
Solteiro, morava no Lins.
seguir o Monza.
pasta e embarcou num Passat. Pelo rádio ele
Walter Rodrigues Firas, 63,
Frisou que, inicialmente, o carro entrou
avisou ao delegado Campeio e foi montado um
de infarto. no Hospital da Or- cm várias ruas nas Laranjeiras e no Cosme
cerco em toda a área da Rodoviária. Em
dem 3a da Penitencia. Carioca, Velho rumando depois
o Aterro do
carros particulares e acompanhados de uma
casado com Creuza Ramalho Flamengo. Em seguida foi para Avenida
mulher, os agentes ficaram em pontos estratéBrapara
Eiras. Tinha dois filhos.
sil, onde Hisashi, que ate então se mantinha
gicos observando os Passat de cor branca. Na
calado, perguntou sc Eloise estava com dinheiAvenida Francisco Bicalho, um detetive noEstados
ro. Eloise tinha CrS 30 mil na carteira e
tou, num Passat, uma mulher e um homem no
Raymundo Scotti, 85. dc in- Hisashi disse que cra "o suficiente para pegar
banco traseiro e pelo rádio determinou que o
suficiência cardíaca, em Belo um táxi ou ônibus". Num posto de gasolina, na
carro fosse interceptado. Ouando as viaturas
Horizonte. Engenheiro e topo- altura do Caju, Eloise teve ordem de saltar,
da polícia surgiram, o homem que dirigia o
grafo, durante 40 anos, da Pre- com Hisashi lhe dizendo que aguardasse insPassat parou e saiu correndo. Hisashi não teve
feitura Municipal de Belo Ho- truções.
tempo de fugir.
rizonle. Mineiro dc Barbacena,
Segundo Sumara, o carro saiu cm vclociSumara contou que ao sair do cômodo foicasado com Olga Ferreira de dade e o capuz dc sua
cabeça só foi retirado
lhe colocado novamente o capuz, e que, no
Souza. Tinha quatro filhos.
meio do caminho, percebeu que Hisashi emquando chegaram ao pequeno cômodo onde
Odilon Pacheco dos Santos. havia um armário, cama, toalhas, pasta, escobarcou. O carro parou por alguns minutos em
58. vítima de atropelamento, va de dentes e um chinelo.
outro local, saiu em velocidade e depois ela
— Eu estava muito nervosa e náo sabia o
cm São Paulo. Mineiro de Pououviu do homem que dirigia o carro: "a barra
so Alegre, cra comerciante na- que eles iam fazer comigo. Foi
está pesada". Logo depois ela foi retirada do
quando o
quela cidade. Casado com Zaí- japonês disse que eu fora seqüestrada e nada
Passat por três detetives.
da Maria Serra Pacheco, tinha me aconteceria se o resgate fosse
A polícia encontrou o dinheiro ainda na
Falei
pago.
um filho.
que era uma pessoa pobre, meus pais estão
pasta, na residência de Hisashi, na Rua Figueidoentes e que poderiam ficar com o carro.
ra de Melo, 191 apt. 302. Na DRF,
Exterior
quando
Esfregando as mãos e chorando, Sumara
interrogavam Hisashi, os policiais descobriram
Sidney Clute. 65, em Los disse ao delegado Elson Campeio
ter sido ele o autor do seqüestro da universitáque passou a
Angeles, Califórnia, EUA.
ter medo quando Hisashi, bem calmo, disse:
ria Helena Cristina da Silva, moradora em
Ator de televisão, estreou em — agora é tarde. Ou
Bauru, seqüestrada na Avenida Delfim Moreipagam a grana que vou
Hollywood no seriado Superou você já cra".
ra. Pelo seu resgate a família pagou CrS 30
pedir
man, ao lado de George ReeEloisa Maria Baeta Neves, posta cm libermilhões.
ves, na dácada de 50, fazendo dade,
foi para casa e avisou alguns amigos. Às
Hisashi não tem antecedentes criminais e
ainda Playhouse 90. Dragnet e
3hl5min foi à 9a DP, no Catete, e imediatadisse que náo fazia levantamento da vida de
Lou (írant. Vinha trabalhando
mente foi acionada a Divisão de Roubos e
suas vítimas.
no seriado Cagney and Lacey,
— Eu e meus rapazes saíamos e escolhiaFurtos. Um esquema foi montado na casa de
como detetive Paul La
Eloisc
Maria
esperar
o
mos
telefonema
do
para
Guardiã.
qualquer pessoa.
seqüestrador, que só ocorreu quinta-feira de
A polícia aceitou com reservas as declaraMischa Schneider. 81, em
manhã.
ções de Hisashi.
Buffalo(EUA),nodia3. Cello
do Quarteto de Cordas dc Budapest durante 37 anos, recebcu em 1983 o Prêmio Nacional da Câmara de Música AmeUM ANO DE MUITAS SAUDADES
ricana. Foi professor do Curtis
(MISSA DE 7° DIA)
e filhos, Alexandre e Edy, Maria e Beto
Institute of Music da Philadclconvidam parentes e amigos para a Missa de
e
das
universidades
estaFamília agradece soliphia
Um Ano pela alma do seu querido e inesqueciduais de Nova Iorque e Torondariedade recebida e
tMariza
vel ANDRÉ, na Igreja Santa Terezinha do
convida para a Missa
to. Natural dc Vilna, Lituânia,
Menino Jesus na Rua Mariz e Barros n° 354
t
terça-feira dia 8 às
era casado com Junc Schneider
dia 08 outubro 1985, às 09:00 horas.
11:30 h. Igreja de S.
e tinha quatro filhos.
Jorge. Rua da Alfândega.
Murray Latimer. 84. cm
Washington, DC (EUA). Um
dos maiores especialistas norteamericanos em aposentadorias
e pensões, tendo colaborado na
equipe do Presidente Franklin
Delano Roosevelt. Era casado
com Edith Sonn Latimer. Tinha três filhos.

ontem o
CrS 250
Crt 4Í1
Crí IS
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FARIA RAMOS
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(MISSA 30° DIA),

t

MARIA BRAGA DE OLIVEIRA
(Berenguinha)
(Io Aniversário)
NILTON M. BRAGA DE OLIVEIRA FlLHA. GENRO E NETAS, convidam os
t
parentes e amigos para a Missa de 1o
Aniversário do falecimento da BERENGUINHA, a ser celebrada na Igreja de São
José (Centro), às 11 horas do dia 8 de
Outubro, Terça-feira.
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O seqüestrador e o ouSrT^m^sgate

Polícia acredita que o
assassino do inspetor
em Mangueira é jurado
O inspetor Nedir Roberio Moreno, da 10a DP (Botafogo),
foi morto com um tiro na testa numa das salas da diretoria da
Escola de Samba Estaçáo Primeira dc Mangueira, na madrugada de ontem, por um dos seis jurados que participavam com ele
da escolha do samha-enredo para o carnaval do ano
vem.
Esta é a opinião unânime dos policiais que estiveram noquelocal do
crime, porque ninguém entrou na sala do julgamento.
Com Nedir, estavam reunidos na sala trancada Nelson
Andrade. Rosa Maria, Roberto Firmino, Vilmaria Alice, Mário
Antônio e outra pessoa que a polícia ainda não identificou. O
autor do samba vencedor vai receber da gravadora um
prêmio
de CrS 45 milhões e outro, também em dinheiro, da Riotur,
além dc caches para apresentação em televisão. Estavam em
julgamento cinco sambas, previamente selecionados.
Diretores da escola confirmaram
que, por ocasião da
escolha do samha-enredo, é sempre
proibida a entrada dc
pessoas estranhas na sala do julgamento, da qual os jurados só
saem após o "veredito". Enquanto esperavam
o resultado do
julgamento, na madrugada de ontem, integrantes da escola e
convidados sambavam, cantavam e bebiam. De repente, ouviuse um tiro e, quando um dos jurados
gritou que Nedir fora
baleado, todos — sambistas, convidados e
jurados — trataram
de ir embora.
Os diretores da escola — que gostam de dar entrevista toda
vez que sc escolhe o samba-enredo — onlcm de madrugada se
negaram a prestar qualquer informação, dando sempre a mesma
resposta: "Não sei, náo vi".

A frente fria que está peneirando no Sul do
país deve
aumentar a nebulosidade e provocar chuvas e trovoadas
no
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
No Sudeste, a massa de ar tropical
predomina
nesta região contribuiu para a elevação daquetemperatura
bem como possibilita a ocorrência de
pancadas de chuvas
cm alguns Estados.
Nas demais regiões do país o tempo continua bom
embora haja condições de chuvas
passageiras no CentroUcste. Amazonas c litoral do Nordeste.
No Rio e cm Niterói

Inundações aumentam
os casos de pneumonia
e tifo no Rio Doce
Belo Horizonte — Mais de 100 casos de pneumonia e seis
de tifo foram registrados até a tarde de ontem cm Itabirinha de
Manlena, no Vale do Rio Doce, cm conseqüência da tempestade de granizo que caiu sobre a cidade, na última segunda-feira,
desabrigando cerca dc 4 mil e causando a morte de 21
pessoas!
segundo o médico Nílton Carlos de Oliveira, diretor do Hospital
São Lucas, o único do município.
Uma conta com o número 9.999/6 foi aberta na agência do
Banco do Brasil cm Mantena para recolher contribuição
para a
campanha dc reconstrução de Itabirinha de Mantena. Segundo
a moradora Léa Hcringer — que, apesar dc ter sua casa
parcialmente destruída, está ajudando no atendimento aos
flagelados — o tempo está firme e há dois dias não chove na
cidade, o que está favorecendo os trabalhos dc limpeza e
desobstrução das ruas, mas, nas baixadas
próximas aos leitos
dos rios ainda sáo encontrados blocos de gelo.
O Tenente Freitas, da Regional de Defesa Civil, informou
que 15 tratores e retroescavadeiras, além de 80 caminhões estão
trabalhando na limpeza. Nenhum corpo foi encontrado ontem,
embora a Polícia Militar e os voluntários continuem
procurando'
dois corpos de pessoas que as famílias afirmam estarem
desaparecidas.
O Secretário de Saúde dc Minas, Raimundo Resende
esteve onlcm cm Itabirinha de Mantena e sc comprometeu
a
enviar os medicamentos necessários, especialmente antibióticos
e vacina antitetânica.

OYAMA DE AAACEDO
família dolorosamente comunica
o falecimento. O corpo estará sentAdo velado a partir das 11:00 horas
na Capela Real Grandeza n° 6 e o
Sepultamento será às 16:00 horas no
Cemitério São João Batista.

Avisos Religiosos e Fúnebres
Recebemos seu anuncio na Av Brasil, 500 De V a 6'
ale 24 00 h aos
sábados ale 1900 h e domingo ale as 23.00 h Tel. 264-4422
Rs 350 e 356
ou no horário comei ciai nas loias de
CLASSIFICADOS.

Para outras Informações, JORNAL DO BRASIL
consulte o .seu

PROFESSOR

DR. ALFIO PONZI
Família de Alfio Ponzi agradece as
manifestações de pesar e carinho
recebidas por ocasião do seu faleciÍA
mento e convida para Missa de 7o
Dia por intenção de sua alma a ser realizada na próxima terça-feira, às 11:00 horas,
na Igreja da Candelária.

Nos Estados

Claro, passando a nublado com
possíveis pancadas de chuvas c RR
trovoadas isoladas a partir do
entardecer. Temperatura cm ele- AM:
AP:
vação. Ventos dc
quadrante nor- PA:
le de fracos a moderados,
siiiei- MA
los a rajadas ocasionais. Visibili- PI:
dade de boa a moderada. A CE:
máxima de ontem foi dc .'(!.__. cm RN:
Realengo; e, a mínima de 14.6, PB:
no Alto da Hoa Vista.
PE:
Precipitação das chuvas em mm

DR. ALCIO GURGEL
Sra Austa Gurgel, filhos, noras e netos, convidam
parentes e amigos para a Missa 30° dia.
será
celebrada dia 07 de outubro (2" feira) às 10 que
horas na
Basílica Nossa Senhora Auxiliadora "Salesiano"
à R
Santa Rosa 207 — Niterói.

i::

Ultimas 24 horas
Acumulada no mês
Norma! mensal
Acumulada no ano
Normal anual

25.7
25.7
74 II

1.291.1
1.1)75.8

O Sol

NasccrA às
Ocoso às

1151.28min
I7h5_.mil

O Mar

Preamar

Baixamar

fundições

Nub a pie nub
l*ic nuh a nub
Pte nublado
Pie. nub
Pie nublado
Nub. a pie nub.
Pte nub a Oeste
Ptc nub a Oeste
Nub a pie nub
Nub a pie nuh
Ai.
Nub a pte nub
SE:
Nub a pie nub
BA
Nub c/possih chvs
K.S:
Pie nub
M<_: Pte nub
DF: Pte nub a nub
SP:
Pie nub a nub
PR
Pte nub a nub
SC: Instável c/neb
RS: Nub a enc
AC
Pte nuh a nub
RO
Nub a pte nub
(il): Pie nub
Ml
Pte nub a nuh
MS: Pte nub a nuh

35.2
32.R
32.2
31.6

22.7
22.4
19.6
22.8

.V1.2

2».n

206
2Q.4
2X0
29.8
26.0
29.8

24.6
21)0
20.IS
23.3
23.6
2n.O
152

27.4
26.2
25.6
26.4

14.»
13.4
18.6
18 2

202
23.4
21.»
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Rio

No Mundo
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06h34mtn/0.9mtotlh20mi-i/0.5m Caraça*
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KstocoJmo
Frio
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Hong-Rong
O Salvamar informa que o mai está
Urna
calmei. Águas a 2tl graus. Banhos libLisboa
etados.
I-iwidres
Madri
Miami

A Lua

D
m
Cheia
Alé hoje

Mí»_co

Minguante
07.10

Nova Iorque
Par»
Koma
San Francisco
Santiago

nublado
chuva
nublado
claro

nublado
claro
nublado
nublado
nublado

claro
nublado

claro
nublado
claro
claro
nublado

claro

Nova
14/10

ILOINES PENNA MARINHO
Francis Moura Penna Marinho, Esposa,
limar Penna Marinho e Família, Inezií
Penna Marinho e Família, agradecem
t
sensibilizados todas as manifestações
de pesar recebidas por ocasião e depois do
falecimento do seu querido ILDINES e convidam para a Missa de Um Ano que será
celebrada no próximo dia 07.10.85, às 19:00
h, na Igreja de N. S. de Copacabana.

JACY PAROBÉ
CHOUIN VAREJÃO
Missa de 7° Dia
Heretiano da Rocha Varejão.
filhos, netos e bisnetos convidam
tJosé
parentes e amigos para a Missa
de Sétimo Dia que será rezada
domingo, dia 06 de Outubro, às 19
horas, na Paróquia São José e Nossa
Senhora das Dores, na Rua Barão de
Mesquita, 763.

TITO ÁSCOLI
DE OLIVA MAYA
(5

ANOS)

grupo de amigos convida para a missa
que manda celebrar, na passagem do 1o
lustro de seu falecimento, às 10 horas de
tUm
segunda-feira, 7 de outubro, na Igreja da
Irmandade da Santa Cruz dos Militares, à rua
Primeiro de Março, n° 36.
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Pesquisa diz quem é e como pensa operário da Ford
José

ISêumanne

Pinto

São Paulo — A maioria dos
operários da Ford do Brasil
prefere trabalhar em empresas estrangeiras, tem casa própria, carro,
televisão em cores (que, aliás, é
çua maior diversão), geladeira e,
em geral, suas mulheres não trabalham fora. Católicos,
quase todos
sè identificam com a classe operaria e seus valores — apenas uma
minoria se vê como classe média
— e dão
grande valor à comissão
de fábrica, estando mais interessaidos em ganhar espaço na adminisjração interna da empresa do que
na questão da propriedade do capitai.
!
O perfil dos horistas, trabalhadores que ganham por hora, da
Ford em São Bernardo do Campo
fe São Paulo (Ipiranga) surgiu nos
resultados preliminares da mais
completa pesquisa de sociologia do
trabalho já realizada no Brasil. Há
dois anos, o trabalho vem sendo
desenvolvido pelo professor Leôncio Martins Rodrigues, titular de
Ciência Política da USP (Universidade de São Paulo), auxiliado
pelos professores Roberto Venosa e
Aracy Martins Rodrigues, da Fundação Getúlio Vargas.
Através de questionários feòhados (múltipla escolha) — diferentes para horistas, mensalistas,
supervisores e gerentes — a
pesquisa procura traçar as origens,
Convicções políticas, salários e moçlos de vida dos 9 mil empregados
da unidade de São Bernardo do
Campo (automóveis) e dos 1 mil
814 de Ipiranga (veículos comerciais). Os empregados foram entrevistados na fábrica, em grupos
de 30 a 50, sem serem identificados
individualmente.
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Estrangeira sim, estatal nunca
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Lula e Aureliano, os preferidos

— Talvez o fato
político mais importante descoberto pela pesquisa é a grande
Valorização da comissão de fábrica, afirm? o professor Leôncio Martins Rodrigues. Para a imensa maioria dos operarios, ela ajudou a melhorar as condições
de trabalho, afirmando a dignidade do
trabalhador e o respeito à sua pessoa. A
existência da comissão de fábrica faz a
empresa aparecer melhor perante os
olhos do trabalhador, assegura o pesquisádor.
A grande maioria dos entrevistados
(68% em São Bernardo e 53% em Ipiranga), se indentificou como membro da
classe operária, com tal consciência se
orientando "principalmente no sentido
(je ampliar os espaços de participação da
classe trabalhadora em certos aspectos
que dizem respeito à vida interna das
fábricas e se encaminham no sentido de
limitar a autoridade gerencial. A questão

fundamental é da participação, dentro de
certos limites, no sistema decisõrio da
empresa. A questão da propriedade não
parece ser um aspecto importante", comenta Leôncio Martins Rodrigues.
Ouanto à "agressividade reivindicatória" dos horistas da Ford em Sáo Bcrnardo, a variável mais importante seria,
segundo a pesquisa,"a concentração operária em grandes empresas e numa área
geograficamente reduzida. Há indicações
de que as variáveis internas (características da empresa e da própria classe) não
são tão importantes como o fator conecntração operária".
— Observamos,
por exemplo, que
os índices mais altos dc escolaridade,
idade e qualificação resultam em mais
alta taxa de sindicalizaçáo. Esses parâmctros foram encontrados em São Bernardo
e em Sáo Paulo, mas foram mais encon-

trados no Ipiranga. Ainda assim, a taxa
de sindicalizaçáo é mais alta em São
Bernardo", explica o professor. Nas duas
unidades, 6% dos horistas disseram ser
assíduos freqüentadores dos sindicatos.
Os questionários foram aplicados
antes dc ser definido o quadro sucessório
para a Presidência da República, mas os
resultados de uma pergunta continuam
tendo importância: "Se você tivesse
que
escolher uma dessas pessoas para Presidente da República, qual delas você escollicria?"
Lula obteve 34% cm São Bernardo e
18% no Ipiranga. Aureliano. 20% e
24%; Jânio Quadros, 15% e 17%. Tancredo Neves, 11% e 14%. Ulysses Guimarães, 10% nas duas unidades, leonel
Brizola, 5% e 7%. Paulo Maluf, 3% e
7%. Joào Figueiredo, 1% e 2%. Luís
Carios Prestes, 1% nas duas.

Foto de Wilson Santos

A FABRICA,
POR QUEM
VIVE NELA
A pesquisa colheu inúmeros depoimentos anônimos de operários sobre seu
trabalho e sua vida. Eis alguns destes
depoimentos:
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Lúcio Bellentani, ex-comunista,
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lidera a comissão

\ Na comissão, a melhor saída
. Lúcio Antônio Bellentani, 41 anos,
casado, três filhos, tem um sonho: o dia
em que o movimento sindical, a partir das
bases, conduza os destinos dos partidos
e não o contrário.
políticos
" Coordenador da comissão
de fábrica
<Ja Ford do Ipiranga, ferramenteiro, exmilitante do Partido Comunista BrasUeirb, esse neto de italianos e espanhóis,
nascido em Ibiriguti, no interior de São
Ijaulo, dedica quase todo seu tempo útil a
realizar seu sonho. Por enquanto, se
prepara para enfrentar, nas eleições de
1987, um dos mais poderosos dirigentes
Sindicais do Brasil, Joaquim dos Santos
Andrade, Joaquinzão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo.
~- — A comissão de fábrica
representa
çjesgate do sindicalismo autêntico, porqiie organiza o trabalhador no seu próprio local de trabalho. Representa a verfladeira democracia operária e não deve
ler paralela, nem estar distante do sindioato, mas ser sua extensão dentro da
fábrica. Meu sonho seria a comissão ditar
es rumos políticos do sindicato, que lhe
prestaria assessoria técnica — diz o feriaRienteiro.
" Lúcio tem uma antiga tradição
oposiéionista. Foi preso em 1972, quando era
militante do PCB e liderava a oposição á
Oiretoria do Sindicato dos Metalúrgicos
çc Sao Bernardo do Campo, da qual fazia

Onde é melhor trabalhar
(Em %)
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fl Ipiranga
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Empresa
estrangeira
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Privada
nacional

o país se industrializou, as elites agrárias
tiveram sua influência
diminuída
e, numa sociedade maispolítica
moderna e cosmopolita, colocações do tipo nacionalista
refletem interesses de uma intelligentsia
radical das classes médias e tendem a ler
menor influencia sobre a classe trabalhadora.
O professor Leôncio Martins Rodrigues. porém, ficousurpreso com a rejeição à empresa estatal: "Afinal, existem

4 r^i
i

-¦ m

m*m*_t__w

Estatal

empresas do Governo em que salários c
outros benefícios poderiam ser eqtiivalentes às multinacionais, quando não são
até maiores, como a Petrobrás. É
possívcl. mas não tenho meios de confirmar a
hipótese, de que a rejeição às empresas
estatais deve-se ao fato de os trabalhadores associarem as condições de trabalho
ao período ditatorial. Não podem,
por
exemplo, fazer greve e as empresas estatais não têm comissões de fábrica".

Jovens e católicos, a maioria
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Uma das informações mais importantes colhida pela pesquisa foi a alta taxa de
horistas que disseram estar na empresa
estrangeira os melhores empregos '89%
em São Bernardo, 90% cm São Paulo),
com indíces mínimos para a empresa
privada nacional e a estatal.
É possível
que esta classe trabalhadora esteja começando a retomar uma
antiga bandeira operária, a do internacionalismo, comentou o professor Leôncio
Martins Rodrigues. Do ponto de vista
internacionalista, não há porque achar
que o patrão nacional seja obrigatóriamente melhor do que o estrangeiro, continua.
Tal posição internacionalista foi
dominante nos setores organizados da
classe trabalhadora até a I Guerra Mundial. Posteriormente, com a influência da
Internacional Comunista e o surgimento
do nacionalismo estatista entre as classes
médias, as posições internacionalistas e
antiestatistas dos contingentes operários
cederam lugar a decepções nacionalistas.
O próprio Lula, em sua fase sindicalista, por várias vezes chamou a atenção para o fato de que as empresas
nacionais não eram melhores do que as
multinacionais. Essa diferenciação entre
a burguesia nacional, teoricamente proe a burguesia internacional,
gressista,
"braço
do imperialismo", foi imaginada
pela linha política do Partido Comunista
Brasileiro, que sonhava com uma luta em
que a burguesia nacional se aliaria à
classe trabalhadora.
Penso
que tais posições encontrariam um certo eco numa época em
que o
Brasil era predominantemente agrário e
pouco industrializado. Na medida em que

parte Luis Inácio da Silva, e naquela
época era presidida por Paulo Vidal
Neto.
Na prisão, desgostoso com os rumos
burocráticos dos comunistas, abandonou
o Partidão. Hoje se diz um homem de
esquerda, mas não está filiado a qualquer
partido, embora participe discretamente
da campanha de Eduardo Matarazzo Suplicy, candidato do PT à Prefeitura de
São Paulo.
Bigode bem cuidado, macacão impecável, olhos verdes acesos, o c oordenador da comissão de fábrica é um leitor
assíduo de Lenin, Marx, Jorge Amado,
Hemingway, Graciliano Ramos e de jornais, no tempo em que passa nos ônibus
da Ford ou nos trens de subúrbio a
caminho de casa.
Começou a trabalhar com 12 anos de
idade e já passou por 18 empresas, desde
a farmácia onde, menino, foi ajudante de
balcão, até a Ford, onde está há cinco
anos, depois de passar nove na Volkswagem e trabalhar na Cofap, da qual foi
demitido por haver participado da greve
dc 1981).
Está na segunda gestão da comissão
dc fábrica c é um ouvinte apaixonado dos
discos brasileiros e latino-americanos,
principalmente dc Mercedes Sosa c do
grupo Raices dc America.

• fe A Comissão de Fábrica foi uma
coisa ótima que existiu lá dentro... A
melhor coisa que existiu dentro da firma
foi isso daí, porque a Comissão de Fábrica é a união que faz entre nós. Tem muita
gente que não entende isso aí mas é nós
que temos de fazer a Comissão de Fábrica. A Comissão luta por nós e temos que
lutar por ela, porque, se não fosse a
Comissão de Fábrica, tinha muita gente
dispensada da Ford esse mês. Quer dizer
que havia mais desempregado. Agora
ela, a Ford, está se virando. Tem gente
indo de uma seção pra outra, mandando
um funcionário pra lá, outro pra cá,
mudando da Ford de Sáo Bernardo para
a Ford do Ipiranga, sem poder mandar
embora porque a comissão está em cima
diz (um Tapeceiro). • •

Na abertura do capítulo O perfil do
horista, o professor Leôncio Martins Rodrigues observa: "O primeiro aspecto
que chama a atenção no exame das
características da mão-de-obra das unidades de São Bernardo e de Ipiranga é a
elevada porcentagem de jovens, especialmente em São Bernardo. Neste local,
nada menos do que 43% dos entrevistados têm menos de 31 anos e 98% têm
menos de 52 anos.
Enquanto cm São Bernardo não há
nenhum horista com mais de 59 anos (2%
entre 53 e 59), na unidade da Capital o
peso dos jovens é menor, com apenas
23% abaixo dos 31 anos e 8% na faixa
acima dos 53 anos. Nas duas unidades, a
grande maioria é casada ou vive maritalmente, mas são raros os casos dc mulheres que trabalham fora, mesmo em meio
período.
Quase todos os horistas são brasileiros, mais da metade nasceu no Estado de
São Paulo, mas ainda é grande a
participação da mão-de-obra nordestina: 25%
em São Bernardo e 23% em Ipiranga.
A grande maioria dos horislas da
Ford está na categoria semiespecializados (65% em São Bernardo e
53% em Ipiranga), mas há uma alta taxa
de muito especializados na unidade da
Capital (24%), enquanto em São Bernardo ela fica cm 6%. o que é explicado
pela
existência de uma importante seção de
ferramentaria na fábrica de Ipiranga. Os
não-especializados são 11 % cm São Bernardo e 3% no Ipiranga.
Essa situação tem uma correspondência direta nos salários: "No Ipiranga,
diz a pesquisa, 54% dos entrevistados
ganham mais de 266 dólares mensais
brutos, quer dizer, mais dc 5,3 salários
mínimos. Porém, cm São Bernardo a
proporção dos que estáo nesta situação é
de 23%. No pólo oposto, em São Bernardo. 19% dos horistas têm salário mensal
bruto inferior a 177 dólares, enquanto cm

m
• Na época de garoto, eu me lembro
.viuito bem. meu pai trabalhava para um
fazendeiro lá e a g>-nte trabalhava mesmo
igual a escravo, nc? Apesar que hoje a
escravidão náo acabou, maneirou, porque naquela época era muito pior", (um
Montador), •

(Em %)
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a 8,8

[/

De 8,9
a 10,5

(Em salários mínimos)
Sáo Paulo somente 7% estão ncsia
faixa."
O nível dos salários define o padrão
dc vida dos horislas. sc medido por poder
aquisitivo, mantendo-se a diferença entre
as duas fábricas. Assim, 68% dos horistas
de Ipiranga têm casa própria, contra
apenas 48% dc São Bernardo do Campo.
Vale notar que a grande maioria mora em
casas: 86%- e 85%, respectivamente.
Ouase todos, revela a pesquisa, tem
luz elétrica c água encanada em casa
(índices acima dc 90% nas duas unidades), mas os servidos por esgotos são bem
menos: 63% dos operários dc São Paulo e
62% dos de São Bernardo. O padrão de
vida também se reflete na posse de eletrodomésticos e dc carros — 51% dos
horistas em Sáo Bernardo e 68% em
Ipiranga têm pelo menos um. mas só uma
minoria usa veículos Ford.

Beatriz

Ouase todos os horistas disseram ser
católicos (79% e 80%), mas os
praticantes ficaram cm 27% e 26%. O lazer
preferido é ver televisão, ficar em iasa
descansando, visitar parentes e amigos,
passear com a família ou amigos ocupam
um bloco intermediário. Poucos operarios fazem esporte, vão ao estádio, dançam ou freqüentam cinema.
O professor Leôncio Rodrigues ohservou ainda que "a grande maiona dos
horistas dos dois locais vêm dc famílias
cujos pais foram lavradores (pequenos
proprietários, meeiros ou assalariados
agrícolas). Em São Bernardo, nada menos do que 42% dos pais dos entrevistados (35% em São Paulo) náo tiveram
outra profissão fora da agricultura. A
proporção de horistas cujos pais tinham
profissões urbanas é bastante pequena
nos dois locais."

Os bens de consumo duráveis
(Em %)

I São Bernardo
Ei Ipiranga
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«Esse tal de robô nessas companhias... A firma pensou em ela dar o
maior golpe em cima dos trabalhadores,
mas, por enquanto, aqui no Brasil, o
maquinário não está funcionando muito
bem... Os maquinários estão dando o
maior problema para a campanhia... Entáo, a mão-de-obra maior somos nói
mesmos... Não tem robô, não tem maquinário que é mais que o homem. É para
isso que Deus dá força para a gente e os
braços da gente — (um Pintor). • m

O salário mensal bruto dos horistas
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SINDICALISMO, UMA PAIXÃO
Leôncio Martins Rodrigues, 51
anos, titular de Ciências Políticas da
USP (Universidade de São Paulo)
dedicou boa parte de sua vida à
sociologia industrial e do trabalho.
Foi neste campo que este corintiano
fanático, casado, pai de dois filhos,
produziu alguns clássicos da literatura sobre o assunto no Brasil. "Conflito Industrial e Sindicalismo no
Brasil", sua tese de mestrado, e
"Industrialização
e Atitudes Operarias", tese de doutorado, desbravaram de forma pioneira um campo até

então pouco estudado da sociedade
brasileira.
Professor da USP desde 1962,
onde já dirigiu o Centro de Sociologia Industrial e do Trabalho, Leôncio deu cursos em Louvain, na Bélgica, e conferências na Europa, Estados Unidos e América Latina. Hoje,
também ministra cursos de pósgraduação na Universidade de Campinas (Unicamp). Mais reccntcmcnte publicou o livro "Trabalhadores,
Sindicatos e Industrialização".
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Progresso técnico orienta nova política industria
/%
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usmão defende aumento da
eficiência e da qualidade

Foto

de Arauivo

G-m

Zenilton Bezerra
Eficiência c qualidade. Essas são as palavras
mágicas, que nortearão a nova política industrial
brasileira, que o Ministro da Indústria e do
Comércio, Roberto Gusmão, debate com os empresári#s do País. O Ministro já debateu as suas
propostas com empresários do Norte e do Sul em
seminários que promoveu em setembro em Manaus e Porto Alegre. Sexta-feira passada ele
esteve em Recife com empresários nordestinos.
No final deste mês, será a vez dos empresários do
Sudeste, com um seminário em São Paulo.
Aos empresários nordestinos, Roberto Gusmáo justificou a magia das palavras eficiência e
qualidade e que serão a espinha dorsal da nova
política industrial. É que, para ele, mesmo que no
passado políticas industriais tenham produzido
resultados, a característica dominante foi
quantitativa e acompanhada por distorções na distribui"Era
ção de rendas e riquezas.
o tempo do Brasil
grande" — diz o Ministro — "em que a preocupação maior era o ter por ter".
Certamente esse "ter por ter" a que o
Ministro Roberto Gusmão se refere exigiu um
custo elevado para o País, sob o forte argumento
de que o Brasil não poderia continuar dependente
de importações de produtos e de tecnologia. O
"Brasil
grande" preferiu optar pela importação
dos então fáceis recursos financeiros disponíveis
no exterior para dotar o País de um parque
industrial capaz de suprir o mercado interno e
gerar excedentes de exportação. Foi a inversão
total em relação ao que existia até então.

liderança da iniciativa privada nacional" — alerta
o Ministro —, "é não apenas viável, mas
principalmente imprescindível. Sem um empresariado
nacional técnica e economicamente forte nos
setores mais importantes da indústria, nenhum
país consegue manejar seus problemas internos
nem romper suas vulnerabilidades externas com
soberania".
Pelo que ele visualiza, e põe em debate, uma
nova política industrial em nada resultará sem
que
haja uma redefinição do papel das empresas
estatais. "Tendo em vista a autonomia exagerada
conferida no passado" — diz o
que lhes foi "seu
Ministro —,
campo de ação deve ser restringido àquelas atividades não atraentes à iniciativa
privada, que tenham caráter monopolístico e
sejam produtoras de insumos básicos, cujo abastecimento e preços constituam questão de segurança, ou se revistam de caráter estratégico para o
próprio funcionamento da economia".
Mesmo que essa definição de empresa estatal
ainda seja bastante abrangente, ainda assim essas
empresas, como todos os demais instrumentos de
Estado, devem ser submetidas ao controle da
sociedade, diz o Ministro. Em relação às empresas
multinacionais, Roberto Gusmão entende
que a
sua presença em setores dinâmicos é uma demonstração da importância do mercado, dos recursos
naturais e humanos brasileiros. Além disso, "é
perfeitamente factível e relevante contar com a
colaboração dessas empresas para a expansão das
exportações e para a incorporação de tecnologias
de que não disponham as empresas nacionais e
que estejam dentro dos nossos interesses".

Produtividade

Sócio oculto
O elevado custo resultante dessas idéias" do
"Brasil
grande" está visível em duas áreas distintas: a colossal dívida externa, superior a 1(X)
bilhões de dólares, e a presença do Estado em
qualquer lugar onde a vista alcance. O Estado,
como afirma o Ministro Roberto Gusmão, é o
sócio oculto de tudo o que está aí, mas, ao invés
de pagar dividendos aos sócios reais desse desenvolvimento (empresas e trabalhadores), engorda
as suas entranhas com mais e mais opressão e
impostos.
A parte a face tributivista, o Ministro Roberto Gusmão chama dc opressão o fato de o Estado
impor quem deve fazer ou fabricar o quê no País,
sem atentar que quantidade nada vale se estiver
dissociada da eficiência e da qualidade. Para ele,
"o crescimento
pela quantidade já atingiu o seu
limite no Brasil e, por isso, já não se podem
relegar a qualidade dos produtos e a eficiência das
empresas a plano secundário".
Pelo raciocínio do Ministro, o País já possui
um empresariado dotado de capacidade financeira, tecnológica e gerencial suficiente para liderar
uma nova etapa do desenvolvimento, acrescentando nesse contexto "um vasto contingente de
trabalhadores com aptidão comprovada e capaz
de rápido aprendizado". Portanto, agora é a vez
dc se pensar e pôr em execução uma política
se não vai esquecer o "Brasil grande" que já que,
está
aí, pelo menos faça com que toda a sociedade se
beneficie de seus resultados.
— Como sócio oculto — ressalta Roberto
Gusmão — o Estado tem se dado bem em tudo.
Suas empresas incharam demasiadamente, enquanto a iniciativa privada e os trabalhadores, a
despeito de sua capacidade, continuaram fracos e
dependentes umbilicalmente da vontade estatal.
Hoje o Brasil não comporta mais coisas desse
tipo. Acabou-se o tempo das cartilhas em
que o
Estado ensinava à iniciativa privada o que, como,
quando, onde e para que fabricar. Só não dizia
por quê.
No entender do Ministro Roberto Gusmão,
já estava na hora de o Estado descer do pedestal
em que se plantou e ser humilde o bastante para
saber que a sociedade também tem a ensinar. "A

Aproveitando o mote da capacidade tecnológica, o Ministro Roberto Gusmão acha que a fase
da substituição de importações está superada e
que, a partir de agora, a prioridade é elevar a
produtividade e tornar cada ver mais competitivos
os predutos industriais brasileiros. "O novo padrão de industrialização terá, portanto, a busca
permanente da eficiência através da incorporação
de tecnologia."
Mas o ponto mais importante das pregações
do Ministro Roberto Gusmão em relação às suas
propostas de uma nova política industrial, e que
vem recebendo aplausos generalizados dos emdas micro, pequenas e
presários, é a questão
médias empresas. "Elas deverão ocupar espaços
que lhes são próprios, contribuindo para o aumento de eficiência e produtividade da economia, e
para expansão da base empresarial c do emprego
no País, sobretudo nas regiões carentes e de
fronteira econômica", diz ele.
Por fim, o Ministro faz o mea culpa, dizendo
que, para a mudança de qualidade da estrutura
industriai brasileira, "impõe-se um reordenamento dos órgãos públicos que atuam na
política
industrial em suas diferentes fases
(formulação,
execução, controle e avaliação),
para que sé
evitem superposições e conflitos de atuação
desses
diferentes órgãos". Em outras
palavras, Roberto
Gusmão nada mais fala do que a necessidade de
reformulação do próprio Ministério da Indústria e
do Comércio.
Ele namora com a idéia do fortalecimento do
Conselho de Desenvolvimento Industrial e da
ativação de um conselho interministerial em
que a
participação de lideranças empresariais é necessária e fundamental. Tudo isso, evidentemente, tem
um custo, mas muito menor do que o idealizado
nos tempo do "Brasil grande". "Ao invés de o
Estado continuar como sócio oculto, deve é ser
patrocinador do bem-estar do povo. Ao invés de
continuar se associando em iniciativas empresariais, o que o Estado deve fazer é investir esses
recursos em infra-estrutura, saúde e educação,
sem esquecer de que o setor primário da economia deve ser efetivamente fortalecido", diz ele.

Lixo doméstico revela
que o Rio não cresceu
A nova onda dc consumismo apregoada pelo comércio
ainda não chegou às latas de lixo
das residências cariocas. O lixo
do Rio de Janeiro continua tão
pobre como em 1984, garantiu
Álvaro Catanhede, chefe do serviço de pesquisas aplicadas da
Campanhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb).
Até 1980, a produção de
lixo domiciliar no Rio crescia
7% ao ano, acompanhando o
crescimento demográfico e a
produção de bens de consumo
da indústria. Nos últimos
quatro
anos, os decréscimos são constantes. A maior queda ocorreu
no ano passado, quando foi registrada uma redução de 11%,
em relação a 1983.
— Houve uma desaceleração na
produção de lixo, que atribuo à perda de poder
aquisitivo da população — disse Cantanhede.
Segundo ele, isto foi confirmado
pelo
próprio conteúdo da análise do lixo, nos
últimos quatro anos de crise econômica. O
diretor de pesquisas aplicadas da Comlurb,
responsável pelo levantamento da composição do lixo carioca, revelou que, desde
1981, uma série de produtos começaram a
escassear nas lixeiras do Rio de Janeiro:
latas de conserva, garrafas de bebidas
(mesmo de vinho nacional), sprays
(principal-,
mente de embalagens de produtos de limpeza), embalagens dc queijos, sapatos velhos
e restos de comida.
A tendência da produção de lixo, este
ano, é de estabilidade cm relação a 1984. O
consumo de supérfluos continua reduzido.
Considerando o lixo como um termômetro
da economia e indicador de mudanças nos
hábitos de consumo da população, nada
mudou muito até agora na
qualidade de
vida dos habitantes dos bairros do Rio.
— O
que aumentou foi a catação. Hoje, não apenas o.s miseráveis se abastecem
nas lixeiras. Porteiros, empregadas domesticas, garrafeiros e o pessoal da classe média
de baixa renda buscam material refugado,
Papéis, vidros, plásticos (dos saquinhos de
leite), são os mais procurados pelos novos
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catadores — informou o técnico da Comlurb.
Tais produtos, como o plástico, passaram a ter certo valor econômico. Na Usina
de Reciclagem de Lixo da Comlurb,
que
vem tendo redução no volume de
plástico
oriundo dò lixo por causa da ação dos
catadores, o quilo do saquinho de leite
reciclado é vendido por CrS 300, para várias
pequenas empresas. A demanda maior é
dos produtores de flores plásticas, mercadoria muito exportada pelo Brasil.
Os novos catadores são os maiores
beneficiários com a mudança ocorrida na
composição das lixeiras cariocas. Hoje,
40% do lixo do Rio são constituídos de
papel e papelão. Os restos de comida participam com 25% (reduziu-se a mais da
metade, em relação a uma participação de
60% na década de 70). O plástico chega a
7% e o vidro a 4%.
A quantidade dc lixo coletado nas zonas residenciais da cidade soma, este ano,
2.800 toneladas/dia, não alcançando 800
gramas por habitante/dia. Há dez anos este
volume chegava a mais de 1
quilo por
habitante/dia. Nos países desenvolvidos a
média dos grandes centros urbanos fica
entre 2 a 3 quilos por habitante/dia."Até o
lixo indica que ainda somos um país
pobre",
comentou Álvaro Catanhede.
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André Franco Montoro Filho
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A política industrial da Nova República, já esboçada pelo Ministério da
Indústria e do Comércio, tem como suas
"conformação a
longo
grandes metas a
prazo de um novo padrão de industrialização baseada na incorporação intensiva
de progressos técnicos" e também a "preservação e fortalecimento do parque industrial existente".
O presidente interino do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social — BNDES, André Franco Montoro Filho, em entrevista ao JORNAL DO
BRASIL, defendeu as prioridades industriais estabelecidas pelo plano de ação do
Banco — sintonizando com a política
formulada pelo MIC —, que situam as
indústrias de microeletrônica, química
fina, as áreas biotecnológicas e de novos
materiais como principais dentro da es-

tratégia de modernização da economia do
país.
André Montoro Filho garante que a
nova fase do desenvolvimento industrial
será financiada com recursos internos,
prescindindo dos investimentos externos,
sem comprometer os objetivos sociais —
também prioritários — do Governo. Projeta uma nova situação em que o setor
industrial passará a operar com processos
apoiados em computadores, tanto nas
pequenas e médias empresas como nas
grandes.
Finalmente, ele contesta a critica de
alguns economistas situados à esquerda
da Nova República, que apontam a atual
política industrial como uma estratégia
voltada para atender aos interesses atuais
da grande indústria, instalada principalmente no Estado de São Paulo.

O BNDES é nacional e nacionalista •)•>

JORNAL DO BRASIL — Não seria mais
adequado às atuais condições do país dirigir o
apoio do BNDES para a indústria tradicional
(alimentos, têxteis e confecções, bebidas, moveis e
outros), mais diretamente ligada ao consumo das
grandes massas assalariadas, no lugar dos segmentos definidos como prioritários?
André Montoro Filho — A política industrial do Banco e da Nova República
parte da
constatação de que o estágio atual é de consolidação dos investimentos iniciados na fase de
execução do II PND, especialmente nas áreas de
bens de capital, insumos básicos e de substituição de importações. Constata também que o país
já conta com uma estrutura industrial bastante
completa e sofisticada e sem muitos novos espaços para substituição de importações ou grandes
projetos industriais. Não se vislumbra demanda
de grandes projetos industriais nem de carroschefes da economia brasileira.
Dentro do quadro de uma estrutura indus(trial madura, onde é que devem residir as
(preocupações do MIC e do BNDES, como
agente financeiro do Governo Federal? Neste
terreno se destacam duas linhas: a
primeira é a
do setor tecnológico de ponta (inclui a informática, a microeletrônica, a química fina e os novos
materiais); e a segunda é a da modernização e
expansão da capacidade produtiva já existente
no Brasil, que inclui os setores de bens de capital
e de insumos básicos, como também as indústrias
tradicionais.
JORNAL DO BRASIL — Por que razão o
país deve definir a informática e outros setores
sofisticados como prioritários e náo a produçáo
de alimentos e roupas, por exemplo?
André Montoro Filho — Estamos atravéssando um período de evolução da humanidade
de extraordinário progresso tecnológico, especialmente nos setores de informática,
química
fina, biotecnologias e novos materiais. E seria
muito importante que o Brasil não perdesse o
passo. De qualquer modo, não são estes setores
que vão puxar o desenvolvimento nem os que
vão usar grandes volumes de recursos do nosso
orçamento. São áreas pioneiras onde existem
projetos importantes. No caso, por exemplo, da
indústria dc informática, o mais importante é
que seus equipamentos sejam utilizados pelo
conjunto da indústria do país. Neste sentido, o
BNDES já está abrindo duas importantes linhas
de financiamentos à compra de computadores e
equipamentos de informática. Ele
pretende, assim, favorecer o comércio de equipamentos com
setores industriais tradicionais.
A segunda linha da política industrial é a da
expansão da capacidade produtiva
já existente.
Também neste terreno não parece existir
grandes projetos. Necessários seriam investimentos
em modernização e expansão de fábricas ou na
redução dos gargalos conhecidos.
A constatação feita, no final do ano
passado, pelos técnicos do Banco sobre a inexistência '
de espaços para novos grandes
projetos foi
comprovada pela performance da Finame
(Agência Especial de Financiamento Industrial
do BNDES). Foi registrado nos
primeiros oito
meses deste ano grande crescimento (crescimento real das aprovações de 57% em relação ao
mesmo período do ano passado) dos
pedidos de
financiamentos para compra de equipamentos,
mas representando uma demanda isolada dè
grandes projetos industriais. Foram pedidos de
financiamentos voltados para compra de equipamentos complementares para pequenas expansoes, principalmente.
JORNAL DO BRASIL — O aumento do
consumo interno estaria respondendo
pela expansáo atual da capacidade produtiva já existente?
André Montoro Filho — O que se observa é
uma certa expansão da capacidade
produtiva,
sem novos grandes investimentos. Na verdade,
são investimentos complementares
que aumentam a capacidade produtiva dos equipamentos
já
instalados.
—
JORNAL DO BRASIL
A idéia geral é a
de buscar que as fábricas tradicionais, como as de
massas e biscoitos, por exemplo, introduzam
novos processos técnicos, com apoio de computadores e outros equipamentos?
André Montoro Filho — Exatamente, seja
na área de processos ou de produtos. O BNDES
está bastante interessado em estimular isto. É
algo que o Banco pretende que tenha repercussão geral sobre a economia.
JORNAL DO BRASIL — Tudo isto seria
financiado de que maneira?

André Montoro Filho — Os programas
mencionados fazem parte do fluxo de recursos
orçamentários ordinários do BNDES. Para este
ano são Cr$ 15 trilhões, considerando apenas os
recursos ordinários.
JORNAL DO BRASIL — Meses atrás era
comum ouvir de economistas ligados ao PMDB
que os constrangimentos externos forçavam o
país a partir para uma estratégia de desenvolvimento que náo envolvesse o crescimento das
importações, já que o país não estaria em condições de financiar a nova fase de expansão com
recursos externos. Além deste problema, mais
recentemente foram acrescentadas novas demandas de recursos para atender às
prioridades
sociais. Como é que vai ser possível
gerar tanto
dinheiro?
André Montoro Filho — A necessidade de
alocação crescente de recursos na área social é
pacífica. E necessidade inquestionável. Tanto o I
PND da Nova República como o Plano de
Prioridades Sociais indicam isto. E já se caminhou bastante nesta direção.
JORNAL DO BRASIL — Já se sabe quanto
isto vai custar?
André Montoro Filho — Não sei de cabeça,
porque o orçamento foi recentemente para o
Congresso Nacional. Mas o certo é
que houve
um grande esforço no sentido de aplicar mais
recursos na área social, assim como no sentido
dc dar maior produtividade e eficiência nas suas
aplicações.
Isto, no entanto, não é coisa fácil, especialmente em função do tamanho do déficit
público.
Fica difícil, mas há fatores
quantificáveis
mostram a preocupação do Governo com que
o.s
planos sociais.
Por outro lado, você pode colocar dinheiro
em saúde para construção de um sofisticado
hospital, com um volume elevado de investimentos, mas vai atingir muito pouco a
população.
Nosso critério é o de fazer a rede básica de saúde
pelos bairros, com investimentos bem menores.
Mas o importante é que o compromisso da
Aliança Democrática com o social está sendo
concretizada.
Em relação às dificuldades financeiras observadas meses atrás para o financiamento de
uma nova fase de expansão, o
que se pode dizer
é que a realidade tem mudado com um dinamismo tremendo.
JORNAL DO BRASIL — Quer dizer que o
quadro já não é mais o mesmo do ano passado? O
constrangimento externo já está superado?
André Montoro Filho — A gravidade do
constrangimento externo já é muito menor hoje.
Pelas análises do Banco, o país não teria
grandes
problemas, na área externa, para geração de
superávits comerciais da ordem de 11 a 12
bilhões de dólares, nos próximos três ou
quatro
anos. Assim, além da geração de superávits
comerciais e da manutenção do nível atual da
dívida nominal brasileira, seria possível chegar à
redução da dívida externa, em termos reais.
JORNAL DO BRASIL — O Presidente
Sarney admitiu no seu discurso na ONU que a
estratégia de crescimento das exportações para o
pagamento da dívida externa estava ficando comprometida. Seriam avaliações diferentes?
André Montoro Filho— Existem realmenta
análises um pouco diferentes a este respeito. A
divergência, porém, não é tão grande. Ninguém
duvida da capacidade do Brasil de gerar este ano
um superávit comercial da ordem de 11 a 12
bilhões de dólares e que, no próximo ano,
poderá gerar também algo desta magnitude, com
ligeiras variações. Mas, em resumo, o BNDES é
mais otimista do que o Presidente Sarney.
JORNAL DO BRASIL — Quer dizer que o
financiamento externo voltará a fluir?
André Montoro Filho — Não estamos pensando no financiamento externo. Com 20% do
PIB (Produto Interno Bruto), em termos de
poupança interna, como fonte de financiamento
à política industrial, o país poderia crescer em
torno de 8% ao ano. Com uma poupança
equivalente a 15% do PIB poderia crescer uns
5%.
JORNAL DO BRASIL — Em outras palavras, o país passou a prescindir de recursos
externos para crescer?
André Montoro Filho — Para crescer o país
não precisa de recursos externos. O problema
dos recursos externos está relacionado com a
solução do problema financeiro do setor público
e das empresas estatais, sem pressionar a base

monetária. O problema para crescer é de cruzeiros e não de dólares.
JORNAL DO BRASIL — Voltando ao
assunto, os setores de informática e de química
fina são atraentes para o capital estrangeiro.
Como ficará a participação do capital estrangeiro
na política industrial da Nova República?
André Montoro Filho — O BNDES é um
Banco nacional e nacionalista. Por lei, só pode
apoiar empresas genuinamente nacionais. Nada
impede, no entanto, que haja participação minofitaria de capitais estrangeiros. No caso da
informática, existe uma lei que protege a indústria nacional. No caso da química fina, o BNDES
e o Brasil estão ainda engatinhando. Nosso
apoio, no momento, está limitado à concessão de
financiamentos com taxas especiais de juros e
prazos de carência.
JORNAL DO BRASIL — A política industrial, na verdade, está muito mais sintonizada
com a necessidade dos grandes industriais, especialmente localizados em Sáo Paulo, de modernizar o parque industrial, que também foi instalado, em grande medida, com forte apoio do
BNDES. Esta é a opinião de alguns líderes da
área de pequenas e médias indústrias, que afirmam ter prioridades bem diferentes. O senhor
concorda?
André Montoro Filho — O BNDES é
fundamentalmente um banco industrial denlro
da divisão dc funções existentes. Cabe a ele
financiar indústrias e não hospitais. Dada esta
condição, os recursos do Banco têm
que ser
aplicados cm alguns setores industriais. Não
afirmaria que as pequenas e médias indústrias
teriam outras prioridades. Elas também têm
necessidade de equipamentos de informática,
por exemplo.
Em segundo lugar, não vejo também incompatibilidade entre o.s interesses eventuais da
indústria paulista e as pequenas e médias empresas dos Estados menos desenvolvidos. Além
disso, dado o próprio perfil de produção da
indústria paulista, com especial destaque
para a
indústria de bens de capital, é do interesse dos
grandes industriais que haja um desenvolvimento mais equilibrado. Em São Paulo, já existe
certa saturação e se a indústria do resto do
pais
não crescer, acabaria criando problemas
para a
indústria de bens de capital dc São Paulo. Se as
indústrias das demais regiões não crescerem
inviabilizariam a indústria de bens de capital do
país.

Flupeme vê idéia
como equivocada
O presidente da Associação Fluminense das
Pequenas e Médias Empresas — Flupeme, Antonio Guarino de Sousa, comparou as prioridades
estabelecidas pela política industrial da Nova
República com um sujeito que pensa em "fazer
uma sobremesa requintada sem ter na mesa nem
mesmo o arroz e o feijão".
De acordo com o empresário, trata-se de
uma idéia equivocada a que pressupõe
que a
indústria como um todo, incluindo as pequenas e
médias empresas, está ingressando na fase do uso
generalizado dos computadores e dos demais
equipamentos de informática.
— Pensar
que as pequenas e médias empresas vão ingressar, a curto ou médio prazo, na fase
da informática, é uma concepção errada. Elas
ficaram praticamente paradas, nos últimos três
anos, e enfrentam, agora, o problema da recuperação dos níveis de atividade alcançados em 1980.
O presidente da Flupeme entende que a
busca do progresso tecnológico deve ser uma
política permanente do Governo, mas não pode
deixar de estar sintonizada com as condições reais
de desenvolvimento da economia do país.
Guarino de Sousa, com o objetivo de ilustrar
as diferenças com a política industrial, enumerou
as prioridades reivindicadas pelas pequenas e
médias empresas do país: 1) mudanças na sistematica de compras do Governo, que discrimina as
pequenas e médias empresas de um modo geral,
reservando suas encomendas às grandes empresas
industriais; 2) mudança na legislação das cooperativas dc tal modo que seja possível a associação de
empresas para a compra ou venda de produtos,
alcançando, assim, a escala mais adequada; 3) a
formulação de uma política salarial duradoura e
que tenha como fundamento a criação de ganhos
reais para os assalariados; e 4) a definição de uma
política de crédito mais acessível aos pequenos e
médios industriais do país.

IBGE mostra crescimento de salários

Brasília — A folha salarial da indústria de
transformação cresceu 11,1% no primeiro semestre
de 1985, em comparação com o mesmo
periodo do
ano passado, segundo os números do IBGE, encaminhados ao Ministério do Planejamento, esta
semana. Este crescimento, como explicam os técnicos envolvidos no assunto, é o resultado da
generalização dos reajustes trimestrais de salários no setor
industrial, ao longo dos últimos seis anos.
Apesar disso, algumas categorias importantes
de trabalhadores como os da construção civil, dos
comerciários (que representam 13% do total do
emprego no país) e do setor de serviços, continuam
completamente à margem dos reajustes trimestrais
e fora do processo de reposição salarial de acordo
com os dados disponíveis na Assessoria Econômica
do Ministro Sayad.

No entender desses técnicos, é precipitada
qualquer tentativa de se avaliar uma eventual
mudança no perfil da renda do assalariado brasileiro, em face da trimestralidade. A Seplan, contudo,
tem um argumento definitivo contra a trimestralidade, baseado na estratégia econômica de longo prazo
do presidente Sarney.
O Governo não quer conceder a trimestralidade, porque isso provocaria um crescimento de
14,5% ao ano na massa salarial do país, incoerente
com a previsão de se obter um aumento do Produto
Interno Bruto (PIB), entre 1986/89 de 6%, em
média. Para o PIB crescer 6% ao ano, a massa
salarial não pode se elevar acima de 8% no mesmo
período, atestam esludos realizados no âmbito do
Ministério do Trabalho.
O IBGE apurou também que no primeiro
semestre de 1985, comparado com o mesmo perio-

do de 1984, o emprego na indústria dc transformação apresentou um crescimento real de 5,5% e o
salário real médio, outros 5,4%. Analisando estes
dados, um técnico do Instituto de Planejamento
Econômico e Social (IPE), órgão do Ministério do
Planejamento, considera que o advento do Governo Sarney promoveu uma verdadeira descompressão salarial, acabando de vez com o arrocho impôsto aos trabalhadores, ao longo dos 20 anos de
regime militar.
A relação entre salário, emprego e inflação
está presente com insistência nas análises oficiais a
respeito da repercussão dos reajustes trimestrais,
sobre a economia brasileira. A inflação, com o
reajuste trimestral, tenderia a explodir subindo dos
aluais 220% para algo entre 450% c 600% em
apenas doze meses, garantem os especialistas da
área econômica oficial.

Negócios & Finanças

JORNAL DO BRASIL

Economistas criticam
política econômica
da Nova República
Brasília — A política governamental favorece a especulação financeira. A campanha de desestatização não
convém ao país, pois as estatais constituem um núcleo
estabilizador da economia. A dívida interna deve ser
congelada. O plano nacional de desenvolvimento da Nova
República é mim. A dívida externa não deve ser paga. Ditas
de forma isolada, estas frases sugerem unicamente que seus
autores não estão muito satisfeitos com o atual Governo.
Mas elas têm um eixo central: representam a síntese do
pensamento de economistas de esquerda, que não pouparam críticas à administração federal, durante o 6" Congresso
Brasileiro, realizado em Brasília.
Não é tarefa das mais
"economistas de esquerda", fáceis classificar os chamados
pois existe uma disputa em
torno do rótulo. Na opinião do Senador Roberto Campos,
eles consitutem o núcleo que formula a política econômicofinanceira do Governo Sarney. Mas, no entendimento de
muitos técnicos que participaram do 6o Congresso, alguns
economistas, que estão no Governo, já não podem ser
considerados "de esquerda", pois o exercício do poder
automaticamente os levou para o centro.
Deixando de lado a estéril discussão sobre quem está
na esquerda, o fato é que, no 6o Congresso dos Economistas, a Nova República foi crivada de críticas. Até mesmo o
guru de muitos economistas no Governo, a professora Maria
da Conceição Tavares — que nunca escondeu sua admiração
pelo atual regime —, teve um momento de dúvida e
admiração pelo atual regime — teve um momento de dúvida
e admitiu que o PND, elaborado pelos técnicos do Ministério do Planejamento, "é ruim". Ela condenou a trimestralidade salarial e rechaçou, com veemência, a aplicação dc um
choque na economia, nos moldes formulados pelo Governo
Alfonsín, na Argentina.
Dércio Garcia Munhoz, professor da Universidade de
Brasilia, autor de um discurso muito aplaudido na abertura
do encontro, não pode ser classificado como "de esquerda".
Entretanto, foi um dos principais críticos independentes do
período Delfim Neto e depois assessorou o então candidato
e presidente eleito Tancredo Neves, nos tempos iniciais da
Copag. Na sua opinião, a Nova República "é devedora da
Nação, pois seis meses se passaram e ela se mostrou
manictada, amarrada".
Munhoz entende que o atual Governo favorece a
especulação financeira, quando eleva as taxas de
juros, e
prejudica os contribuintes, quando aumenta a carga tributa"reformistas
ria. Existe uma ausência de propostas
mais
profundas" c o Governo, segundo ele, não tem o objetivo
de discutir mudanças. "Como não se fala em
de
rendas, não se pode traçar o futuro", reclamou. política
Aparentemente contraditório, Munhoz declarou
nâo está na oposição e pediu um crédito de confiança que
ao
Governo, mesmo ressaltando que a administração da dívida
pública (um dos seus temas prediletos) tem o mesmo
esquema da Velha República.
Para Marco Antônio Martins,
embora formado
em Chicago, não é discípulo do famosoquemonetarista Milton
Fncdman, o Governo deve tomar medidas radicais
para
equacionar o problema da dívida interna. Entre elas, citou
a
criação de "t'itulos perpétuos", que seriam trocados com o
público, pelas atuais LTNS e ORTNS. Esses novos papéis,
sugeriu, nunca teriam vencimento, mas
poderiam ser negociados através das bolsas de valores, embora
dificilmente vá
aparecer algum interessado em comprá-los.
Para o Senador Saturnino Braga (de
Marco
Antônio Martins é assessor), o Governo deve quem
enfocar com
atenção aquilo que ele denominou de "drenagem de recursos para o exterior". O candidato do PDT à Prefeitura do
Rio de Janeiro argumentou que um eventual
social,
no Brasil, não poderá dispensar um corte nos pacto
pagamentos
relativos aos compromissos externos. "Náo existe
pacto sem
ganhos para toda a sociedade e o pagamento integral da
dívida externa reduz estes ganhos e impede o desenvolvimento", assinalou Saturnino.
Para o professor Teotônio dos Santos, também vinculado ao PDT, o fato de o país não
a dívida náo chega a
constituir um autêntico calote. Elepagar
acredita que a palavra
calote tem nítida conotação ideológica, tendo sido difundida
pelos banqueiros internacionais, para tentar subjugar os
países devedores latino-americanos. "Ninguém sabe o que
íoi feito deste dinheiro, exceto as comissões depositadas
para o pequeno grupo dc tomadores, nos bancos da Suíça '
opinou.
*
Curiosamente, Saturnino Braga concordou com o
atual diretor da Dívida Pública do Banco Central,
Ura Rezende, ao defender a adoção das ORTNs André
como
moeda nacional, substituindo o enfraquecido cruzeiro.

Sarney recebe amanhã
texto final da emenda
de reforma tributária
Brasília — O Presidente José Sarney receberá amanhã
do deputado Ulysses Guimarães o texto final da emenda
propondo a reforma tributária acertada entre as lideranças
do Congresso e a Frente Municipalista, que prevê a transferência adicional de CrS 7,7 trilhões aos municípios, já no
próximo ano.
Ao dar a informação, o deputado Airton Sandoval
(PMDB-SP), autor da primeira emenda sobre a questão,
que previa transferências de CrS 57 trilhões, revelou que o
texto final está sendo preparado pelo deputado Irajá Rodrigues (PMDB-RS). Segundo ele, a emenda vai incorporar as
medidas do acordo feito com a Frente.
As medidas sáo: a) transferência de mais 1% do Fundo
de Participação dos Municípios; b) transferência da arrecadação da Taxa Rodoviária Única (TRU), hoje a cargo da
Uniáo, para Estados (50%) e Municípios (50%); c) mudança no rateio do imposto sobre transporte rodoviário, hoje
dividido à metade entre União e Estados e que ficará 30%
com a União, 50% com os Estados e 20% com os Municípios.

[_t__nn
O SUCESSO DE UM
EXECUTIVO DEPENDE DE
QUANTOS IDIOMAS ELE FALA.
INGLÊS, FRANCÊS
ALEMÃO E ESPANHOL
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No Auding, você toma um banho de imersão no idioma que está aprendendo e o domina em apenas 15 dias.
Professores especializados em dias e horários á sua
disposição.
CeM,rc,: w<" da Quitanda. 20 sobre____!_ IFr!__fkf?_?'_i
_&•*&%&ÍL&Bi W %3f '°'a ¦ reis.: 252-8790 e 232-7395.
R"~ Dr_P_~re,ra Santos. 35
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Pesquisa mostra que brasileiro trabalha mais

A jornada de trabalho da maioria dos 50 milhões de
brasileiros que compõem a População Economicamente
Ativa (PEA) do país está aumentando. No ano
passado,
51,1% deste contingente de trabalhadores trabalharam
entre 40 e 48 horas por semana — segundo dados ainda
inéditos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) —, contra 49% em 1983. A
pesquisa oficial revela ainda um índice importante:
28,3% das pessoas ocupadas na produção trabalharam 49
horas por semana ou mais, enquanto em 1983 este
percentual foi de 27,9%.
A ampliação do número de horas trabalhadas
já foi
sentida pelas diversas categorias
a
que,
profissionais,
partir da greve dos metalúrgicos do ABC paulista, em
maio deste ano, desfraldaram a bandeira de luta
pela
redução da jornada de trabalho. A questão tomou vulto
nacional e, hoje, as duas centrais de trabalhadores — a
Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Confederaçào das Classes Trabalhadoras (Conclat) — a colocam
como uma das condições básicas para o pacto social com
o Governo da Nova República.
Crise e recuperação
A questão é muito sensível em relação ao ciclo
econômico e sua diminuição ou aumento está diretamente ligada ao ritmo da produção, analisam os técnicos do
IBGE. Assim, entre 1979 e 1983 ocorreu uma
queda
generalizada do número de horas de trabalho, ou seja,
durante o início e o apogeu da crise econômica. A
partir
de 1984, os dados pesquisados pelo IBGE começam
a
apresentar uma recuperação da economia c,
portanto,
•uma expansão da
jornada de trabalho.
A pesquisa do IBGE indica que, por ramos de
atividade econômica, são os trabalhadores da indústria
de transformação — 7 milhões 140 mil — que detêm o
recorde de horas ocupadas: 71,8% trabalham em média
47 horas semanais e 20,6% mais de 49 horas (este índice
era menor em 1983, de 19,2%). Apenas 7,5% desses
assalariados têm uma jornada inferior a 39 horas semanais. Na maior parte dos acordos trabalhistas firmados,
este ano, a redução da jornada sem redução do salário,
mesmo que gradual, foi ponto dc honra das negociações
entre patrões e empregados industriais.
Entre os comerciários — 5 milhões 369 mil
—, 49,9% trabalharam entre 40 e 48 horas, pessoas
no ano
passado, contra 51,3% cm 1983. Em compensação,
cresce o número dos ocupados no comércio que traba-

harn mais de 49 horas: 32,6% em 1984, contra 31,7%
cm
mò. Entre os ocupados na atividade dc
de
prestação
serviços - 8 milhões 351 mil -, a maior
parcela é dos
trabalham
mais de 49 horas/semana
que
Mulheres
No funcionalismo público (órgãos do Governo) — 2
milhões 134 mil
— aumenta o índice dos
que
trabalham até 39 pessoas
horas (20,7%), superior aos 20 6% do
ano de 83. Neste horário de trabalho é
o número
de mulheres com baixos rendimentos grande1 a 2 salários
(entre
mínimos), em sua maioria professoras
Também há muito subemprego. Segundo os primárias.
especialistas do
iBOt, os trabalhadores sem carteira assinada têm seu
numero de horas trabalhadas muito oscilante. Na verdade e es consideram que, de modo
geral, a jornada de
trabalho no Brasil ainda é muito alta.
,.lho ^í" estudo da Organização Internacional do Traba(OIT) recomenda a semana de 40 horas como um
objetivo que os países devem alcançar. Nas nações
desenvolvidas, a idéia de reduzir a duração do trabalho
a

fim de ampliar as possibilidades de emprego não é nova.
Nos Estados Unidos, a scm.tna de 40 horas eslá determinada pela legislação federal e é norma
desde há
muitos anos. .ambcm o mesmo ocorre geral
no Canadá A
semana de 40 horas existe na Nova Zelândia desde o
tinal dos anos 30 c na Austrália foi implantada nos anos
40. No Japão a lei fixou, em 1947, 48 horas, o
que alé
hoje nao foi modificado, apesar de
na prática quase
que
todos trabalham menos, sendo
que nas grandes empres.is
o tempo médio semanal é inferior
a 40 horas. Na
Europa, a semana de 40 horas é a regra.
O mesmo não ocorre nos países cm desenvolvimento, como o Brasil, onde o limite máximo
lei continua
sendo 48 horas semanais de trabalho. Na por
America Latina
e Caribe, existem países com duração normal abaixo das
48 horas, como Cuba, República Dominicana. Honduras
e Equador. Na avaliação da OIT, as dificuldades econômicas vividas pelos países em desenvolvimento, nos
últimos anos, principalmente cm relação ao desemprego
apontam para uma redução das horas trabalhadas como
a solução para este importante problema social.

JORNADA DE TRABALHO

RAMOS
DE
ATIVIDADE

DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS OCUPADAS (%)
Grupos de horas habitualmente trabalhadas
por semana no trabalho principal

Total
(1)

1984
TOTAL
Agrícola
Indústria de transformação
Indústria da construção
Outras atividades industriais
Comércio de mercadorias
Prestação de serviços
Serviços aux. de ativ. econômica
Transporte e comunicação
Social
Administração pública
Outras atividades
FONTE —

BANCO CENTRAL

NO BRASIL

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1OO.0
100,0
100,0
100,0
100,0

Até 22. hor....
1979
(2)
17.1

1983
(3)
23.1
23.2
7.7
37.4
7.0
16.9
27,1
17,0
8.1
46,6
20,6
28.1

20.9
5,7
2.6 (4)
5,3
14,0
21,8
14,3
6.2
43,6
17,4
19,8

40
1984
20,4
21,3
7_5
4,1
7,4
17,4
26,9
17,7
7.9

49,4
20,7
29,6

a 48

979
(2)
52.6
47,9
68,0
59.5
71,0
50,0
39.5
66,1
46,4
46,5
67,0
66,7

(4)

horas.
1983
(3)
49.0
38.9
73,1
42.7
72,5
51,4
35,6
66.6
50,6
46.1
68,4
61,8

49

horas ou m_is
1983 1984
(2)
(3)
30.3 27,9 28,3
31.2 37,9 35,5
26.3 19,2 20,6
37,9 (4) 19,9 29,7
23.7 20,5 18,5
36,0 31.7 32,6
38,7 37,3 37,1
19.6 16.4 16.2
47.4 41,3 40,1
9,9
7,3
7,2
15,6 11,0 9,5
13.5 10,1 10,4

1984 19/9
51,1
35,5
20,6
29,7
18,5
32,6
37,1
1S„?
40,1
S,5
10,4

IBGE. Pesquisa
Nacional ¦ por
'
de
Domicílios. '" Exclusive as pessoas sem declaração de horas
¦
¦ ¦ Amostra
i_-„h__,,_
. i iu
, , _, r
_
Pnncipal (2) Ewusive a população da área rural da ftegião Norte e dos Estados de Mato
ÍJjja»»
S^5™
Gr°sso.e Goiás. (3) Exclusive a população da área rural da Região Norte.
(4) Conseqüência
h« atividades
a construção de açudes,
__Lv?J«Í de
das
barragens, etc. nas Frentes de Trabalho.

DO BRASIL

COMUNICADO MECIR N.° 28
D0 B?AS L XJ>™^publico <*ue< a Partir de 3 de outubro de 1985,
passam a circular moedas nos valores de CrS 100
om earr_,m
rrt 2°â
CmS 500, £ENTRAL
"í0010 a,cédula de Cr$ 100-000. As características gerais, adiante descritas,
foram estabelecidas peio
oelo conselho
Conselho
^em
£__
Monetário Nacional, na forma do art. 4° inciso IV, da Lei 4.595 de 31 de dezembro
de 1964. eb.ao_>ecia,._

MOEDAS DE Cr$ 100, Ci$ 200 e Cr$
Valor (CrS)

Diâmetro (mm)

100

17

Espessura
da orla (mm)
1,45

200
500

19
21

1,45
1,65

Elementos do anverso:

Composição

2,05

Aço
inoxidável
idem
idem

2,55
3,65

um

Elementos do reverso:

as Armas Nacionais;
seqüência de pontos acompanhando toda a orla.

fy\-

Peso (g)

§«8

inscrições: valor, era, "BRASIL";
seqüência de pontos acompanhando toda a orla.

é0Ê^

'"^"
$ y"~' i
«___?____p^^«í_í

v9____p_isiiiii_^!

§03^89

CÉDULA DE Cr$ 1OÜ)Ò0

DIMENSÕES: 74 x 154 mm (as mesmas dos demais valores em circulação)
COR PREDOMINANTE: azul.
MARCA D-ÁGUA: única, moldada no próprio papel da cédula - não resulta de
de impressão - representada pelo vulto
processo
do homenageado reproduzido em ângulo visual diferenciado do retratográfico
escolhido como tema principal da cédula
(a exemplo das cédulas de Cr$ 10.000 e Cr$ 50.000).
cuu"
FIO DE SEGURANÇA: piásitico,onde> se lê "BANCO CENTRAL DO BRASIL" impresso em microcaracteres,
disposto verticalmente um
pouco deslocado do centro da cédula (como nas cédulas de Cr$ 5.000, Cr$ 10.000 è Cr$ 50.000).
FIBRAS COLORIDAS:
dispersas por toda a superfície da cédula Inseridas na
própria massa do papel, não resultando de processo gráfico
de impressão (existentes, também, na cédula de Cr$ 50.000).
u

PRINCIPAIS ELEMENTOS IMPRESSOS PELOS PROCESSOSTipográfico
Somente na frente (anverso):
microchancelas dos Presidentes do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central do Brasilindicadores alfanuméricos.

Calcográfico, ou Talho-Doce (possuem relevo sensível ao tato)
'

Na frente (anverso):

enearíéf!coJUSCelin0
: lâfÀ^^^
Nas costas (reverso):

Kubitschek de 0liveira' à direita de composições representando realizações do
seu governo nos campos rodoviário e
"CASA
KUBITSCHEK",
DA MOEDA DO BRASÍL", "100.000", "cem nfl cruzei";
"JUSCEUN0

'rpPe__p1c_,.^^^^^^
inscrições "100.000", "CEM MIL CRUZEIROS"'
tarja horizontal na
parte inferior da cédula.

°

COOB--0 Nací°"a|. ""* a° '— C*<»<«° • «™ vista,

Ofsete
Na frente (anverso):
'it™!5fldceíUS(Ce,lin° Kubitschek,
estilização da escultura "Candangos", de Bruno Giorgi, que forma, com motivo de idêntico
contorno nas costas, perfeito registro de superposição
(visível, se observado contra a luz)abaixo do registro descrito no item anterior,
composição simbolizando desenvolvimento agrícola-

'

eS,ili^a° das <=°lunas d° Palá* °* M™"*- «l**»

t_8___j£ sSVmtl^^
fundo

de segurança composto pelo entrecruzamento de linhas, em cores diversas.
Nas costas (reverso):
à esquerda, composição simbolizando
desenvolvimento agrícolafundo de segurança composto
pelo entrecruzamento de linhas, em cores diversas
RANÇO ÇEf TRAL D&JBRASL*
-' . ' . ^lll&vsr.
floooo-ooooca ~

,

_____!_____£_&-•''>
«^*i^^_55te^^

KJOOOO

DOOOO

^s_

JSKlMk. **àw 14
_-.
.

¦'%

•«__

:'..r.:.;:5,. :i|...

3^*\_»/V_/ 'v../v^^^^^^|«S'í_Sb^P|P '|BP__WJwy__«y_K__l
Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1985.
Departamento do Meio Circulante
ítalo Sydney Gasparini Filho
Chefe
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CONGELADOR BCM-27-G.
Vertical. 270 litros. Várias cores.

EE^.--" Ar-

000
MENSAIS

tÚX

OU À VISTA PELO
MENOR PREÇO
DA CIDADE
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ELETROFONE AHS-124.*
3 em 1. Toca-dlsco, tape-deck, râdlo
AM/FM/SW-1/SW-2 e 2 caixas
acústicas. 110/220V. Rack opcional.

À VISTA 1.940.000 OU em 10 x 386.000 = 3.860.0001

A VISTA 4.290.000 OU
em 10 x 840.000 = 8.400.000

000

M10 X CrStáfíooo
WbMENSAIS

©

10XaB*&*W*mmm
OU À VISTA PELO MENOR PREÇO DA CIDADE

OU A VISTA PELO MENOR PREÇO DA CIDADE

205.

1^^^^
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W

I Continental
art—2001
... CAPRICE LUXO. 4 bocas. Mesa em aço Inox.
- _.."- '^~"í Ul Acendlmento automático. Gabinete com estufa.
Várias cores.
VISTA 1.050.000 OU em 10 x 205.000 = 2.050.000
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OU À VISTA PELO MENOR PREÇO DA CIDADE

À VISTA 2.150.000 OU em 10 x 405.000 = 4.050.000

i.

CONJUNTO DIGITAL
SYSTEM DS-20-56.* „_
Recelver digital estéreo, cassete-deck, toca-dlsco
belt drlve, 2 caixas acústicas de 60 watts.
Estante rack opcional.

M

ÔlTÁ VISTA PELO MENOR PREÇO DA CIDADE

:'-^B^B

gradiente &<^4S^Hf||;^tt:^M
gradiente
^ÍSSL^^.4

conexão de videocassete, vldeogame etc).
Tecla AFT. Saída para fone de ouvido. Antena
teiescóplca.
A VISTA 2.490.000 OU
em 10 x 510.000 = 5.100.000

&_M\000
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SANYO
TV CTP-372014" (56 Cm) DIGITAL*
ly.^^^i^i^iSVrPin.n,
seletor de canais digital. Tecla VCR (para

Em cores. Vertical Une.
À VISTA 3.365.000 OU
em 10 x 620.000 = 6.200.000

m
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ÍPHILCO
TV-HITACHI. PC-2007 51 cm (20").'
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LAVADORA BLG-61-S LUXO.
Programável. Nas cores azul ou
branca.

000

000
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À VISTA

OU PELO CRÉDITO FÁCIL BONZÃO

MENSAIS

OU A VISTA PELO
MENOR PREÇO
DA CIDADE

Cônsul
Consti líll
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000

SEM JUROS
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\
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CONGELAMENTO
AUMENTOS

^
DE
REFRIGERADOR ;í;!!;
SÊNIOR LUXO. I1 ft
PONTO
Local:
7&5 litros. Várias cores. 1
Rua

DE AR CA-1711.
•
3/4 HP. 7000 BTUS. 110 VOltS.

líjiE/

i Continental

A VISTA 1.490.000
\1 OU em 10 x 295.000 = 2.950.000

FRIO/CÔNSUL \

Lola Matriz
uruguaiana,

154*136
\
INSCRIÇÕES ABERTAS \

)
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TOTAL: 1.197.000

2001

TURBOFORNO ELÉTRICO
MAXIIVTS SUPERLUXO.

Totalmente Inox,
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VISTA
^'tSSf^^ Wm/KBONZÃO

WX & JR^»MENSAIS

Garantia de 1 ano! OU PELO CRÉDITO FÁCIL

OU A VISTA PELO MENOR PREÇO DA CIDADE
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^CWmà
Com 42 peças em falance,
acondiclonadas em caixa
de madeira pinus.
A VISTA 325.000 OU em 3 x 128.000 = 384.000

3x

AVISTA

128!

000

MENSAIS
OU A VISTA PELO MENOR PRECO DA CIDADE

OU PELO CRÉDITO FÁCIL BONZÂO
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CONJUNTO COZINOX.

APARELHO DE JANTAR.

MÁQUINA PARA CONSERTOS.
Simples de usar. Trabalha
rápido e sem complicações.

¦***" '-^3.

MERIDIONAL

OXFORD

SINGER

^Stf

B'jt'a_

Wál
Com 6 peças. Fundo triplo exclusivo.
^
Alumlnox. Espessura de 5,6mm.
FERRO.
Distribuição uniforme de calor.
A VISTA 980.000 OU em 5 x 265.000 = 1.325.000 Extraleve. Automático.
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OU À VISTA PELO MENOR PRECO DA CIDADE

lA VISTA

OU PELO CRÉDITO FÁCIL BONZÃO

¦
_____________

MAE ACATA
CONJUNTO "B MARBLE".
Com 3 travessas floridas.
AVISTA 370.000 OU em
3 x 145.000 ss 435.000

9** ÍA%®Q0
ÍIIFiMENSAIS

OU A VISTA PELO MENOR PRECO DA CIDA
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LANCASTER. '"~"
DUPLEX LANCASTER.
Duplex com 8 portas, 3 gavetôes em cerejeira,
mogno ou marfim legitimo.

BICAMA LORENA.

Á VISTA 2.150.000 OU em 5 x 580.000 =2.900.000
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MENSAIS

OU Â VISTA PELO MENOR PREÇO DA CIDADE

MÓDULO VENEZA
Em tecido begf-

IKK
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i(CADA)

À VISTA

OU PELO CRÉDITO FÁCIL BONZÂO
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Em madeira cerejeira maciça e tecido
estampado salmon.
A VISTA 1.250.000 OU em 5 x 340.000 =

Õ X OuW TwVbMENSA!
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rAdio-cravador
ATPR-405.* 1 SOS . P/23&&V
AM/FM.
^^"^^^^^^íS^l^StW
Pilha/corrente.
'?__ fl55\.\
110/220 volts.
(ccej
VIDEOCAME VC-2800.'
A VISTA 799.000 OU em 10 x 148.000 = 1.480.000
Compacto. Alta definição de cor e
OU À VISTA
Imagem. Sistema pal-M. Jogos sonorizados.'
MENOR
PELO
=
1.080.000
À VISTA 629.000 OU em 8 x 135.000
MENSAIS
PREÇO DA
CIDADE

¦

===

,.-*\
tó.^

WÊÊÊÈÈ_WÍS$ty :

10 X nõm"

í

© X flP^lp MENSAIS

BEBÊ >?>H VRE.

yx
Melhor do que o bebê de 1985. aglÉ

BONECA CHEIRINHO
E SEU ENXOVAL.
Olhos móveis, cabelos
^_^íj ... enraizados e
7 ; M | penteáveis.
"~_ty~-''y^^_v 1^ I—"vni
diâMtf,! Acompanha
J talquinho.

Tamanho 53 cm. &xmmm_^B_&3

m?& AVISTA N^P|§|
v*"~;^

OU PELO CRÉDITO FÁCIL BONZÃO V..'

/J~ZK

OU À VISTA PELO MENOR PREÇO DA CIDADE

lf AVISTA

vttf&íy

'***

<$té>

CAMINHÃO CARGA.
Lindas cores, super-reslstente.
Tamanho: 27 cm.

anatômico regulável. \ ^ jém£&^*j^
É:^s^

Ho o õ nr esgs_OJ

Transmissão por corrente. B§l|rJÍ

ELETROFONE ST-700.
2x1. AM/FM. Com 2 caixas acústicas e entrada
para tape-deck.

HHH
<jrwW

\

À VISTA 719.000 OU em 10 x 137.000 = 1.370.000

P@A

PRANCHA DE SURF MACH 77.
Com cordinha. Entre na nova onda.

A VISTA 990.000 OU em 5 x 268.000 = 1.340.000

10 x s^^w & mensais

_#/íu.

_r*Jk IK.

WA ViSTA

ViSTA

OU PELO CRÉDITO FÁCIL BONZÃO

ffi^Jf^lIM5p
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5 X 4mWw® MENSAIS

OU A VISTA PELO MENOR PREÇO DA CIDADE

£ EL£11UX PORSCHK

OU A VISTA PELO MENOR PREÇO DA CIDADE

y
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CARRO TRANSFORNIERS
ROBÔS ÜLETRIX.
0 carro do futuro.

JOCO DE CHA PARA 4 PESSOAS SNOOPY.
Fina decoração, super-resistente.

A

MONARK*

BICICLETA BRISA CLASS ARO 20.
Selim anatômico e confortável. Freio Side Pull:
acionamento seguro. Cestinha removível.

¦w)im

OU PELO CRÉDITO FÁCIL BONZÃO

CARRO ^^^^Sí^^^/^^É^ __n

Frahm

/

\W

\ Eletrônico. 0 Bebê do ano 2000.

/

fO A VISTA

MÈÈrji,yffk ^^S

OU PELO CREDITO FÁCIL B0NZÂ0

OU PELO CRÉDITO FÁCIL BONZÃO

A VISTA 695.000 OU em 5 x 195.000 = 975.000

VA VISTA

jPflJpSÍ
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c^C
OU A VISTA PELO MENOR PREÇO DA CIDADE
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BICICLETA CROSS EXTRA ARO 20.
Selim macio e anatômico. Protetor do quadro em
náilon impermeável. Com bomba e ferramentas.
À VISTA 788.000 OU em 5 x 225.000 = 1.125.000

AN<
BONECAS DA COLEÇÃO MORANGUINHO.
Perfumadas de acordo comnco aroma de cada fruta.

BICICLETA
BANCROSS ARO 13.
Roda livre.
Com sistema
de catraca. Pneus ©
laterais. Colorida

(CADA)

p A VISTA

%ÍK VISTA
OU PELO CRÉDITO FÁCIL BONZÃO

5 X f&WSSfò^ÊP& MENSAIS

LOJAS OUE VENDEM BRINQUEDOS:
BANGU, CAXIAS, COPACABANA, MADUREIRA, NITERÓI, NOVA IGUAÇU, TUUCA, MÉIER e URUCUAIANA.

OU A VISTA PELO MENOR PREÇO DA CIDADE

'

i|

tâ@*r/F
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NA SEMANA DA S
CRIANÇA, EM i
0UAL0UER í?
COMPRA NO S
(SI ^" a: S^ C
BONZÃO VOCÊ m.
UMA CASINHA FELIZ PARA SEU
FILHO ARMAR E BRINCAR.
* . *_.i/___t__j
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¦ 1.700.000

BERÇO THATIANA.
Em cerejeira maciça, com 2 gavetas,
cabeceira e peseira em treliça. Grades
torneadas. Medida: 0,60 x 1,30 m.
A VISTA 955.000 OU em 5 x 259.000 = 1.295.000

[J

O

|f|
Em pinus, com grade cromada vermelha.
hm
Com opção para 2 camas de solteiro.

B
m
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PONfO FRIO

.
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PB1.
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DADE

BELICHE CONCORDE.

A^r^B MENSAIS
MENSAIS
OU A VISTA PELO MENOR PREÇO DA CIDADE

r»A VISTA
OU PELO CRÉDITO FÁCIL BONZÃO
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NÃO ACEITAMOS CARTÃO DE CREDITO NAS MERCADORIAS EM PROMOÇÃO
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JORNAi DO BRASIL

Cataguazes dá segunda vitória seguida aos Ville lei
Os primeiros individuais

Os primeiros clubes

Resultados dos 50 primeiros colocados entre os
investidores individuais do segundo grupo deste trimestre
do Desafio da Bolsa, que iniciaram suas aplicações com o
cupom publicado na edição dc 25 dc agosto do JORNAL
DO BRASIL. A lista completa, por ordem alfabética, sai
no caderno Classificados e está disponível também nas
agencias do JB.
POSIÇÀONOME DO PARTICIPANTE

Resultados dos 50 primeiros colocados entre o.s
clubes dc investimento do segundo grupo deste trimestre
do Desafio da Bolsa, que iniciaram suas aplicações com o
cupom publicado na edição dc 25 dc agosio do JORNAL
DO BRASIL. A lista completa, por ordem alfabética, sai
no caderno Classificados e está disponível lambem nas
agencias do JB.

VALOR TOTAL

0001 José Pnnce dos Santos
000? M.inna Fernando Parreira
0003 Neuza de Paiva Godilho
0004 Vilma Moraes de Lima
0005 Verônica Silva Gomes
0006 Zoard Antal Lasrlo Geocze
0007 Rafael do Amaral r-erreira
0008 Fernando Ventura Pires Junior
0009 Alexandre Rodrigues Vale
0010 Mareio Marinan Rodngues
0011 Luiz Carlos Thiers Silva
0012 Carmen Machado Ferreira
0013 Mauro do Amaral Ferreira
0014 Fernando Almeida Gorito
0015 José Carlos da Silva Reis
0016 Jorge Meireles de Almeida
0017 Adão da Cunha Martins
0018 Antônio Ricardo Faro da Silva
0019 Amaury Ferreira Borges Diniz
0020 José Alves da Silva
0021 Ignez Maria Miranda Ferreira
0022 Luiz Roberto Nascimento
0023 Vanderlei F. Garcia Donini
0021 José Geraldo de Oliveira
0025 Mary Holena Rodrigues César
0026 Gonçalo Epaminondas Perez
0027 Paulo Alberto Fatigati de Carvalho
0028 Lauro Corrêa de Faria
0029 Walter Rubens Menezes
0030 Roberto Pereira da Costa
0031 Vicente Marino Costa
0032. Mana Thereza F da Cosia
0033 Celso Lourençó
0034 Carlos Roberto de Franco Derossi
0035 Carlos Alberto Rodrigues de SA
0036 Evandro Sérgio Camelo Cavalcanti
0037 César Auqusto Frederico Niglio
0038 Tancredo Almada Cruz
0039 Magno Lopes Pestana
0040 Elizabeth Costa Fernandes Brossa Brito
0041 Serafim Cavalcanti Silva
0042 Cláudio Silva da Costa
0043 Marco Antônio Silva Moreira
0044 Edson da Silva Siqueira
0045 Luiz Augusto Gonçalves
0046 Afonso Sérgio Coutinho Lopes
0047 Antônio Morendaz do Carmo Neto
0048 Dono Silvio Grandi
0049 Marco Antônio Machado de Melo
0050 Maria de Fátima Salles Abreu Passos

POSIÇÃO NOME

17778292.00
16.589.404.00
14.658 444.00
14.567.465.00
14 481.541,70
14 460 227.50
14.368.490.60
13 469.437.50
13.208.134.00
13 188.682,50
13.019.713.50
13016.648.25
12.898.107.00
12 840.828.00
12 796 265.00
12.757.795.00
12716862.00
12 647.860.00
12 630 330.00
12.527.250.00
12 487 880.30
12.472.571.00
12.456 509,55
12 452 370.90
12 383.700.00
12.368412,00
12352.548.00
12 348 930.00
12346.245.00
12 294.737,10
12 278 654.80
12.268.655.00
12.256.936,00
12.247.810.00
12 222 227.10
12 210.970.00
12.192.420,00
12.161.291.85
12.153.380,00
12.117.078.00
12.095.325.05
12091.999.00
12.074.435.00
12 074 321,20
12 073.963,00
12 022.027.00
12 015 633.90
12 007 054,00
11 941 689,15
11 906 715,30

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023

DO PARTICIPANTE

VALOR TOTAL

Clube de Investimentos 17 de Outubro
Brazáo Investimentos
Zonilh Investimentos
Clube Pedro I
Clube Pedro II
Sào Miguel Investimentos
Atenas Investimentos
Clube de Inveslimenlos 15 de Agosto
Clube de Investimento Batalha
Clube de Investimento Independente
Clube de Investimento Feroz
Clube de Investimento Louro
Clube de Investimentos 7 de Julho
Clube Carioca
Caraias Invest IV
Cl Uberaba
Cláudio Paes Leme Ribeiro do Barros
Cl Uberabense
Clube Bom e Barato
Clube Bom Bolado
Carlos Mias Skaf
Clube rie Investimentos ria Luz
Monte Real Investimentos
Tec Invest II
Veralux Investimentos
Ze do Bico Invest
Club Paulus V
Mareia Capanema

184.605 386,00
179071 701,00
154 335 838,50
147.240 .324.55
137 888 159.75
137.549 715,20
136.877 823.65
135776 017.00
134 117 688,70
131 411 .598.15
131 258 930.85
129 308 946.60
129,105 722,70
128 630 628,45
126 272 204.15
124793 240,00
124 608 787.50
124 572 200.00
124.105 016,00
123 288 261.90
123.120 820.00
122 899 .653.10
121 602 623.85
0024
121.198 .455.05
0025
120.175 736.25
0026
119 729 .616.20
0027
118.812 .050.00
0028
118 608 .509.90
0029 Clube do Norte
117.118 .869.20
0030 Buenos Aires Investimentos
116.564 949.10
0031 Clube de Investimento SPAD
116.025 .969,00
0032 Clube de Investimento Único
115818 318.20
0033 Clube ria TV
115 040 867.00
0034 Clube dos Necessitados
114.413 361.35
0035 Club Paulus II
113.701 .440.00
0036 Jorge rie Souza Arauio
113 628 778.80
0037 Clube rio Sul
113 050 240.35
0038 Clube de Investimento Rico
112.543..808.00
0039 Valença Investimentos
112 253 417.80
0040 Clube de Investimentos 24 de Julho
110.981 317.20
0041 Gruba Clube de Investimentos
110 872 500.00
0042 Netumar Orçamento
110.470 001.85
0043 Mana Formipj
110.339 508.00
0044 Clube Vencedor
109.596 114.40
0045 Conglomerado Loitium de Pagode e Invest 109 536 528.60
0046 Luciana
109.367 .225.00
0047 Clube de Investimentos 30 de Março
108.830 055,50
0048 Clube de Investimentos 16 de Julho
108.721 304,25
0049 Verônica Silva Gomes
108.535 460,00
0050 Dissidentes das Três Fronteiras
108.134 418.00

J

invista m Bdsa sem mexer no bolso e ganhe uma viagem a Nova
Iorque.
0 Desafio da Bolsa é uma simulação do
investimento om ações, protelada inicialmente para unr/ersitários e que agora se estende aos
leitores do JORNAL 00 BRASIL. Durante Íris
meses, em periodos que compreendem sempre quatro semanas, o leitor viverá a sensação
de estar aplicando em ações, a partir da disponibilidade hipotética dc CrS 10 milhões. Ao final de cada um dos periodos de4 semanas, os
computadores da Bolsa de Vali res do Rio de
Janeiro processado os cupons e o JORNAL
DO BRASIL divulgará os resultados.
0 leitor que obtiver a melhor rentabilidade ao final dos três meses receberá como prémio uma visita a Nova Iorque. A BVRJ oferecera uma matricula em seu curso de operador
de pregão, com estágio incluído.
0 grupo de 10 leitores, no minimo, que se
constituir sob a forma de clube de investimento
lo capital hipotético para aplicação é CrS 100
milhões! e chegai em primeiro lugar, além de
estágio na BVRJ, ganhará um prêmio em dinheiro para constituição de uma carteira de
ações.
Cada leitor ou clube de investimento somente poderá enviai um cupom por semana Ia
remessa tem de set feita até o penúltimo dia útil
de cada semana use o Correio, mandando para
oJORNALOOBRASIL - Desafio da Bolsa
- Avenida Brasil. 500 - CEP 20940,
ou entregue diretamente em qualquer Sucursal ou
Agência deClassilicadosl.
E recomendável todo o cuidado na indi_
cação do CPF porque dele é que sairá ocódigode inscrição de cada participante. Não se deve mandar maisde um cupom por semana No
caso dos clubes de investimento, a identificação se lará pelo CPF do seu responsável, a relação completa dos componentes do
grupo deve ser apresentada à parte, com nomes, CPF,
endereços e telefones.
0 período de4 semanas é contado a par
tir da semana em que o leitor remete o cupom
pela primeira vez. Assim sendo, dentro de cada penodo, o leitor poderá participar simultaneamente como investidor individual e como

B

O DESAFIO
CONTINUA.
participante de um clube de investimento. No
caso particular do c*tbe de investimento, o leitor poderá ser integrante de quantos desejar,
com a restriçjode ser responsável
por apenas
um dos clubes.
0 preenchimento do cupom, durante cada ciclo de 4 semanas, deverá obedecer aos seguintes critérios: na primeira semana, o participante preencherá todos os espaços referéntes ás informações pessoais (tipo de investidor,
CPF, nome, endereço etc. I e aqueles destinados ás negociações; se o participante desejar
alterar sua carteira inicial nas três semanas seguintes, basta remeter os cupons preenchendo apenas os espaços referenles ao CPF, tipo
de investidor Ise é individual ou clube de invéstimento) e ás novas ordens de compra ou de
venda lexclusivas ou simurtáneasl, levando em
consideração que o número máximo de operações, por semana, é sempre seis.
Após a quarta semana, cada
participante pode voltar ao Desafio, para uma nova eta
seja
de
individual
ou ciube dc inveslimcnpa,
lo, obedecendo aos mesmos entênos de
preen
chjmento do cupom.

rações que realizou e verificar se houve "estouro" ou não. As operações serão realizadas con
forme a ordem de colocação no cupom Ide 1
a 61.
• Como s simulação de investimento
é exata
mente igual ao que acontece na BVRJ, o
par
ticipante paga corretagem, valor
que poderá
ser descontado do que efetivamente for aplicado dos CrS 10 milhões ou CrS 100 milhões.
A corretagem é a seguinte.
2% do valor aplicado
em operação até
CrS 2 milhões;
1,5% em operações
de Cr5 2 a 6
milhões;
1% em operações
de CiS 6 a 12
milhões.
0,5% em operações
acima de CrS 12
milhões.
Lembrete: há corretagem tm
qualquer
operação; tente evitar as pequenas percenta"estouro'
gens de ganho. Em caso de
de caixa, o computador sempre anulará a operação
(ou as operaçõesl que ultrapassarem o valor
disponível na caixa, sem prejuízo das demais.
Os direitos acionários como dividendos,
bonificações em dinheiro ou em titulo etc, -serão computados automaticamente na carieira dos participantes.
A relaçáo dos 50
primeiros colocados em cada
periodo de quatro semanas será divulgada aos
domingos no JORNAL DO BRASIL. A relação
completa sairá ao longo da semana no Caderno de Classificados. Haverá listas também
nas Agências de Classificados e nas Sucursais.

Na coluna TIPO, o leitor ou clube de investimento indicará o modelo de açáo em te
negociação: ordinána ao portador é OP,
preferencial ao portador é PP, e assim por diante. As
abreviaturas lambem eslão na tabela.
Os algarismos 1 e 2 devem ser colocados
na coluna OP para que os computadores saibam que operação está sendo realizada: 1 é
compra - evidentemente na
primeira semana
todos marcarão 1 em seus cupons - 2évenda.
Finalmente, o registro dovolumedeaçõesne
gociadas se fará na coluna QUANTIDADE. Os
computadores só aceitam múltiplos de mil, ou
seja: cada participante pode comprar ou vender, 1 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 14 mil, 20 mil, 100
mil, 103 mil e assim por diante.
No cupom, nào é necessário marcar os
três zeros que correspondem a mil, o compu.
tador está programado para entender
que apenas2 significa 2 mil ações. Assim,
quem negociai 125 mil ações deve limitar-se a escrever 125.
0 participante não deve
superar a verba previamente fixada (CrS 10 milhões, individual; CrS
100 milhões, clube de investimentol. Como é
impossível saber, com certeza, o valor das operações marcadas no cupom, uma vez
que as
cotações serão sempre as do último dia útil da
semana Idia seguinte ao último
para recebimento dos cuponsl, é recomendável
que se
deixe uma margem de segurança em caixa,
"estouro"
do limite de recursos para a
pois o
aplicação determinará a anulação da operação.
0 participante deverá conferir todos os
domingos os preços de fechamento das ope-

0 Desafio da Bolsa está limitado
ás ações
componentes do índice Bolsa de Valores (IBV).
normalmente as mais negociadas.
No
preenchimento do cupom, cada participante terá de assinalar o código da ação que está
comprando ou vendendo. Exemplos: Banco do
Brasil e'BB, Petrobrás e PETR (veja na tabela
os códigos das ações que compõem o IBVI. Os
códigos deverão ser colocados na coluna CIA.
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Aposentado do BB
vence na estréia
Estreante, levado a participar do
concurso por influência de seu filho, o
funcionário aposentado do Banco do
Brasil, José Princc dos Santos foi o vencedor, na categoria individual, da segunda rodada deste trimestre do Desafio da
Bolsa. Embora tenha comprado algumas
ações do Banco do Brasil, Pclrobrás e
Vale do Rio Doce cm 1968,
que guarda
até hoje. José Prince sc considera
um
curioso sobre o mercado dc ações.
Ele aplicou em Bradesco PS e
acumulou uma rentabilidade dc 77,78% e
agora lidera o concurso já
Djair
Fernandes Santos, ganhador daque
etapa, obteve uma rentabilidade primeira
um pouco menor, de 52,24%. Mora na Tijuca
e
disse que escolheu Bradesco PS
por sudo
filho:
gestão
— O banco apresentou um resultado
excepcional no balancete do primeiro
trimestre e o papel ficou parado,
por
causa da greve dos bancários, e depois
subiu mais do que esperava — confessa
Paulo José Provenza Prince. um engenheiro eletrônico que trabalha na Embratel c que preencheu o cupom do pai com
a ajuda da irmã, Márcia.
Paulo José nunca aplicou cm ações c
baseia suas escolhas para o Desafio nas
tabelas publicadas todo o domingo pelo
JORNAL DO BRASIL contedo as relações preço/valor patrimonial c preço
lucro.
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Carlos Eduardo

Villela

Direitos dos acionistas
Aracrur
Assam

Técnica

Bco

Bandeirantes

Bco

Estado

Bco

Nacional

Bco

Progresso

BONIFICAÇÃO

EM CM

EN \

stiBScmctó
¦>¦
I CM

FOMIA

S Catarina

100
OI*?

.160

BaoRspa

4.M
1.00

0.45
01). 3

Banerj
Brasmolor
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ao eierclcio de 84 e CrS 0,25268 relativo

silbscrr„m

11.2398717277%

em

ordinanai

ao

I*

línwtre
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34.1218883085% em preferenciais, m acionistas
possuidores de açíes prelerenciais subscrevem 45 3617600362% am prelerenoais
Ordinárias subscrevem 99,062382751% em prel classe única de 14,384583580%
em pref resjatíveis Pnrttrenaais
classe única e prel. resgatáveis subscrevem 113,44696631% no tipo.

As ações que entram no "Desafio"
AÇÓES

CÓDIGO

TIPO

ULTIMO
BAUWÇO

LUCRO

ULTIMA COl AÇÁO

pon ação

MEDIA

PATRWÓKIO LJQLIIDOr

PL
P/AÇÁD

Acesita
Acesita
Barreto Araújo
Banco do Brasil
Banco do Brasil

Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro

_____
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JORNAL DO BRASIL

Desafio da Bolsa /jornal do brasil
TIPO DE INVESTIDOR {Assinale com
XI

A família Villela vencedora, sempre
na categoria clube dc investimentos, da
primeira e segunda fase do Desafio da
Bolsa, volta a liderar esta quarta etapa do
concurso, tendo vencido as duas primeiras rodadas. Nas duas vezes, Carlos
Eduardo Villela. que administra profissionalmcntc carteiras de ações dc parcnles e amigos, aplicou, unicamente, cm
Cataguases Leopoidina PA.
Na primeira rodada obteve uma rentabilidade dc 57,67%, cm quatro semanas c. na segunda, dc 84.60%. Semanalmente, a família Villela preenche seis
cupons para participar do Desafio da
Bolsa: um cm nome de Carlos Eduardo,
outro da mulher e quatro dos filhos. A
estratégia, considerada imbatívcl, é escolher apenas uma ação para cada cupom,
mas, aplicando cm diversos lotes, de
modo a evitar que um eventual estorno
(quando o valor das operações mais as
laxas dc corretagem superam os recursos,
hipoteticamente, disponíveis para a aplicação) anule a aposta.
"Vamos
ganhar todas nesse trimesire", prevê, otimista, Carlos Eduardo
Villela, que trabalha com um microcomputador para avaliar as oportunidades de
investimentos e desinvestimentos.
— Na verdade, utilizo dois critérios
que são o valor patrimonial das ações e as
projeções dc lucro que comparo com os
preços das ações cm Bolsa — explicou.
Em relação ao valor patrimonial,
admite que exige um certo trabalho de
obler os últimos balanços anuais publicados pelas empresas c corrigir, pela variação da ORTN prevista para o ano, o
valor patrimonial por ação. Dentro do
atual nível médio de preços do mercado
de ações Villela estipulou que os
papéis
com cotações que correspondem de um
terço à metade do valor patrimonial aprescnlam preços dc compra favoráveis.
Cita o exemplo dc Banco Nacional
PN, que lem um valor patrimonial por
ação projetado cm CrS Kl c está cotada a
CrS 6,80. Também Cemig PP, cotada a
CrS 1,50, tem um valor patrimonial estimado, para o fim do exercício, dc CrS
4,93. Outro papel, que segundo Villela
eslá barato cm relação ao valor patrimonial, é Banerj PP. Já Paranapanema PP
(com uma cotação equivalente a 40 vezes
o valor patrimonial por açáo projetado
cm CrS 1,01), Souza Cruz OP (cujo preço
é igual a cinco vezes o valor patrimonial
estimado cm CrS 145 por ação para o fim
do ano) e Moinho Fluminense OP (12
vezes o valor patrimonial de CrS 7,39)
são papéis que considera impróprios para
aplicação no momento.
Mas o critério de valor patrimonial
náo deve ser considerado isoladamente,
dc acordo com o vencedor das duas
primeiras rodadas desta fase do Desafio.
Acrescenta que uma açáo pode ter um
preço de mercado muilo abaixo do valor
patrimonial projetado, mas a empresa
estar sem perspectivas de apresentar resultados satisfatórios.
Atualmente, comenta Villela, o mercado está trabalhando com um PL (relaçáo preço do papel sobre lucro projetado) cm lorno dc seis c se uma açáo
apresenta uma boa relação preço/valor
'
patrimonial e um PL abaixo de seis é um
bom sinal de compra.
Carlos Eduardo diz que boa parte dc
suas economias c de seus familiares está
aplicada em ações. Mas nem tudo. Diz
que investe em ouro, que acompanha
regularmente, inclusive,- através dc um
programa encomendado para operar em
seu microcomputador, e também tem
dólar, que negocia no black.

Beijo Mineira
Banerj
Banespa
Banco Nacional
Bradesco
Brahma
Cemig
Corrêa Ribeiro
Sou/a Cruz
C. S. Brasília
Citro-Pectina
Docas
Docas
Eluma
ferbasa
Fertisul
F.L.C. Leopoidina
L. Americanas (a)
Luxma (a)
Mannesmann
Mannesmann
Mendes Junior
Mesbla (b)
Moinho Fluminense
Montreal (c)
Petrobrás
Petrobrás
Paranapanema
Pet.. Ipiranga (b)
Samitri
Telerj
Unipar
Vale do Rio Doce
Vale do Rio Doce
Vang
Aços Vilares Ia)
White Martins
Zanini

(a)
(b)
(c)
(*)
(")

ACES OP
ACES PP
BAPC PB
BB ON
BB
PP
BEIG OP
BERJ PP
BESP PP
BNAC PN
BRAD PS
BRHA PP
CMIG PP
CORI PP
CRUZ OP
CSBR PP
CTPP PP
DOCA OP
DOCA PP
EEUM PP
FERB PP
FERT PB
FLCL PA
LAME OS
LUSC PP
MANM OP
MANM PP
MEND PA
MESB PP
MFLIJ OP
MONT PP
PETR ON
PETR PP
PMA PP
PTIP PP
SAMI OP
TERJ PN
UNIP PB
VALE OP
VALE PP
VARG PP
VILA PP
WHMT OP
ZANI PA

12/84
12/84
04/85
12/84
12/84
12/84
12/84
12/84
12/84
12/84
12/84
12/84
03/85
12/84
12/84
04/85
12/84
12/84
12/84
12/84
12/84
12/84
10/84
01/85
12/84
12/84
12/84
01/85
06/85
09/84
12/84
12/84

12/84
01/85
12/84
12/84
12/84
12/84
12/84
12/84
01/85
12/84
12/84

PR
PR
1.22
27,63
27.63
2.02
PR

1,11
1.03

1,50
0,97
045
PR

40.96
0,38
0,38
0,33
0,33
1.01

1,23
.0.55
0.41
4,93
1.13

0,39
0,39
1.82
5.13

6.03
2.57
15,82
15.82
0.81

1,07
5.87
10,48
1,30
63,75
63,75
3.02
0.10
0.63
0.16

4,84
3.88
5.71
409.96
535,28
32,84
14,22
22.00
6,80
33,85
26,06
1.47
1.91
806,07
3.09
7.80
45,28
43,75
3.91
31.51
3.42
2,51
340,00
8,16
4,37
3.71
36,15
230,00
9993
36,75
301,76
608,22
43.65
686
142.24
48.01
4.32
426.33
633,76
11.33
19,20
5.29
3.42

4.7
14.8
19,4
16,3
19.8
6.6
22,6
26,9
3,3
19,7
8,1
20.5
137,2
132.6
3.9
25.6
6.2
5,9
69.0
7,2
11.2
9,5

19.9
44,8
16.6
14.3

19.1
38.4
53,8
6.4
24.2
4.6
3,3
6,7
9,9
3,8
192.0
8.4
21,4

3.44
3,44
10.13
186.45
186.45
10,83
22,42
9,45
15.92
14.64
14.17
4.93
5.86
145.90
3,30
8.02
13.07
13,07
19 42
6.79
6 24
6.66
46,29
12,09
1,08
1.08
16.89
118,73
37,26
7.08
204.95
204,95
1.01
9.63
24,94
238,58
7,84
282.39
282,39
11.33
3.84
3.24
2,77

141
1 13
0.56
2.20
2.87
3,03
0.63
2.33
0,43
2.31
1.84
0.30
0.33
5.52
0.94
0.97
3,46
3.34
0.20
4 64

0,55
0.38
7.34
0.67
4 05
3.44
2 14
1.94
2.68
5.19
1.47
2.97
43.22
0.71
5.70
0.20
0.55
1.51
2.24
1,00
5.00
1.63
1.23

Empresas excluídas do IBV, mas que continuarão a fazer parte do Desafio/Bolsa
Exercício de onze meses.
Exercício dc dez meses.
Relativo à última cotação.
Ultimo Balanço Anual + Subscrições.

Clube de Investimento
Participe do I Curso sobre Formação de Clubes de Investimento de 21 a 24 de outubro
Inscrições no Núcleo Educacional

da
w/wn
j oi i
i
_j \/
Praça XV de Novembro,20 - 3." andar-BVRJ:
tel.: 291-5354 - r. 1459. m£K DOlSa de Valores do KlO de Janeiro
mm^mS.

140 anos a serviço da democracia

+ 23.47
15,82
+ 11,74
12.89
10,92
+ 6.35
•2,27
- 9.84
+ 2186
-3.23
+ 12,67
+ 44 12
+ 6.11
+ 8.51
* 11.96
-31.53
-54 22
+ 66.03
-16,37
+ 18.64
+ 18.75
-3.46
-4 29
-0 02
-36 14
33 94
11.51
15.00
+ 11,02
11.84
» 11.56
18.97
8.45
+ 52.44
+ 6.32
-2 13
-7.20

-8 30
-7,79
+ 17,05
+ 8.04
+ 13 52
+ 15,93

Negócios & Finanças

JORNAL DO BRASIL

Advogado denuncia a
Sarney irregularidade
em caderneta no Sul
•

Metalúrgicos — Os 75 mil metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem e Betim fazem assembléias hoje, às 9h, no mesmo
local, para referendar a greve geral a partir de amanhã, como
forma de pressionar os patrões a abrirem negociações dc suas
reivindicações, que sáo basicamente as seguintes: 100% INPC
(71,98); reposição escalonada de 2% a 17%; piso de 2 a 4
salários mínimos e retorno de férias de 80 a 240 horas.
Ontem, o presidente do Sindicato de Belo Horizonte e Contagem, Paulo César Funghi, mantinha a previsão de que, pelo
menos, 30 mil metalúrgicos de sua base territorial não trabalharão no primeiro dia da greve e que as empresas mais difíceis de
conseguir adesão serão a Mannesmann e a Trefilaria da BelgoMineira, onde trabalham cerca dc 10 mil pessoas. A base
territorial do Sindicato conta com 61 mil metalúrgicos e,
segundo ele, o movimento está mais forte nas empresas com 100
a 1 mil empregados.
Em Betim. o presidente do Sindicato, José Onofre de Souza,
espera que na Fiat Automóveis, com 8 mil 700 metalúrgicos, um
mínimo de 7 mil deixem de trabalhar. O Sindicato,
que tem
base, também, no município de Igarapé, reúne 14 mil trabalhadores, sendo 80% empregados na Fiat e na FMB S/A.
Denúncia — A empresa pernambucana Jet Diesel Comercio e Representações, em denúncia ao Conselho de Administraçao de Defesa Econômica (Cadê), exige que a Fiat Caminhões
pague indenização às suas concessionárias por ter funcionado só
12 meses — a empresa pernambucana tem um contrato de cinco
anos fechado com a Fiat.
Segundo a Jet Diesel, o Cadê aceitou a denúncia e fará uma
"investigação
preliminar", já tendo notificado à Fiat do Brasil
que iniciou o processo — a montadora de caminhões está
fechada desde junho. O Cadê também notificou à Fiat de
ela pode ser multada em até CrS 1 bilhão, se não indenizarquea
empresa pernambucana.

LIMPE
SUA EMPRESA,
FATURE
UMA NOTA
E GANHE
PAPEL HIGIÊNICO./

IíP

Marque uma visita na CPAI.
Rua Cachambi, fi28 De! Castilho RJ
Tel.; (021) 261.7645 (PBX)

Soja pode mudar hábitos
alimentares nordestinos

VENDE-SE URGENTE: CPU -128 K
com P.E.S.
IMPRESSORA FACOM 440 LPM ED
655-A
VÍDEO FACOM EDX 327-B
VÍDEOS ED 3341
— FAVOR CONTATAR O SR. MARCOS FONSECA
Tel: (021) 372-5500
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SÃO PAUU? HILTON HOTEL-9, lOe 11 deoutubre/85

PROMOÇÃO
Tribunal de Justiço-SP

QAB-SP

SEI-MCT PRODESP

Desembargadores
Juizes
Promotores
Procuradores
Advogados
Estudantes de Direito
Empresários de Informática

MARWICK
roca imediatamente sua intenção

A Peat, Marwick, Milchell Consultoria
promoverá no Rio de
Janeiro, durante o mês de outubro, os seguintes
cursos:

Objetivos: Familiarizar e/ou reciclar os participantes com os conceitos,
normas de
registro, planejamento e aspeclos fiscais relalivos ao capital estrangeiro.
Local:
Dam:
Car%o horária:
Custo:

Unir! Meridien, Saláo St. Germmn B
2.Í dr outubro
R horas
lí ORTNs

CONVERSÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA MOEDA ESTRANGEIRA
Objetivos: Capacitar os participantes a preparar demonstrações
financeiras
em moeda estrangeira, conforme os fundamentos e
procedimentos técnicos
internacionais
Local:
Hotel Glória
Data:
28 e 29 dr oulubro
Carga horária:
Id horas
Custo:
28 ORTN's

"° "l* ^T^"' A ***° "*
^ZZnnwe0illeseactando°SeqrUal é^S^^é^SS^
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Momat,ca 8 llberdadB
í tf*?
d° Franí°- E""« °«debatedores estarão a Dep. Federal
Cristina Tavares e o Prof. Paulo Jo°éda Co™ Júnio? da
USP

^árr^tfe
Antônio Mili. . do advoaado poulislo Eduardo V.eira
tac^Tcot^^
°Tn«no
^'^ ^ M°<™°«'-°). NÜlon Trama
Tambén, a Infon^atica na N™S^^«S,ÍSÍÍ^^y,!l'
t^TT^"
Pere'r° ""^ * ^ * "^ ^^ d"
OAB/SP, Dr. Walter Barelli, Membro W^tü^^^Sí^^
alem ae
d^uto/
oulros.
Outros lemas que sorao analisados e debatidos:
rassos,
A Experiência do Utilização da Informática
no Judiciário de São Paulo
Aprosentaçao do Sistema de Controle
de Feitos das Voras de Menorest-ontrole da Execução de Penas
e da População CarceráriaDistribuição e Autuação do Feitos
de Primeira Instância;
A Informática no Judiciário do Rio
Grande do Sul;
Pesquisa Legislativa;
Fluxo Internacional de Dados;
Os Serviços Eleitorais e a Utilização
de Processamento de
pados.
INSCRIÇÕES LIMITADAS - TRADUÇÃO
SIMULTÂNEA

almoços duran,e °5 ,rét días d° s<»™°ri°S™^lS„MC.rÍ?l°-000'pi,l.d5indo
uesconto especial de 50% para Estudantes.

lrrforma<ò*s t üucrifõts: Peat. Mamick, Milchell
Consultoria Ltda.
Av. Rio Branco, 110-W andar
Tel: 222-9880
Srta Solange.
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— Numa reunião encerraria
UW
>JUIIÍÜ
Porto Alegre
Alegre-Numa
Os dois diretores que
encerrada na
atm confessaram,
rnnf™,„,.,m em
„_ D„
^
n;t Os
Bramadrugada de ontem, os líderes de base da
Silia, a fraude realizada, não voltaram até ontem
Cooperativa Tríticola Regional de Sanlo Ângelo a Santo Ângelo, nem suas
famílias sabem onde
(Cotrisa) decidiram que a diretoria executiva
eles estao. Mas Ricardo dc Jesus náo
acredita
terá de renunciar e os membros do conselho de
que lenha ocorrido malversação de dinheiro
administração assumem amanhã e,
Mas
sim problemas financeiros, com o crescente
com
auditoria exterma e outra da Fecotrigo,junto
custo dos empréstimos e financiamentos
levantajunto
rão a situação econômico-financeira da cooperaaos bancos. Bráulio Ribas, um dos membros
Maceió
O nordestino
do
tiva, cujos diretores confessaram o desvio de 119 conselho fiscal,
que prefere não falar, afirma
mudar
radicalmente
poderá
"nao
mil 427 toneladas de soja, pertencentes à CFP
apenas que
houve desvio de dinheiro Nós
seus hábitos alimentares se fono valor de CrS 145 bilhões.
cumprimos nossa parte e fizemos fiscalização
rem bem-sucedidas as expeEssas foram as primeiras medidas adminismas essa nao é uma área nossa".
riências desenvolvidas em Alatrativas tomadas pelos associados, enquanto
Comercializando 60% da
produção de soja
goas com a soja. Ela vai ocupar
paralelamente a polícia federal deverá abrir da Grande Santo Ângelo e principal responsável
espaços da cana-de-açúcar que,
inquéritos policiais para apurar a responsabilida- pela arrecadação dc ICM
no município, a Cotriapós quase 400 anos de expande do presidente e vice da Cotrisa, Jandir Chau sa "nao
pode fechar e tem condições
são, admitirá finalmente a coeAraújo e Danilo Toaldo, que confessaram em
recuperar acredita o secretário municipalde se
de
Brasília ao Ministério da Agricultura a fraude agricultura Ricardo de
xistência com outra cultura. O
Jesus. Mas numa assemrealizada. Os dois ainda não retornaram a Santo bleia
projeto da soja, graças à sua
de associados na noite de anteontem
geral
Ângelo, onde se situa a Cotrisa. responsável
infra-estrutura, contribuirá paencerrada na madrugada de ontem, foi
exigida
20% da produção de soja do Estado e 3% por
ra mudar o quadro agrícola da
da uma devassa na Cotrisa para saber onde foi
região, pois será usado no
produção nacional.
parar o dinheiro obtido no desvio do estoque da
cultivo de outros grãos, como
CFP. Também foi decidido afastar imediataDívida elevada
feijão e arroz.
mente a diretoria - o presidente Jandir Araújo
Uma das cinco maiores cooperativas dn
estava na sua terceira
ja
Este ano, num investimengestão.
Estado, a Cotrisa possui 12 mil agricultores
A proibição de reeleição de diretores, assim
to que já consumiu CrS 3 biassociados cm novo municípios
gaúchos e em como
lhões, Alagoas vai colher 2 mimais 16 outros municípios do Centro Ocslc do Contas uma fiscalização rígida dos Tribunais de
Mato Grosso do Sul. E foram em cinco municí- Jesus dos estados, são sugestões de Ricardo de
lhões
de sacos de soja plantada
para evitar a repetição desses problemas
pios mato-grossenses que ocorreu o desvio, com ja
em
consorciamento
com a cao
sistema
cooperativo
que
em todo o Brasil
a cooperativa vendendo ilegalmente
na-de-açúcar. "Dentro de cinparte da esta reivindicando, junto ao governo federal
produção da soja e que já fazia parle dos um empréstimo de Cr$
k? o/ s c
co anos, o Estado será o maior
1 trilhão 500 bilhões
estoques reguladores e cm que a Cotrisa
¦,'*^! jeé^— (metade
o Rio Grande do Sul), o que
para
de cereais do Nordescomo ocorre normalmente — fica como deposiprodutor
"apenas
significará
20% do que o Governo
tária do produto até ser colocado
te", calcula o vice-governador
federal já injetou em 1985 no sistema
pelo governo
financeino mercado consumidor.
de
Alagoas, José Tavares, presidente do grupo
ro . lembra o presidente da Fecotrigo, Jarbas
va privada um meio de se levar a soja ao
Embora a fraude tenha ocorrido no Mato
de trabalho criado para incentivar no Estado o
Pires Machado.
consumo
regional. Para isso, o Eslado se
Grosso, devendo ser ouvido pela polícia toda a
propôs
Esse crédito especial visa ajudar os
plantio da soja.
a analisar três pleitos dos produtores: 1) agilizadiretoria da Cotrisa e o diretor regional naquele
produtorçs a saldar seus débitos,
ção na liberação do VBC (Valor Básico de
provocados por custos
Coexistência
estado, João Carlos Carvalho, a polícia federal elevados c
Custeio); 2) um novo mecanismo dc cálculo dn
preços baixos. O presidente da Cootambém deverá investigar a atuação da Cotrisa
Embora
esteja
em
fase de implantação, o
perativa Centra! de Crédito Rural do Eslado
ICM (Imposto sobre Circulação dc Mercadono Rio Grande do Sul, segundo informou fonle
projeto soja já transformou parte dos canaviais
(Cocecrer), Mário Kruel Guimarães, observa
ria); e 3) aquisição dc uma vaca mecânica.
do DPF. Ontem, na cidade, "os agricultores
alagoanos, com a chegada de máquinas pesadas
que é mínimo o envolvimento de cooperativas
estavam apavorados", admitiu o diretor comer- em
empregadas no plantio e na colheita do cereal.
falcatruas e irregularidades.
Vantagens
ciai de insumos da cooperativa, Armindo TcO
Alagoas possui 47 mil hectares, por ano, reserdas cooperativas surgiu com a
O empresário Manoel Sampaio, um dos
rhorst, que assumiu o cargo há nove meses e está crise daproblema
agricultura brasileira, após, na década
vados à renovação dos canaviais e o
projeto se
surpreso com o desvio praticado,
pioneiros no cultivo da soja em Alagoas, lembra
por seus cole- de 70. o governo ter incentivado as cooperativas
propõe a usá-los totalmente até o final do
as críticas ao Programa Nacional do Álcon!
que
gas de diretoria.
a investirem cm infra-estrutura
século. Este ano foram plantados 1 mil 150
(armazéns, maA Cotrisa normalmente comercializa oito
(Proálcool), devido ao estimulo à expansão da
ctc)
com
o crédito subsidiado, mas
qmnano
hectares dessa área sob reserva.
cana-de-açúcar, "tinha lá suas razões". E
'depois
milhões de sacos de soja (500 mil toneladas),
ludo isso foi cortado, ao mesmo tempo
— A soja, como o feijão, o arroz e o milho,
ca: "A cana não invadiu, mas inibiu justifipossui 1 mil 200 funcionários — empresa que em que a inflação subia a níveis
outras
recordes. Os
possui o ciclo vegetativo de três meses, enquanmais emprega pessoas nesta cidade distante 459 custos financeiros
culturas". Segundo ele, há inúmeras vantagens
passaram a ser proibitivos
to a cana-de-açúcar possui o ciclo de seis meses.
Km de Porto Alegre — e tem influência, direta
nos investimentos realizados para o
apesar da boa safra agrícola, também
plantio de
ou indireta, na vida de 60 mil
prejudicaNão há, dessa forma, nenhuma incompatibilidasoja:
da pela superoferta e a
pessoas. Com
internacional
dos
queda
dívidas de CrS 160 bilhões, a Cotrisa
— Toda a infra-estrutura montada em Alade. Pode-se plantar a soja consorciada com t.
possui um
preços da soja", acrescentou Mário Guimarães
patrimônio de Cr$ 200 milhões, que incluem
cana sem se alterar o rendimento de nenhuma goas, com a aquisição de colheteiras c secadeiras
Como as cooperativas são as últimas a recebedepósitos de armazenamento, supermercados,
rem o pagamento dos seus associados, o
das culturas — explica o vice-governador José
elétricas, vai servir a outros grãos, como o feijão
problepostos de gasolina entre outros bens. Há alguns ma sc agravou.
Tavares.
anos também produzia óleo de soja, mas esse
e
o arroz. E já que ninguém vai fazer um
A Fecotrigo, por exemplo,
reúne 78
que
setor industrial paralisou há algum tempo,
Na
sua
opinião,
investimento
há
ainda
outra
vantagem
no
dessa ordem (CrS 3 bilhões somena cooperativas, possui um terço em boas condiCotrisa enfrenta dificuldades financeiras hápois
cultivo da soja: "As leguminosas são fixadoras
dois çoes, um terço em dificuldades financeiras e
te nos dois últimos anos) para deixar as máquio
anos.
oulro um terço
de nutrientes no solo". Além do preço para
nas ociosas, os resultados, em termos de produOs juros altos pagos pelo capital imobiliza- cia de fechar das cooperativas está na iminenexportação, esta é a principal atração para se
do, o crescente endividamento financeiro, a da Fecotrigo, por falta dc recursos. O presidente
ção de grãos alimentícios, vão mudar o quadro
Jarbas Machado, lembra a imporda região.
situação conjuntural que vem
quebrar uma monocultura de quase 400 anos nas
tancia das cooperativas
quebrando coopepara o sistema produtirativas, a ausência de uma política agrícola
áreas
mais
férteis
do
Estado.
vo: a nível nacional, as cooperativas respondem
Além dos plantadores de cana — mais dc 3
que
contemple subsídios à agricultura e o
— Mas não
problema
por 84% da produção de trigo; 42% da sojapodemos ficar exportando a mil só em Alagoas —, os usineiros também esl;'io
deste ano com a queda dos preços internacionais
49% do leite; 35% do milho; 30% do arroz- 25%
soja, privando o brasileiro, especialmente o engajados no
da soja, insuficiente para cobrir o custeio, são da
projeto. A usina Triunfo, que
produção dc feijão; 53% do algodão, 22% do
nordestino, de consumir um cereal com um teor chegou a levar o feijão
algumas das razões apontadas para o
cacau e 15% da produção de café; são responsaproduzido há tres anos
problema,
de proteína tão elevado — observou o Governatanto pelo diretor Armindo Tcrhorst como
(em terras de cana-de-açúcar) para secar no
veis lambem por 80% da distribuição do leite In
pelo'
Secretário da Agricultura de Santo Ângelo
dor do Estado, Divaldo Suruagy. Ele adiantou
sertão hoje já dispõe de uma secadeira adquirida
Natura nos principais centros consumidores do
Ricardo de Jesus.
estar sendo estudado em conjunto com a iniciatipaís.
por CrS 500 milhões no embalo do Projeto Soja.

- CAPITAL ESTRANGEIRO
Não mande mais todo aquele papel usado
de computador pra queimar.
Consulte a CPAI.
A CPAI compra o quilo por um
preço
acima du mercado.
Resultado: você limpa sua empresa,
fatura uma nota e ainda,
recebe de brinde papel
higiênico da melhor qualidade.
A CPAI trabalha dentro do maior sigilo.
E usando a tecnologia mais avançada
que existe.
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Conselho substitui diretoria da Cotrk

Porto Alegre — 0 advogado Paulo Purcur Jr enviou carta
ao Presidente José Sarney denunciando irregularidades da FINHAB, que, segundo ele, teve um prejuízo, pelo balanço, de Cr$
48 bilhões 133 milhões 744 mil, e que pela sua transformação de
associação de poupança e empréstimo em sociedade de crédito
imobiliário, os associados arcarão com o prejuízo global da
instituição e que chega a CrS 170 bilhões, incluindo-se aí
também o fundo de reserva perdido e perdas na captação de
cadernetas.
— Essa transformação
permitiu que os 21 participantes de
uma assembléia geral familiar (filhos, sobrinhos, cunhados e
outros parentes do diretor-presidente do grupo, Cyro Tavares
de Oliveira) assumissem o controle da FIN-HAB Crédito
[mobiliário SA, subscrevendo 71% das ações, no valor de Cr$
714 milhões. Os associados ficarão com o prejuízo da FIN-HAB
(CrS 170 bilhões), enquanto o diretor-presidente ficará com a
carta patente no valor de CrS 30 bilhões", reclamou o advogado. Ele baseia suas acusações no balanço semestral
publicado
em setembro no Diário Oficial e em outros documentos
que
possui.
Pela sistemática, segundo Paulo Purucr, a FIN-HAB deve
quase Cr$ 600 bilhões em débitos com o BNH a curto e longo
prazo. Como a FIN-HAB deve mais de CrS 300 bilhões aos
associados, o Governo, através do BNH, será obrigado a arcar
com esse ônus. Os outros mais dc CrS 300 bilhões a FIN-HAB
pagará ao BNH, mas através dos pagamentos de prestações e
financiamentos da casa própria em até 20 anos. Com isso, "A
FIN-HAB pagará a longo prazo um dinheiro que recebeu à vista
e ficará com uma firma nova sem dívidas".
O diretor-presidente da FIN-HAB, Cyro Tavares de
Oliveira, nega que.a instituição tenha um prejuízo, no balanço
de CrS 48 bilhões, e disse que o passivo está sendo calculado
pelo patrimônio líquido. Mas somente amanhã Cyro de Oliveira
promete dar mais detalhes, numa entrevista à imprensa, agora
lembra que a transformação em sociedade de crédito imobiliário
cumpriu todos os trâmites legais e foi realizada dentro da lei.
Os CrS 331 bilhões 228 milhões das 365 mil 587 contas
que
a FIN-HAB tinha em poupanças foram rateados com a Caixa
Econômica Estadual, Bradesco, Bamerindus, Unibanco e Nacional. O Governador Jair Soares revelou ontem
chegou a
enviar telex ao Presidente José Sarney e aos que
ministros da
Fazenda e Planejamento, pedindo
que a totalidade das contas
de poupança da FIN-HAB ficassem com a Caixa Econômica
Estadual.
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Informações e Local de Inscrição: G8.C - Gomes
e Consultores Empresariais Lida
Av. Paulista, 807 - 9.° and. cj, 911. Tel.:
(011) 285-6354 e 284-5802
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RESERVE JA A NOVA MÁQUINA ELETRÔNICA IBM
NA AM DO BRASIL

SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA
E SEGURIDADE

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 01/85
Tornamos público para conhecimento dos
interessados, que às
15 horas do dia 1 7.10.85, no Auditório do
Edif Ício-Sede da SIAS à
Rua Mena Barreto, 143 — Botafogo —
RJ será reataria'aa
licitação para aquisição de:
realizada
— Um Micro Computador
— Uma Impressora
Os interessados poderão obter no endereço
supra, perante a
Comissão de Licitação (3° andar) no horário
das 9 às 12 horas
copias do Edital com todas as informações
A COMISSÃO

TEL 221-1044
Av. Erasmo Braga. 227 ¦ Grupos 104 e 105

Telex(02i)35597.ambs
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Funaro admite pedir nova prorrogação aos credores
Fotos de Daniel de Andrade

Cecília

Costa

Seul — O Brasil não tem pressa
alguma em negociar um novo programa
dc ajuste com o Fundo Monetário Internacional e já admite nova prorrogação do
acordo temporário com os bancos, afirmou, ontem em Seul. o Ministro da
Fazenda, Dílson Funaro. Segundo cie,
em novembro deste ano o programa
econômico do governo para 1986 estará
pronto e deverá ser submetido ,i direção
do FMI. Caso a diretoria do Fundo aceite
o novo plano econômico brasileiro, um
acordo poderá ser fechado ainda este
ano.
— Mas se não aceitar — disse Funaro — o Brasil continuará apenas a manter
conversações com os técnicos e diretores
da instituição, pois não tem pressa alguma em fechar um acordo e não abre mão
do crescimento econômico dc pelo menos
6% ao ano.
Ouanto aos bancos, o Ministro da
Fazenda afirmou que pelo que tudo indica náo deverão criar dificuldades, em
prorrogar o acordo temporário que vence
em 16 de janeiro, se for necessário. Dessa
forma, mesmo sem ter chegado a um
entendimento com o fundo, cm 1986 o
país poderá continuar a rolar as amortizações da dívida, pagando apenas os juros.
A postura brasileira em relação ao
FMI, segundo esclareceu ainda Dílson
Funaro, realmente mudou na Nova República, pois o Brasil náo pretende mais
aceitar exigências que considera absurdas. Apresentará à instituição várias aiternativas, mas sc nenhuma delas obtiver
o sinal verde, continuara cozinhando as
negociações. O Ministro da Fazenda,
que
chegou anteontem a Seul, esteve reunido
ontem pela manhã no Hotel Hilton Loval
onde será realizada a reunião do Grupo
dos 24, órgão do FMI do qual participam
os países em desenvolvimento da América Latina, Ásia e África, ou seja, o
Terceiro Mundo.
O atual presidente do Grupo dos 24.
Juan Sourrouille, Ministro da Fazenda da
Argentina, ao final do encontro, em
entrevista coletiva à imprensa, resumiu a
posição tirada pelos países do Terceiro
Mundo, tendo explicado que um dos
pontos mais importantes é a não aceitação do monitoramento permanente pelo
FMI.
Rosental Calmon Alves
Correspondente
Dc acordo com representantes dos
principais países devedores do mundo
Buenos Aires — Apesar da gravidade
ocidental, representados pelo Grupo dos
24. só deve ser aceila em situação excep- da crise da dívida externa, a América
cionais. sendo apenas justificável no con- Latiria vive uma situação mais tranqüila
texto de um reescalonamento multianual do que há três anos atrás, quando o FMI
de dívidas externas ou em períodos de realizava, no Canadá, sua reunião anual,
em meio au virtual pânico da comunidade
carência no pagamento.
financeira internacional, surpreendida
Os ministros dos países do Terceiro com a
generalizada insolvência dos países
Mundo defenderam também a posição de devedores.
Hoje, a crise está mais proque o principal objetivo desse monitora- funda e, no entanto, funcionários latinomento pelo FMI deve ser a normalização americanos
aguardam que, cm Seul, o
das relações entre os devedores e o FMI e
o Banco Mundial (BIRD) enviem
mercado financeiro internacional, o que sinais concretos
de lentas mudanças no
deve ser compreendido como a volta dos tratamento da
da dívida externa.
questão
empréstimos comerciais. Sc esse objetivo
No "setembro negro" de Montreal, o
não for atingido, o acompanhamento do México via-se
obrigado a anunciar sua
programa econômico de ajuste pelos téc- moratória e os analistas
previam situanicos do FMI deve ser suspenso, afirções críticas em praticamente todos os
maram.
países da América Latina, atolados cm
Um outro pomo levantado pelo Gru- seus débitos. De fato, a crise se espalhou
po dos 24 foi a urgente necessidade dc pelo Continente, que nesses três anos foi
que sejam criados mecanismos que per- obrigado a aplicar as receitas recessivas
mitam a rolagem dos juros ou refinancia- ditadas pelo Fundo Monetário. O Meximento de uma parcela desses juros. Nes- co, certamente o país
que mais atendeu
se sentido solicitaram a criação de uma às recomendações do FMI,
está hoje em
nova linha de crédito junto ao Fundo Seul para mostrar que a fórmula não deu
Monetário Internacional com o objetivo resultado e sua situaçáo voltou a se
dc servir de compensação, caso as taxas agravar seriamente, antes mesmo do rede juros voltem a subir no mercado cente terremoto.
financeiro internacional, devido ao imA Argentina é o exemplo oposto.
pacto do serviço da dívida sobre a capaci- Durante aquele "setembro negro", estadade dc pagamento dos países em desen- va mergulhada no caos econômico agravolvimento.
vado pela derrota na Guerra do Atlântico
Hoje. os trabalhos preliminares da Sul. Mas depois de um ano e meio de
4<)H Reunião do Banco Mundial c do desafios ao FMI e a conclamar em vão a
Fundo Monetário continuam. O grupo América Latina para seguir seus passos, o
dos países desenvolvidos, denominado Governo Alfonsin sentiu-se na obrigação
Grupo dos Dez, também se reunirá para de adotar medidas mais duras do que as
tirar uma posição final sobre a situaçáo propostas pelo Fundo, ao verificar que a
atual do Sistema Financeiro Internacio- inflação ultrapassava, em maio, os
nal c da economia mundial. Paralelamcn- i.100% ao ano. A Argentina trocou de
te, estará sendo realizada a primeira papel com o México: o mau discípulo do
reunião do Comitê Interino do FMI, o FMI passou a ser o bom e vice-versa.
Oucm fala hoje em romper com o
principal organismo da instituição, pois é
no âmbito desse comitê que as sugestões Fundo c declarar uma moratória unilatcdos dois grupos de países — industrializa- rai é o México, onde neste fim de semana
dos e cm desenvolvimento — sáo analisa- parlamentares tentam articular uma madas, podendo ser aceitas pela diretoria do nifestação de apoio a essas medidas cxFundo e colocadas cm prática.
tremas, que dificilmente serão seguidas
Amanhã, haverá a última c decisiva pelo Presidente Miguel dc La Madrid. O
reunião do comitê interino e também a México, assim como os demais países
reunião do comitê dc desenvolvimento, latino-americanos, alimenta fortes espeonde são traçadas as políticas de ação do ranças de que a questão da dívida terá um
Banco Mundial, ou seja, auxílios de mé- quadro diferente e mais favorável aos
dio e longo prazo aos países em desenvol- devedores a partir da reunião de Seul,
vimento. O papel do Banco Mundial, embora não esperem uma decisão espetaaliás, tende a ser reforçado nessa reunião cular, de efeito imediato.
Os mexicanos já tinham tomado a
de Seul, através de um maior aporte de
recursos dos países membros e da criaçáo iniciativa de promover, a meados deste
ano, uma reunião "informal e secreta"
de uma linha de crédito especial,
em Oaxtcpec, com representantes de vásirva de seguro para empréstimos que
ao rios
Terceiro Mundo.
países latino-americanos, entre eles.
o Brasil, a fim de articular uma ofensiva
Oficialmente, a reunião do Bird e do destinada a
FMI começa na terça-feira, mas segundo obter "um pressionar no sentido dc
tratamento político" para a
observadores das reuniões anuais dessas
da
dívida. O curioso é que a
questão
instituições, na realidade, o início é o fim,
o
dia
mais
importante
pois
é o do anúncio
dai decisões do comitê interino, isto é,
amanha.
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Pupe diz que Cooperativa comprou forno por Cr$ 500 milhões

Wallig faliu. mas empregados
não interrompem produção
Porto Alegre — A Wallig já foi uma marca
sinônimo de status principalmente pela sua linha
de fogões a gás. Problemas financeiros, entretanto, levaram a decretação da falência da
empresa, mas os empregados remanescentes
decidiram continuar a produzir e comercializar
por conta própria e formaram duas cooperatiyas.
Pouco mais de um ano após a criação das
cooperativas, uma voltada para a arte de fundidos e outra para a linha doméstica e industrial de
fogões, lavanderias e cozinhas, a Wallig é novamente conhecida, desta vez também pelos bons
resultados obtidos nos últimos três meses. As
duas cooperativas conseguiram, cada uma, um
faturamento bruto de CrS 1 bilhão, com um
lucro de Cr$ 151) milhões.
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Um banho
de qualidade

A trajetória da Wallig
A Wallig foi fundada em 1904. Anos depois,
com a diversificação da produção, a empresa se
ramificou, e em 1973 havia a Wallig Sul e a
divisão de máquinas. O controle acionário
pertência á Metalúrgica Wallig S.A., presidida
Wcrner Pedro Wallig — atualmente dirigente por
de
uma outra metalúrgica em Porto Alegre.
As duas divisões da empresa voltaram a se
unir e surgiu a Wallig Sul S.A. Indústria e
Comércio, mas dificuldades financeiras acabaram levando à decretação da falência da empresa em 22 de janeiro de 1981. Uma das causas do
problema foi a incorporação da Metalúrgica
Paulista, em 1973, fabricante da linha de fogões
Cosmopolita.
A incorporação foi sugerida pelos então
ministros da Fazenda c do Trabalho, Delfim
Neto e Jarbas Passarinho, que,
preocupados
com a repercussão social do fechamento da
empresa, acenaram com algumas vantagens à
Wallig, que acabaram não sendo efetivadas.
Mesmo com a decretação da falência da
Wallig, Osvaldo Graciotto. o síndico da massa
falida — representando o Banco do Brasil —
teve autorização para continuar os negócios da
empresa, o que ocorreu até meados dc 1984. Na
época da falência, a Wallig tinha I mil 200
funcionários, dos quais cerca de 9(X) foram
absorvidos, mas quando a operação da empresa
foi interrompida, havia apenas em torno de 400.
Esses funcionários remanescentes, sentindo
o perigo do desemprego, criaram uma comissão
que deu forma à idéia dc cooperativa. Pela
experiência, perceberam que o mais acertado
seria o retorno à divisão da empresa e surgiram
as duas cooperativas. Cooperativa Industrial
Mecânica dos Trabalhadores na Wallig Sul Ltda.
(Coomec) e Cooperativa Industrial dc Fundidos
dos Trabalhadores da Wallig Sul Ltda. (Coofund).
Explicou o presidente da Coomec, Mauro
Pupe — advogado, ex-assessor jurídico da empresa — que as cooperativas foram criadas em
10 de setembro dc 1984 assumindo apenas o
acervo técnico da massa falida, ou seja, utilizando as instalações c maquinário da Wallig, mas
produzindo c comercializando por conta própria.
As cooperativas começaram praticamente
do zero. Com a falência da empresa, houve a
extinção dos contratos de trabalho. Os cerca de
400 empregados foram indenizados e os
que
concordaram com a criação das cooperativas
destinaram 50% do que receberam para formaçáo do capital inicial. Desta forma, a Coomec
teve um capital inicial de CrS 7(1 milhões e a
Coofund de CrS 90 milhões, com respectivamente 11(1 e 210 associados.
Uma equipe da Secretaria de Indústria e
Comércio chefiada por um economista fez os
estudos de viabilidade técnica das cooperativas e
aconselhou que o capital inicial para cada uma
fosse de CrS 150 milhões. Mas os empregadosassociados resolveram começar apenas com o
que tinham, lembra Mauro Pupe, apostando na
sua capacidade de trabalho e o mercado que já
havia sido aberto pela Wallig.
Todos os que trabalham nas duas cooperativas, além de serem associados, são autônomos
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Aquecedores
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Vendas voltaram a crescer e a
empresa a usar a publicidade
perante a previdência social e o imposto de
renda. Não há cartão-ponto nem subordinação,
apenas uma hierarquia técnica. Como todos se
sentem "elos de uma corrente", o índice de
freqüência e pontualidade é dos melhores, bem
como a produtividade. Os novos associados
subscrevem uma cota mínima de CrS 200 mil
que
pode ser paga em até 10 vezes.
Como sáo cooperativados, eles náo têm
salário, apenas pro-labore, mas que fica acima
da média do salário do mercado de trabalho e
têm ainda aumentos trimestrais. Eles não têm
direito a fundo de garantia e, para compensar,
será implantado um sistema de
poupança. No
caso das férias, que são remuneradas, há um
sistema de rodízio entre os empregados e.
to ao 13" salário, que a rigor náo existe quannuma
cooperativa, será pago antes das festas natalinas
com o lucro do exercício.
A linha de fundição produz ferro cinzento,
branco e nodular. além de peças dc ferro
fundido para a mecânica e peças para indústria
automobilística e de máquinas agrícolas. A
parte
de mecânica fabrica fogões a lenha, aquecedores
c acumuladores, além de cozinhas e lavanderias
industriais.
A fabricação dc fogão a gás, tradicional na
W'allig, foi interrompida porque todo o ferramental para sua produção foi enviado,
decisão do BNDES, à Wallig do Nordeste, por
que
está parada desde 1979. Como esta empresa está
desativada, a Coomec está tentando recuperar
os equipamentos para retomar a
produçáo.
A Wallig do Nordeste, em Campina Grande
(Paraíba), foi criada em 1968 com incentivos
fiscais da Sudene. No final de 1984 seu
passivo
era de CrS 100 bilhões para um ativo entre
CrS
12 bilhões a CrS 14 bilhões. O.s débitos da
empresa são de ordem tributária c
previdênciaria e os trabalhistas foram saldados.

Planos e investimentos
Como todos os associados se sentem donos
da produçáo da Wallig e, por isto, responsáveis
pelos resultados, as duas cooperativas tém conseguido um bom desempenho, o
que já
novos investimentos. Segundo Mauro permitiu
Pupe, a
Coofund já investiu cerca de CrS 500 milhões na
aquisição de um forno elétrico, equipamentos
para laboratório e outras máquinas enquanto a
Coomec investiu em torno de CrS 350 milhões
em ferramental e no desenvolvimento da nova
linha de aquecedores.
Para evitar o risco de perderem tudo o
que
já conseguiram — pois os credores da massa
falida podem requerer o prédio e os equipamentos — as duas cooperativas estão se
preparando
para o futuro. Frisou Mauro Pupe que a idéia i
dar prosseguimento ao empreendimento.
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O.s trabalhadores assumiram h empresa e continuaram
produzindo

w

Banco Mundial começa a mudar
Argentina náo participou dessa reunião,
pois já estava mais preocupada com as
medidas duras e saneadoras do seu "piano austral" do que em continuar condamando o Hemisfério a se unir para enfrentar os credores.
O "Wall Street Journal" detetou a
realização dessa reunião que deve ter
causado alguma preocupação entre os
banqueiros, que nunca viram com bons
olhos ações conjuntas por parte dos devedores. Mas. logo iriam aparecendo sinais
de que os critérios estavam mudando e,
com isso, alimentavam-se as esperanças
no sentido de que se encaminhava, inexoravelmente, para o "tratamento político"
da dívida externa.
Esses sinais surgiram com maior participação do Banco Mundial no cenário,
até então dominado pela frieza dos técnicos do FMI. Ainda a meados deste ano, o
Banco Mundial interveio a favor do Chile, dando-lhe o aval necessário para a
obtenção de um crédito de 1 bilhão 85
milhões de dólares junto aos bancos privados. Na semana passada, o Banco
Mundial surgiu novamente no cenário,
desta vez encontrando uma solução para
estabilizar a situação creditícia do Uruguai. Novamente, o Banco Mundial é coparticipante dos financiamentos proporcionados pelos bancos comerciais.
O surgimento neste cenário do jovem
e audacioso Presidente peruano, Alan
Garcia, teve uma enorme repercussão,
apesar de náo se tratar de um dos três
maiores devedores do Continente. Ao
assumir o Governo. Garcia tomou atitudes que. segundo funcionários de vários
países presentes â posse, mudariam o
quadro da dívida externa. Para começar,
ele limitou unilateralmentc a 1(1% das
exportações do seu pais o pagamento dos
juros da dívida exierna. Vale lembrar que
o Brasil tem pago mais dc 40% e o
México quase 60% de suas exportações a
título de juros.
O Presidente José Sarney seguiu o
mesmo caminho e levou as Nações Unidas a uma radicalização da posição brasileira. mas Alan Garcia também foi à
ONU e continuou na dianteira das pressoes, ameaçando romper com o Fundo
Monetário Internacional. Em seguida o
Secretário dc Estado. George Shultz,
admitiu a possibilidade de uma mudança
no tratamento da dívida externa, o que já
vinha sendo pedido, inclusive, pelos principais países europeus, conscientes de
que os pobres devedores estarão sempre
num beco sem saida. se continuarem
submetidos às atuais pressões.
Os Governos da América Latina têm
esperanças, de que. de Seul, cheguem
sinais de que agora há luz no fim do
túnel. Uma tênue luz. é verdade, mas
indicativa de que, pensando-se em longo
prazo, as condições agora sáo realistas e
permitem supor uma solução viável.

Sigilo envolve Grupo dos 5

EUA incentivarão
devedor a crescer
Os países da América Latina devem
ser encorajados a crescer, ao invés de
apertar os cintos. Esta é a idéia básica da
política que será defendida pelo Secretario do Tesouro dos Estados Unidos, James Baker, na reunião dos conselhos do
Fundo Monetário Internacional (FMI) e
Banco Mundial, que começa hoje em
Seul, Coréia do Sul.
A proposta de Baker aceita o argumento dos principais países devedores,
como o Brasil e a Argentina, de que as
medidas de austeridade impostas pelo
FMI impedirão o crescimento econômico
e, como tal, dificultarão o pagamento da
divida externa. O plano americano prevê
uma maioi participação do Manco Mimdial nos empréstimos para desenvolvimento a esses países, em conjunto com
bancos americanos e estrangeiros, a fim
de estimulai o crescimento.

Seul, Coréia do Sul — O Grupo dos
Cinco, formado pela Inglaterra, França,
Alemanha, Estados Unidos e Japão, ficou reunido quase o dia todo de ontem,
no último andar do Hotel Hilton, protegido por funcionários do serviço secreto
coreano e norte-americano. Da reunião
participaram também o presidente do
Banco Central dos Estados Unidos
(FED). Paul Volcker. e o diretor-gerente
do FMI, Jacques de Larosiére.
— Foi uma discussão útil, tivemos
um intercâmbio de opiniões muito útil —
declarou ao fim da reunião o Ministro da
Economia e Finanças da França, Pierre
Beregovoy.
Este foi o único comentário sobre o
encontro. A última vez que o Grupo dos
Cinco se reuniu, no dia 22 dc setembro.
em Nova Iorque, ficou decidida a inlervenção nos mercados de câmbio para
reduzir a cotação do dólar frente às
moedas européias. Em Seul. ontem, corriam informações de que o grupo eslava
reunido de novo para examinar os novos

equilíbrios monetários obtidos desde a
decisão tomada em Nova Iorque.
O segredo da reunião fez aumentar a
expectativa em torno do plano que o
Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, James Baker, pretende propor para
tratar a dívida dos países em desenvolvimento. De qualquer jeito, comenta-se
em Seul que os países industrializados
náo aceitarão a proposta do Terceiro
Mundo (Grupo dos 24) de criar um
subcomitê para discutir a reforma do
sistema monetário e financeiro.
"Excluímos a
possibilidade de ligar
os problemas monetários aos problemas
de desenvolvimento", disse um informanle.
O Grupo dos 24. porta-voz de 130
países em desenvolvimento nas conferéncias internacionais, Iara uma reunião extra n.\ segunda metade de fevereiro, em
Buenos Aires, para tratar da questão da
divida, anunciou o Ministro das Finanças
da Argentina. Juan Sourrouille. também
presidente do grupo.

Ingo diz que
Brasil é
protecionista
— O Brasil atualmente c
um dos países mais protecionistas do mundo. A afirmação c
de Norberto Ingo Zadrozny, da
Artex. de Santa Catarina,
que
ha cerca de 15 dias assumiu a
presidência da Associação dc
Comércio Exterior dn BrasilAEB. Segundo ele. ";is dificuldades que as empresas brasileiras têm encontrado no exterior
para aumentar suas vendas devem-se em grande parte ao fechamento do nosso mercado".
Ele acha que "o Brasil precisa começar a fazer algum tipo
dc abertura para os produtos
estrangeiros". Um documento
que a AEB está elaborando '
para enviar, em breve, ao Governo (esláo envolvidos na discussão mais de KK) empresarios) terã como alvo central a
maior liberalização das importações. A proposta da AEB é a
obtenção de um superávit comercial ainda maior que o
atual, com o aumento do volume dc comércio externo brasileiro, mais exportações e mais
importações. O próprio Ingo
afirma que é possível aumentar
o superávit com a elevação do
volume dc comercio de 3(1%
nos próximos três anos.
O trabalho da AEB lambem
vai iralar de outros temas.
Uma das sugestões e a centralização de todas as decisões dessa área na Cacex, que. segundo
a pretensão dos empresários,
deverá coordenar as atividades
de órgãos como o Conselho de
Política Aduaneira-CPA, do
Befiex e ale da Alfândega.
Além disso, a modernização,
desburocratizaçáo e racionalização de iodas as medidas que
dizem respeito ao comercio exterior (atualmente existem
mais de mil normas, resoluções. circularei, decretos que
devem ser seguidos pelas empresas que vendem ou compram produtos no exterior). E
ainda: os empresários querem
ser ouvidos antes das medidas .
serem divulgadas.
A intenção da AEB é mosirar que com a estrutura e a
multiplicidade de órgãos existentes o comércio exterior brasileiro náo pode crescer. Mas
as críticas principais serão fci- tas às restrições às imporiaIngo Zadrozny acha que
ções.
"a forma emotiva
como o problema é tratado no Brasil provoca reações dos outros paises". Mesmo em setores como
a informática, ele acha que "é
possível promover uma aberlura sem terminar eom a reserva
dc mercado e ainda beneficiando a.s indústrias brasileiras".
Um exemplo: atualmente,
no setor têxtil, onde opera a
Artex. existem problemas fácilmente contornáveis, mas que
ninguém consegue modificar.
Uma grande empresa dessa
área (que ele náo quis citar
nominalmente) está impedida
de importar teares automáticos
que o Brasil náo fabrica. O
motivo é que os teares trazem
embutidos controles eletrônicos, que para serem adquiridos
precisam de autorização da Sccretana Especial de Informática — SEI. "Em lermos de
valor, esses controles represen- ¦
tam menos de l%", diz Ingo. F.
para se encomendar esses componentes eletrônicos no país é
mais demorado e oneroso para
a empresa. "Esse tipo de conflito náo lem razão de existir.
Cria resistências no exterior e
náo ajuda a indústria nacional".
Ingo Zadrozny chama ainda
atenção para o fato de que
existem atualmente no Congresso americano mais de 2IK);
projetos sugerindo restrições a
compras de produtos estrangeiros. E boa parte deles pega em
cheio alguns produtos brasileiros, como aço e álcool. Entre,
esses projetos há todo tipo de
proposta, até mesmo a sugestão de novas medidas anulando
acordos que estão em vigor.
Um exemplo são os pedidos
contra os produtos têxteis e ns
calçados, cujas cotas determinadas este ano pelo Governo
americano beneficiaram o
Brasil.
O presidente da AEB acredita que o Brasil, que já tem a
fama dc protecionismo no exterior, precisa redobrar os
•cuidados com sua imagem. Para evitar frustrações futuras.
Foto de Are
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Brands Hatch, Inglaterra — 0
torcedor brasileiro tem mais de uma
boa razão para estar atento na manhã
deste domingo, a partir das 10hl5min. GP DA EUROPA
Lado a lado, os dois brasileiros que disputam o
Mundial de Fórmula-1 largam na primeira fila do
Grande Prêmio da Europa (67 voltas). Ayrton Senna
da Silva, da Lotus, confirmou a pole position no treino
de ontem e Nelson Piquet, da Brabham, manteve a
segunda posição.
Senna não só vai largar na frente como inicia a
prova com o recorde do circuito, estabelecido ontem,
com lmin()7sl69 — uma velocidade de 225,470 quilometros por hora em uma pista de 4,542 Km. Piquet
melhorou também o seu rendimento, passando de
Imin09s204, marcado no primeiro treino oficial, sextafeira, para lmin()7s482, conseguido ontem.
Grande desafio
Foi exatamente este excelente tempo de Piquet
que motivou Senna a entrar na pista. No primeiro
treino oficial, Senna marcara lmin08s()20 e obtivera o
melhor tempo, mas o resultado de Piquet na sessão de
ontem era melhor. Senna, que acompanhava o treinamento pela televisão, deixou os boxes e entrou no
Lotus. Em poucas voltas, ele reconquistou a posição
que conquistara no dia anterior:
Foi um grande desafio. Eu estava certo que
alcançara o meu limite no primeiro treino e temia
quebrar o carro com o esforço para recuperar a pole
position. Felizmente, tudo deu certo.
E o tempo poderia ser ainda melhor, conforme o
próprio Senna reconheceu:
Cometi dois pequenos erros e ainda fui prejudicado pela lentidão do Alain Prost e do Ricardo
Patrese. Calculo que isso me custou três décimos de
segundo.
O bom rendimento de ontem, porém, não tira a
preocupação de Ayrton Senna. Há dois problemas que
precisam ser contornados: o consumo de combustível,
que ele considera elevado, e o desgaste do freio. Sobre
isso, o piloto brasileiro manteve longa reunião com o
chefe dos mecânicos da equipe, Bob Dance, e o
projetista Gerard Ducarouge.
Estou muito feliz. Acho
que os torcedores
brasileiros têm bons motivos para alegria. Torço para
que o Nelson largue bem e nós dois consigamos segurar
os Williams, que saem logo atrás da gente.
De fato, as duas Williams largam na segunda fila,
o que preocupa Senna, que não gosta do estilo de
largada do inglês Nigel Mansell, que roubou do finlandês Keke Rosberg a terceira posição. O líder do
Mundial deste ano, o francês Alain Prost, da McLaren,
perdeu a quinta posição no grid — lugar que será
ocupado hoje por outro piloto da França, Philippe
Streiff, da Ligier, que se constituiu na grande surpresa
dos treinos de ontem. Precisando apenas de dois pontos
para ser campeão e evitando forçar muito o carro, Prost
inicia a corrida em sexto lugar.
Já o italiano Michele Aiboreto, da Ferrari, que
ainda mantém possibilidades matemáticas de chegar ao
título, náo teve um dia muito feliz ontem e caiu da
oitava posição, conquistada sexta-feira, para 14" lugar.
Na Fórmula-1, poucos são os que duvidam que Prost
conquiste hoje o título que ambiciona há muitos anos.

Brasileiro de Marcas
chega à sétima etapa
Guaporé, Rio Grande do Sul — A sétima etapa do
Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos — As Seis
Horas de Guaporé — vai se caracterizaram pelo cquilíbrio. Pelo menos é esta a previsão dos mecânicos, chefes
de equipes c pilotos que ontem participaram dos treinos
oficiais para a prova de hoje, com largada às 10 horas.
Os treinos de ontem já se caracterizam pelo cquilíbrio, com os principais concorrentes muito perto uns dos
outros. O melhor resultado ficou com a dupla Lian
Duarte-Fábio Greco, com um Escort, seguido de Ronaldo
Eli e Egon Hertzefcld, também com Escort, de Renato
Conil e César Pegoraro (Fiat Uno) e Luiz Rozenfeld e
Valdir Florenzo (Escort).
A prova de hoje é considerada uma das mais difíceis
do Brasileiro de Marcas e Piloto. Isto porque o circuito de
Guaporé é curto— apenas 3.080 metros — e exige muito
dos câmbios e freios.
Fórmula Ford
Campeão europeu de Fórmula Ford 1.600 — título
conquistado no final de semana em Zolder, na Bélgica —,
Paulo Carcasci tenta hoje hoje o vice-campeonato inglês
da categoria. Ele participa da penúltima prova da temporada, no Circuito de Brands Hatch. A corrida começa logo
após o GP da Europa de Fórmula-1.
Carcasci ocupa o terceiro lugar no Inglês de Fórmula
Ford 1.600, com 105 pontos. Na frente estão Mark
Brundle, da Inglaterra, que tem 149 pontos, e o belga
Bertrand Gachot, com 137. O brasileiro não tem
possibilidades de chegar ao título, mas pode bem ficar com o vicecampeonato, dependendo do rendimento de Gachot hoje
e na próxima prova da competição.
Fórmula Indy
Terceiro colocado no campeonato, o brasileiro
Emerson Fittipaldi disputa hoje mais uma
prova na
Fórmula Indy. E a 13" etapa da competição e está marcada
para o circuito de Laguna Seca, na cidade de Monterrey,
na Califórnia. A prova terá 300 quilômetros, em 98 voltas.
E a primeira vez que Emerson corre neste circuito.
Ano passado ele optou por participar de uma corrida do
Brasileiro de Marcas e Piloto, já que mantinha contrato
com a Fiat. Fittipaldi está na terceira posição, com 99
pontos, um a mais que Mário Andretti. O líder é Al Unser
Jr., com 106, seguido de Al Unser, com 101. Em 84, o
vencedor dos 300 km de Laguna Seca foi Bob Rahal.
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Senna ficou nos boxes e só saiu para ganfiar a pole position

quando se viu ameaçado por Piquet

O circo do motocross pára
uma cidade do Paraná
Campina Grande do Su!, Paraná — Este município
próximo à Curitiba, com cerca de 15 mil habitantes,
vive neste domingo um cios dias mais agitados do ano.
E que hoje, a partir das Ilh30min, será disputada a
última etapa do Circuito Hollywood de Motocross,
nas categorias: A (estreantes), B 250CC c C (profissionais). Esta última categoria é a que concentra as
atenções, já que reúne os melhores pilotos do país e
terá especialmente hoje um pega sensacional enlre
Nivanor Bernardi e Álvaro Cândido, o Paraguaio,
Nos treinos de classificação Nivanor ficou em primeiro lugar, seguido de Paraguaio.
Paraguaio lidera a competição, com 67 pontos, e
Nivanor eslá em segundo lugar com 60. Só que ambos
têm que descartar o seu pior resultado. Assim,
Nivanor leva vantagem, pois descartará a etapa de
Petrópolis, onde nâo conquistou pontos, continuando
com 60, enquanto Paraguaio somou 15 pontos no seu
pior resultado, ficando portanto com 52. Isso significa
que, se Paraguaio vencer. Nivanor será o campeão, se
conquistar até a quarta colocação, por causa da soma
dc pontos.
O circo chegou
Na verdade, Campina Grande do Sul já vive dias
de muita animação desde a última quinla-fcira,
quando pilotos, organizadores, dirigentes e famílias
inteiras começaram a chegar. A pacata cidade, de
repente, lornou-se centro das atenções, alé mesmo
dos moradores de Curitiba. Nos arredores da pista de
1.800 metros, localizada num vale muito bonito,
pode-se ver inúmeras barracas de camping.
No próprio hotel que abriga grande parte das
pessoas envolvidas, a rotina foi inteiramente quebrada. Muita gente pelos corredores, um entra e sai de
carros, motos, ônibus das equipes, que lotam não só
as acomodações do hotel, como o pátio de estacionamenlo. Sexta-feira, véspera dos treinos oficiais, o
prefeito de Campina Grande do Sul, Nivaldo Bemardi (PDS), que é irmão de Nivanor e dono da área
onde será disputada a prova, ofereceu um churrasco a
todos os que tomarão parte, dc um jeito ou outro, no
evento. Cerca de 300 pessoas compareceram ao

galpáo do lado da pista de cross e o ritual gaúcho
imperou. Muito chimarráo. um boi de 5IK1 quilos e
um porco de 110, assados inteiros, servidos por
autênticos gaúchos vestidos a caráter.
A própria estrutura do hollywood motocross já
é, em si, uma grande fesla. Cem pessoas — todas
amigas — dão ao aparato da competição um colorido
especial. A organização tem também suas estrelas.
eomo, por exemplo, o locutor oficial da prova. José
Avelino dos Santos, mais conhecido como Zczito,
mineiro, 40 anos, que com sua maneira de narrar,
usando gírias, brincando com o público, dizendo
piadas oportunas, dá maior emoção às provas.
A equipe de som. cujo programador de músicas
é Ivan Lopes, também tem uma participação fundamental. Com uma potência de 10 mil watts de som.
espalham a música pelo enorme vale e têm um
critério especial para envolver a plaléia. Começam
com Vivaldi (isso funciona também como senha,
para
que os organizadores da prova comecem os trabalhos), passam por Haendel, o delirante bolero de
Ravel e dão seqüência com músicas pouco divulgadas
dc cantores famosos, como Elton John e Carly
Simon.
— As vezes a competição é marcada para locais
com muitas residências ao redor e seria um desrespeito colocarmos uma música estridente já de manhã
cedo. Além do mais, os clássicos dão um clima iodo
especial ao ambiente, relaxando as tensões. A música
vai progredindo alé a largada, quando então sim
entra alguma coisa forte, vibrante, um rock — explica
Miguel Barras, gerente da Souza Cruz.
Ontem, durante todo o dia. quem esleve no
Motódromo Nivanor Bernardi já pôde sentir o que
será o encerramento do circuito deste ano, que custou
cerca de Cr$ 5 bilhões aos patrocinadores e alcançou
um público de cerca dc 130 mil pessoas. A prova de
hoje terá 1.2IH) participantes, o que prova o grande
crescimento do motocross no país. O circo eslá
montado, as motos já estão roncando. Boa sorie
motoqueiros.

Argentino Caballero é o
líder do Aberto de Golfe
O argentino Eduardo Caballero, com uma atuaçáo espetacular na volta de ontem, quando marcou
um cartão de 67 tacadas — cinco abaixo do par do
campo —, assumiu a liderança do X Campeonato
Aberto do ltanhangá Golfe Clube, com um total de
137 strokes (70-67). O paranaense Carlos Dluhosh
náo conseguiu repetir a atuação do primeiro dia,
completando a segunda volta com 73 golpes para um
total de 142 (69-73).
Além de Dluhosh, dois paulistas ainda têm
chances de chegar ao título do Aberto e ganhar o
prêmio de CrS 10 milhões. São eles Rafael Navarro e
Priscillo Diniz, que igualaram o par do campo na
volta de ontem (72) e totalizam, respectivamente, 143
e 145 tacadas. Caballero, Dluhosh e Navarro largarão
juntos hoje para a disputa da última volta, a partir das
llh30min.
Calça arregaçada
Caballero, um dos principais profissionais do
golfe argentino, teve uma volta irrepreensível, marcando seis birdies, igualando o par em 11 buracos e só

.

fazendo bogey (um acima do par) no último buraco,
após cair duas vezes na banca. Com a sua categoria,
dificilmente ele deixará escapar o título.
A jogada mais curiosa de ontem foi realizada
pelo carioca Joel Corrêa. Para evitar a perda de mais
um golpe, ele tirou as meias e os sapatos, arregaçou a
calça, e conseguiu, eom um belo approach, acertar a
bola, que estava afundada na beira do lago. Todos
que assistiam à chegada dos jogadores no buraco 18
aplaudiram de pé a inusitada jogada.
Nas outras categorias, amadoras, a disputa continua equilibrada. Mário Gonzalez Filho lidera a
scratch com 152 gross (76-76), seguido de Ismar
Brasil, com 154 (77-77) e Plínio Guimarães, com 155
(78-76). Na de 0 a 9 de handicap, o líder continua
sendo Francisco Guimarães, com 141 net, seis golpes
de vantagem sobre o segundo colocado, Douglas
McFarlane, com 147. José Godoy Kangussú também
está em primeiro lugar na de 10 a 15 de handicap,
seguido de Ricardo Garner. Finalmente, na de 16 a
24, Cláudio Mitsuya tem apenas uma tacada de
vantagem sobre Gilson Gonçalves: 137 a 138.
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A lemães dominam
a Copa do Mundo
Canberra, Austrália — O domínio da Alemanha Oriental no setor
feminino da Copa do Mundo de
Atletismo é quase absoluto. Ontem,
no segundo dia da competição, as
alemães orientais venceram tres das
quatro provas — a outra foi ganha
pela portuguesa Aurora Cunha — e
totalizam agora 81 pontos, 10,5 a
mais que a União Soviética, que está
cm segundo lugar, seguida da equipe
da Europa, com 66 pontos; da América, com 41.5; da Oceania, com 37;
dos listados Unidos, eom 36; África,
com 32; e Ásia, com 28.
No setor masculino da Copa do
Mundo, os Estados Unidos estão em
primeiro lugar, com 86 pontos, apenas uni a mais que a União Soviética.
A equipe americana venceu trôs das
oito provas disputadas ontem, enquanto os soviéticos ganhavam duas,
a África, duas; e a Alemanha Oricntal a outra. No setor masculino, os
alemães orientais estão cm terceiro
lugar, com 77 pontos, nove a mais
oue a África, quarta colocada, seguicia da Europa, com 65; da América,
com 57; e da Oceania, com 40; e da
Ásia, com 23.
Ontem, as 15 mil pessoas que
foram ao Estádio de Atletismo de
Canberra presenciaram a boa vitória
do recordista mundial do salto com
vara. o soviético Sergci Bubka, com
5,85m, 15 centímetros abaixo de sua
melhor marca. Viram também o
bom resultado do americano Michael Frank, nos 400m rasos, com
44s47. Assistiram ainda à vitória surpieendcntc da alemã oriental Christine Wachtel, nos 800m rasos, com
2min!)ls57, derrotando a favorita, a
tcheca Jarmila Kratochvilova, representante da equipe da Europa, que
ficou cm segundo lugar. Nenhum
brasileiro participou das provas de
ontem.
Outros resultados: setor feminino. lOOm rasos — Marlies Goehrs
(Alemanha Oriental). llsIO; lOOm
com barreiras — Cornelia Oschkenat (Alemanha Oriental), 12s72;
lO.OOOm — Aurora Cunha (Europa), 32min27s7(). No setor masculino
— revezamento 4 x lOOm — Estados
Unidos. 38sl():. 1.500m rasos —
Ornar Khalifa (África); 3.0(X)m com
obstáculos — Julius Kariuki (África); lançamento do peso — Ulf Timmermann (Alemanha Oriental);
22m; lançamento do martelo — Yuri
Tamm (União Soviética), 82,12m.
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2° Clichê

Turfé

JORNAL

DO BRASIL

Clássico na areia é o destaque do programa
¦»,¦„.

,,..,.,.,.

de José Camilo da Silva

Fotos

AA prova
nrova em destaque
Hesln.m* na
m, programação
„, „„..,,t..dc hoje
,...;.. na
.... Gávea
r-,
6, o
Grande Prêmio Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
(Grupo
III). em 2 mil 200 metros, na pista dc areia,
que c um fato raro no
calendário turfístico carioca, com dotação de CrS II) milhões
e 500
mil para o proprietário do ganhador. Com a ausência de
Hibal
deverá
correr o Grande Prêmio Paraná, dia 13, no Hipódroque
mo do Tarumã, o páreo deverá apresentar um
perfil interessante
já que nao há nenhum animal muito superior no campo
Joseph (Ncgroni em Swcet Doca), de criação do
Haras
Ipiranga e propriedade do Haras Sao Josc da Serra
com
treinamento de Luciano Previatti Neio.
pode ser citado como o
melhor nome da competição. Vindo dc um sugestivo segundo
lugar para Hibal no Prêmio Delegações Turfísticas, na semana
do
Grande Prêmio Brasil, o filho dc Ncgroni só apresentou
sos em sua forma desde aquela corrida. Tra/ excelente progrestrabalho
na distancia da prova e vai, no mínimo, checar britando
pela
vitória.
'

Principais adversários
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Haja Garbo, <%><>« de largar atrasado, atropela por fora na tocada
firmedo Rrisinho e domina Hyermon nos últimos insXtes
————————————^——

Esta tarde, na Gávea
I' PAREÔ - - Às UhOOmln - 1.400 metro, _ GRAMA _ Reoorf* 81,2 (ARABAI) - DotaçiO: Crt 3.500.000
Épi« nao»™ de 4 rn». jantes de um, ou
duas comms nn Rio , em Sâo Paulo - Pesos da tateia [D, com descarga 1» PÁREO 0A DUP1A
EXATA - ENCERRAMENTO OAS APOSTAS AS UMOmin.
Assumida

9 W. Gonçalves 450 P. Morgado 34
21/09 2» 6
8 R Costa Ag
«38 A Nahid 14
06/07 4°-i
3 ES Gomes Ap.
460 G I. Santos 1 lu 07/09 3°-7
1 IF. Rei! 440 AP. Silva h-2-5 14,09 l"-8
SC lavo, 415 L PrcviaHi 332 14/09 5"-ll
6GfSilvaAp2 438 R. Morgado Ir. J-u-Z 22.08 5'7

Colunata
1.3
Angela Maria 1.1

111

lusa

MjRda Lart.
-3 Caielcss Star
Dhlljtittui
Gay Li ps
¦6 Gre... Durhess
7 Cas^ndre

Pinlo

424

H. Tobias 1-5-4 21/09 5'6
57 10 A. Min Ap.3 417 H lobias 2-1-8 17/08 6°6
57 2 A Oliveira 440 A Morales 6-6-1 21/09 I» 8
57
Pereira F» 454 A Morales 1-4-u 07/09 6°-7
|.
H aj Wtf""ra
k"
«? 0M íeinandcs 51 11 74/08 6»-6

Cotf 0'Argent
-8 Alliencp
Angelical
9 lady feat

1.4

GM 85s3 3.00 Gf Almeida
tj2s4 m r p^^ p,
AP 89s 210 G 1 Almeida
1.0 GM 58s4 1.30 11 Reu
13

ft

1.4

K. Heaven

* 83s3 2 90 E lerreira
NP 67s3 5 70 CT Silva
GM 85el040 I Pinto

1.4

Bainha

1.3

AL 8Zsl II 10
13 AM 83s3 250
lusa
1.4 AP 89s W
Areia Branca 1.4 AP 89s 25.10
So Moon

IC Castillo
1 Pinto
A. OM.
E. S Gomes

-Ás 14h30mm- 1.600 melros - AREIA ¦

2» PARE0

Recorde. 97s (MARQUB e CHAMPAGW BISQUID - DolaçJo: Ci» 3.500.000 Cavalos
nacionais de 4 anos.
de duas ou tifa amdas no Rio e em Sáo Paulo — Pesos da tabela
(1). com descaija

Ranhjdores
1— 1 Prampolini
"
Pielro

I Pereira Io

478 W.P.Lavor
450 W P Ivaoi

C.Lawi

7

? Julius M»riner
3- 3 HerSo

1 IFReis

444 ÁPSilva

4- 4 Polvo

JPinlo
2 G f .Silva Ap 2

450 I.LPedmsa
4/8 CRosa

3" PARE0

57

R Miranda Ap.4
II Reis

404 I.Bonom

Greal Harvest

C Lavor

430 JI lavai»

Hocfiish

G I Silva Ap.2
I IGomesAp.2

386 G P Costa

Csfibéu

íslatun
Con Brio
4" PAREÔ-

6.2.2 01/03 13°-19 Kew Gardens
3.6.4 01/03 4oGnsaseo
4.3.1 21/09 l«.
Aimador
2.1.8 14/08 1".
Caballero
7.6,1 26/09 TBoy Bo» -I-

1.6
13
14
1.3
1.3

GP 97s
AP 80sl
GM84s4
NL Bis
m 82sl

6,10 F.Pereira f°
2.50 AChaHin
6.30 MANunes
10.30 Clavw
47.30 G.F Stlva

1 000 melros - GRAMA Recorde bbs4 (HATU)
Oota0o: Crt 3 500 000 - Cavalos nacionais de 4 anos, sem vrtóna no Rio e em
Sáo Paulo — Pesos da tabela (I)

Ás IShOOmin

Play Chanca

8-6 4 03/08
6-U-7 08/09
i-i-0 26/08
*-u-u 08/09
2-2-2 07/05
I-I-I 17/08

410 A V Noves

Est l.B.SlIva
430 SFrança

I.Silva

4"-10
6o- 8
l'«-ll
8o- 8
5»- 7
7o- 7

Haiagan -4Cortío
Dumping
Cortío
Silêncio (CP)
Boy 8oy -ai-

10 Gl

59s

5,80 R Miranda

13 NP 65s

74.40 M Monteiro

1.1 NU 680

34,50 AChaltm

1.3 NP 85s

75.70 OF Graça

1.1 NM 72sl

3.70 S.Silva
3b,M r.LcmíB

1.2 H

74s4

As IShJOmm
1 000 metros - - GRAMA - Recoide. 55s4 (HATU) - Dotaçáo: C^ 3 500.000 - Égua.
nacionais de 4 anos, sem vrtína no R«, e em
Pesos da tabela II)
2° PÁREO 0A DOIIA EXATA E INÍCIO 00 CONCURSO 0E 7 PONTOS - ENCERRAMENTO
DAS APOSTAS ÁS IShOOmin

Sáo Paulo

Oiange Wnswim
Dik-DiV

57 10 I Pinlo

íi Fateiia
Rpdnmnna
Denis
-R Comesun
9 El Hindi

PC Pereira

428 RMnigado h.
422 IC Marchant

C lavor
A Chaltin Ap3

42? WPenelas
419 AMorales

IS Santos Ap.4
W Gonçalves

Est MNiclevisk
406 R.lnpodi
Esl Plabre

R Viena Ap 1

As IShOOmin — 1.400 metros

1—1 Ra.í Star
"
Best Choice
"
Mala-Mala

4ÍI0 II Tavares

GRAMA

448 AMnales

AOIrvwra

Est AMorales
446 AMorales

AMachado f

2 Quae Supra

3 C.lavor

H-I

WGonçalves

4o- 7 Henlsa

15/09
I-II
15/09
4-4-2 29/06

5o- 7 Hemsa

ESI

Est IB Silva
4/8 Glei|o

F.Pereira F"

154»

1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.3
1.2
10
10
10

GM
GM
GM
GM
NP
Nl
AE
GM
GU
GM

59s
59s
59s
59sl
70s
82s3
76s
59sl
61s
59sl

4.30 IRicaido
14,70 I.Pereira
2.20 G.FJUmeida
4,40 EFeimra
18,20 AJLAndrade
3,70 E.Ferreira
3.80 D llencke
4,50 W.Gooçalvts
3,30 IG.Dutra
3,60 LAurtln

1 4 Gl 85s2

5.20 IC.Castlllo

t

14 Gl 8bs2
14 Gl 85s2
14 Gl 84s

5.70 I.F.Ren
2.40 C.Lavor

3o- 7 Henisa
4" 14 Makamra
ESTREANTE

ESI
Ml

+

ESTREANIE

b-u-7

488 W P lavor
446 l.Previatti

IF Reis

5 torpadiira

22^09 2"-10 Vitória lina
22D9 8o 10 Vitória Tina
22/09 3o-10 Vrtòria Tina
21/09 3"-10 Disdaintul -ai22/08 4°- 8 G Hollymod
19/09 8o- 8 Onia +
17/08 3" 9 Biola (RS)
21/09 2° 10 Oisdainlul
08/09 Io-7 Cadulce (RS)
21/09 6° 10 Oisdainlul

Recorde 81s2(ARABAT)
OotacSo: CrJ 5.600 000 Potrancas nacronais de 3 anos. seo. vitória 110 Rio
e em
Sào Paulo — Pesos da tabela (I)

I Pinto

3— 3 CmwnMl Pnncess
4- 4 Runmnp

4-3-7
i-u2
4-2-2
6-72
836
1-4-6
2-2-4
273
3-2 1
6-55

427 A Vieira

II Reis

10 latuaba
S" PARE0 -

38? P Salas

C Vai. as
R Costa Ap3

¦3 frova DAmniB
4 Llntreue

2

lusa

Beinf There
lusa

01/09

9°-10 Bmnside

1 1 AP 68s

3.50 LFwnara

31,90 IFReis

- Ás 16h30min - 2 200 metros

- AREIA — Recorde: 137s2 (EL SANTARtM) —
OotaçS* Cr» 10.500.000 - - GP PREFEITURA DA CIDADE DO RIO de 4 anos e mais — Pesos da tabela (III, com descaiga
Animais

í" PÁREO

I

1 Hibal

C Lavor
IFReis

435 GF Santos
450 L.Previatti

3—3 Vibrador
• Quarcntano

CAMartins
J Aurélio

475 R.lnpodi
460 V Hili.it

4-5

J.Pinto

477 AMorales
435 AMorales

2-2

kiseph

Goethe

AOliveira

1-11
3-06
4-2-1
15-1
34-3
6-7-3

02/09 Io-14 toseph .
02/09 2o-14 Hibal
01/09 17°-2I Gnion t
02/09 6o-14 Hibal
21/09 4°- 7 Fmneno
02/09 8o-14 Hibal +

2.1 W 135s
21 NP 135s
-2.4 GP I50s
2
W 135s
2

GM 121x1

2.1 NP I35s

3.50 C.Lavr»
12,80 IF Rai
69.00 CAMartins
7.80 IJurtln
4.20 G.F-Almeida
2.30 AOIrveiia

As 1 ZhOOmin - 1000 metros
GRAMA
Recorte 55s4 (HATU) - Dotação, Crt 3.000.000 - Animais d.
5 anos . neio , mais. íantedora M CrJ
3 000 000 em 1 togai no Pais - Peso 58 Quilos, mm descarga - 3- PÁREO DA DUPLA
EXAIA - ENCERRAMENTO DAS APOSTAS AS 16h30min

V PÁREO

-1 Convocado

I

57

Giant Black

57 12 CXaviei

450 JB Silva
408 AV Neves
405 NASilva

57

58 9 AS Macnado Ap 4
8 IF Reis

46/ D.Guigrwni
414 0 Ribeiro

56 10 E.S Gomes Ap 3

394 0 Ribeiro

57 6 AMachado I*
7 LEsteves

434 DNetto

2- 4 Concnrtp
b Ljyout Man
5 Gunu
i- 6 Garbanio
/ Vinciianm
fi Apnrot
4-9

57 II I Malta

Calypso

Elno

1 E.RFerreiia

i C Lavor

420 Utainà

L F.Gomes Ap.2

10 Etho Summit
ii Amaiela
8° PÁREO

As I7h.10m,n

456 E.P.Coutinho

5 EB.Queira;
F Pereira F"

43íj IJ lavarei
442 M.Silva
400 AOrciuoli

7-1-5
2-1-4
3-u-u5^52
4^-3
3-7-8
1-4-6
1-9-u

29/09 2°8 Viril
26/09 8o 9 Xis HO
22/08 10° 10 ObcliU
21/09 6° 10 Gran Nilo
•II Tácito
16/09
< 8 Perto Ren
21/09
29/09 3° Vinl
31/08 8» Aba lodor

u-u-9
6-4-8
u-7-4
3-1-2

18/05 10°
21/09 5°
22/09 r
29/09 3°

I

Pedra F°

456 G. P. Costa

3-U-2

2 Builder

J

F

420 P. Moi. ido
418 Á Arauto

n-c

íi Captam Gay
-"PARLO

Padilha
Finória
Rio Velho

Snow Douglas
Cantaka

10» Paieo^

fi A
R
W

Reis
Ramos
Miranda Ap.4
Gonçalves

l-n

Est W. Panelas
450 0. Neíto

ESI

05/09 r—8 Questa Notte
22/ 09 4°—8 Botelho
12/ 09 5°—7 Gieat lllustn
— Estreante

7-U-4 22/ 09 5»—8 Botelho

""

JB Fonseca

460 ILPiotto

F Pereira F°
PC Pereua

422 C Lferreira
Esl JCMarchant

1 AL Sampaio Ap4
G F Silva Ap.Z
JL Marins
f Silva

457 LGF.UIloa
450 IB Silva
42/ S França
4M S França

2-3-3
2-3 3
5-32
5-U-9
5-55
09 2
2-U-3

As 17h30m,n
1 100 metros - AREIA - Recoide 65s4 ( BAR1ER)
' m SM PJ"'°
PK" " ^ "» ™
* WM
___a

1-1 Hesnsun
Chandlleel
2 -3 talaisa
Alpine Star
3-

2 90 AS.Macbado

11 NL 69s
1.3 NM 83s

4,00 JT R»s
43.10 GGuimarSes

1.1 IF 69s
12 AP 75s

63,30 JAurélio

14 Gl 85s3
11 NM /Os

9,80 R-Antta»

4.10 LF.Gomes

7,70 GT-Almeidl

1.1 AP 70s

2,70 JAlrilio

13 If 83s
1.0 GM 59s
13 If 83s2
1.0 GM 59s

Lucuia
Arvika

4—6 Ky Heaven
Psique

fi L F Gomes Ap 2
b M Ferreira Ap 1
/ R Antônio Ap I
1 AOliveira
4 I Pinlo
1 R Costa AP 3
I ES Gomes AP 3
* ISheue Ap4

443 J Santos F»
41? ORibeuo
«00 D l*lto
455 IR Cru;
382 V Nahid
100 V Nahid
450 H lobias
'¦» *Plami

19/09
26/09
12/84
26,09
30/09
26/09
19/09

2°-

Senta Púa

2o-

Ama ma

1.3
11
Io2uí (CP)
1.1
3oChelsea
1.3
7° 10 Quorum +
1.3
3oAmania if
1.1
4"- 5 Gaita da Ronda 1 6
+

Nl 84s
tf 70s2
71s2
NP 83s2
tf 84s3
70s2
lt 105s2

10, 90 I. Pedro P
8.80 LOueiru
12.00 G. F. Almeida
7,30 W. Gonçalves

3,40 IB Fonseca
3,30 G. Guimarães
1,50 RFerara
3.10 M Pessanha
5,40 GI Silva
14.10 I Silva
7.20 G Pessanha

Dotação Crt 3 500 000 Éguas nacionais de 4 anos sem
mais de uma vitôna no
°»"* «ATA - FNCERRAMENTO DAS AÍTOAS AS
l6bZn
g

4 5 1
7-7-u
36 5
334
5-1-8
1 1?
1 I I
4 4 3

29/09
08/09
23/09
23/09
23.D9
1409
I4.D9
15.1»

5°
Polygonia
6° 1? Une Esooil
2°
Oueens Gale
4°
Ouítns Gale

7/s
1 I NP /Os
I I NM /0s3

140 Gl Almeida
43.10 M ferreira
2/50 RAirtímo

1 I NM70s3

3o5°

Oueens Gate
Oelighlul

2°

IKIightuI

1 I m /0s3
I 0 GM S8s4
10 GM 58,4

2,80 G Guimarães
1.50 lAuieln
1010 R Costa
7.00 ASou.a

1" 14 H>delle

1 2 AP

1 I NI

/0s2

l ,nmnr cd:„ Bravo
a.._. /Liomar
IIit cm
Comare),
(Rio
de criação do Haras Malurica e
propriedadc do stud Shangri-Lá, com treinamento
de Luis Guilherme Ulloa, ganhou em final
empolgante o Handicap Extraordinário,
carreira central da programação de ontem
na Gávea, disputado na distância dos 1 mil
metros, grama, derrotando Zeddaros
por
diferença mínima. Josc Ferreira Reis, o
Reisinho, esteve perfeito no dorso do
ganhador.
No páreo da nova geração, uma Prova
Extraordinária de Leilão, em 1 mil 300
metros, também na grama, apresentou a
vitória de Great Impact (Land Force cm
Dream Dream), criação do Haras Sáo
Jorge das Duas Barras e propriedade do
stud Fabinha, que suplantou a General
Peter, enquanto o favorito Great Inqucst
acabou na terceira colocação. Estes foram
os resultados das dez provas disputadas
em pistas de areia e grama macias:
I" páreo — 1 mil metros — grama — Io
Dorado Azul J.F. Reis 2° Hirosh L. S.
Santos vencedor (1) 2,60 dupla (11) 4 20
placê (1) 1.50 (2) 2,00 tempo 59s exata (12) 8,10 — Não correu — Captain Bell
2" páreo — 1 mil metros — grama — Io
Rua Branca Jz Garcia 2o Haug W. Gonçaives vencedor (1) 1,10 dupla (13) 2,00
placê (I) 1,00(3) 1,20 tempo 58s4
3" páreo — I mil 300 metros — grama —
1" Champion One D.F. Graça 2" Fempy
J. Vieira vencedor (1) 1,00 dupla (12) 3,20

¦

. ,,, . „.. .-. . ...

placo (1) 1,00(2) 1,30 tempo I min 19sl —
Não correu — Methuin
4o páreo — 1 mil metros — grama — I"
Greece J. Pinto 2" Con Lumbre C. Lavor
vencedor (2) 4,90 dupla (13) 5,40
placê (2)
3,20 (5) 2.40 tempo 59sl exata (2-5) 37,60
—
5" páreo
1 mil 500 metros — grama —
1" Haja Garbo J.F. Reis 2° Hvermon A.
Chaffin vencedor (1) 1,60 dupla (13) 2,70
placê (1) 1,10 (5) 1.40 tempo 1 min 31s
6" páreo — 1 mil 300 metros —
grama —
Io Great Impact C. Lavor 2" General
Peter J.F. Reis vencedor (3) 8,60 dupla
(22) 47,70 ph.ee (3) 5,10 (2) 5.80 tempo 1
min 18s3
7" páreo — 1 mil 400 metros — grama —
1" Copenor F. Pereira Filho 2" Snow Onix
J.F. Reis vencedor (6) 4,70 dupla (33)
8.60 placê (6) 2,50 (7) 4,60 tempo 1 min
23s4 exata (6-7)31,70
8" páreo — 1 mil metros —
grama — Io
Liomar J.F. Reis 2" Zeddaros W. Gonçalves vencedor (7) 3,80 dupla (14) 3,70
placê (7)2,10(1) 1,60 tempo 57s4
9° páreo — 1 mil 100 metros — 1" Tornei
F. Pereira Filho 2" Ache J, F. Reis
vencedor (1) 2,20 dupla (12) 3,50
placê (I)
1,30(7) 1,50 tempo 1 min 09s2
10" páreo — 1 mil 100 metros — 1°
Prosaico R. Vieira 2" Faramor E.S. Gomes vencedor (9) 11,050 dupla
(44) 15 10
placê (9) 2,30 (10) 6,80 tempo 1 min 10s2
exata (9-10) 50,70 — Náo correu — Litisconsorte.

SÁO PAULO
Eis os resultados ilos nove páreos
disputados ontem em Cidade Jardim com
destaque para mais uma vitória de Juvenal
Machado da Silva, montando Mão Leve,
numa das melhores provas do programa:
Io páreo — 1 mil metros — grama — Io
Comet Express CM. Costa 2" Galante
Mister Deeds J.M. Silva 3o Oue Mosqueteiro M. Fontoura vencedor — 13,00 dupia— 11,20 place — 2,90 e 2,30.
2" páreo — 1 mil 800 metros — areia — Io
Mister Wagner W. Natal 2" Dentei S.A.
Santos 3" Gracius vencedora — 12,00
dupla — 1,80 place — 1,90 e 1,10
3" páreo — 1 mil 400 metros — grama —
1" Zehe A. Proença T Office Wife G.
Meneses 3U Franco Star S.P. Barros vencedor — 15,30 dupla — 27,40 place —
6,80 e 3,40
4" páreo — 1 mil 600 metros — grama —
1° Lisbon W. Lopes 2" Nosso Lar J.M.

Silva 3o Czar A. Alves vencedor— 10,70
dupla — 39,9(1 place — 5,90 e 4,70
5o páreo — 1 mil metros — grama — Io
Mão Leve J.M. Silva 2" Rouget R. Penacchio 3" Forbiden M. Lourenço vencedor
— 1,40 dupla — 1,90
place— 1,10 e 1,40
6o páreo — 1 mil 600 metros — grama —
Io Tokyo Boy L. Yanez T Gosir A.
Moisés 3o Hogcl J. Garcia vencedor —
2,80 dupla — 22.30 place — 2,00 e 4,00
7° páreo — 1 mil metros — grama — Io
Wain Sander A. Bolino 2o Rudolf G.
Meneses 3" Roul E. Amorim vencedor —
3,00 dupla — 2,40 place — 1,50 e 1,10
8" páreo — 1 mil 100 metros — areia — Io
Zanda A. Batista 2" Juliard W. Natal 3"
Rclva Dourada M. Lourenço vencedor —
2.70 dupla — 9,90 place — 2,50 e 3,20
9" páreo — I mil 300 metros — areia — 1"
Key Maria W. Natal 2" Eciano A. Bolino
3" Grand Ribot O. Loczcr vencedor —
5,00 dupla — 7,70 place — 3,80 e 3,30
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AREIA - VARIANTE - Recorde 78s (BARTER e VELADO. - Dotação
Crt 3.000.000 Animais Nacranais d, 5 ano, .
ma.s, tanv-idote, até Crt 500 000 em 1° lugar no Pais - Peso
58 quilos, com descarja
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Liomar ganha a melhor
prova em final difícil

5.60 ISIreire

Indicações
Io Páreo: — ANGELICAL • ASSUMIDA • GAY L1PS - Baixou de turma a
égua Assumida mas vamos
preteri-la em
favor de Angelical,
que estava atuando na
esfera clássica. Gav Lips volta melhorada.
2o Páreo: PRAMPOLINI • JULIUS MARINER • PIETRO — Depois de alguma
boa atuação na esfera clássica, Prampolini
fracassou na milha internacional. Reaparece
melhorado e deve vencer. Julius Mariner e
Pietro disputam a dupla.
3" Páreo: PLAY CHANCE • CARIBEU • ESTAFUO — Nâo poderia estar
mais fraca a turma para Play Chance. Muito
difícil a sua derrota em corrida normal
4° Páreo: DIK DIK • ORANGE BLONSSOM • TROVA D'AMORE — Não valeu
a última corrida da veloz Dik Dik. Acreditamos em sua vitória respeitando as
presenças
dc Orange Blonssom e de Trova l)'Amore
5" Páreo: OUAE SUPRA • CROWNED
PRINCESS • TOREADORA - Pela demon. tração dada na estreia é difícil a derrota
ile Quae Supra. Crowned Princcss deve
formar a dupla e Torcadora vai mostrar mais
ilo que na estreia.

Paulo Gama
6o páreo — JOSEPH • GOETHE • QUARENZANO
T Páreo: LAYOUT MAN • CONVOCADO • CONCORDE - Da maneira como
ganhou é bem possível que Layout Man
repita a vitória anterior. Convocado aprecia
a grama e também vai figurar bem. Concorde cumpriu fraca atuação mas
promete mosIrar mais desta feita.
8o Páreo: BUILDER • RECOUNTPINEAPLE — Foi boa a última apresentação de Builder, que ficou como melhor
nome da prova. Recount, muito ligeira, é a
maior rival. Pineaple está em franca evolução.
9"

Páreo:
FUSÓRIO • FINÓRIAMARCA MOR _ É força destacada
neste páreo o cavalo Fusório,
que no enianio
lera que correr de verdade
para vencê-lo.
10" Pareô: ALPINE STAR • LÚCULAJALAISA — Páreo equilibrado, onde
vamos ficar com Alpine Star. muito bem
colocada na lurma. Lúcula.
que foi prejudicada. e Jalaisa lutam pelo segundo
posto.

Gocthe (El Asteróide em Show Girl). de criação c
propriedade do Haras Ipiranga, aos cuidados dc Alcides Morales
aparece como o maior rival de Joseph nesses 2 mil 200 metros'
Apesar de ser o mais velho do lote, Gocthe é eomprovadamente
um animal clássico, tanto que foi terceiro, atrás de Joseph, no
Delegações Turfísticas, e. na última, chegou em
quarto para
Faxineiro e Jono. Bom corredor na areia, deve ameaçar bastante
Joseph.
O
além dc levar o bom reforço de Acerto (Crving to Run
eni Refinada), criação c propriedade do Haras Sanla Ana do Rio
Grande, que também possui colocações clássicas cm sua campanha.
Ouarcnzano (Daião em Fidenza), criação e
propriedade de
Agro-Pastonl Haras Pelajo, sob os cuidados do
Venáncio
jovem
Nahid. tem boas possibilidades na carreira. Portador
de excelente
exercício na volta fechada, o filho de Daião náo
foi feliz no
Delegações, quando largou muito
por fora. arrematando num
modesto scxlo lugar para Hibal c Joseph. Volta,
no entanto
melhorado e bastante preparado, e seu treinador acredita
numa
grande atuação dc seu pensionista.
Vibrador (Crying to Run em Realy Now), dc criação
do
Haras Santa Ana do Rio Grande e
propriedade de Aluisio José
Pinto, com treinamento entregue a Roberto Tripodi, deve
ser
encarado como o melhor azar da
prova. Animal que já passou por
físicos
no
início
campanha,
problemas
de
já superados, tem um
segundo para Hibal, a pequena diferença, numa
prova de
Handicap, que o credencia a uma boa atuação. Traz
bons
trabalhos, c sua chance dc vitória não deve ser totalmente
subestimada.

Sagace tenta o bi
do Arco do Triunfo
hoje em Longchamp
Paris — Quinze competidores tiveram seus nomes
confirmados para a milha c meia do Prix dc LArc de Triomphe
I)
(Grupo
em Longchamp. marcado
para esta tarde com uma dotação de 343
mil 430 dólares (perto de CrS 3 bilhões 500 mil
cruzeiros ao
vencedor). O grande favorito é Sagace
que estará tentando o
bicampeonato. O campo completo da
grande prova francesa desta
tarde, com as montarias oficiais e as balizas de larcada
é o
seguinte:
Rainbow Quest, Pat Eddery, 10; Shernazar, W. Swinburn
14; Júpiter Island, T. Ives, 12; Complice, A. Gibert,
15; Balitou'
D. Bouciis, 7; Sagace. E. I egrix. 3; Badinagc,
H. Samani 2]
Sumayr, Yves Saint-Martin, I; lades. C. Ashmussen,
6- Don
Orazio. M. Jerome. II: Heraldiste, G. Mossc, 4;
Kozana A
Lequeux, 9; Fitnah. F. licad, 5; Kilinisky, W. Carson, S;
e Galla
Placidia, Leslcr Piggotl, 13.

Volta Fechada
a prova mais importante, famosa e
sofisticada de todo o mundo aberta a animais
QUAL
de tres anos e mais idade? Oualqucr turfista
mais
interessado responderá imediatamente: o Prix
de
1'Arc dc Triomphe (Grupo I), corrido anualmente
no belíssimo e aristocrático Hipódromo de
Longchamp no éblouissant Bois de Boulogne em
plena
Paris, na altamente clássica distância
por excelência,
a milha e meia. E, hoje, mais uma versão
desta
grandíssima prova, criada em 1920, e vencida
por
animais da qualidade de um Sca Bird, de um
Ribot,
dc uma Coronation, de um Tantièmc,
de um
Molvcdo, de uma Allez France e de uma Corrida,
entre tantos outros, estará sendo disputada.
Inegavelmente, a grande e
principal atração do
Are 85 é a presença em seu campo de Sagace
(Luthier em Seneca, por Chaparral), de Daniel
Wildenstin, grande marchand e éléveur, vencedor,
em belo estilo, desta mesma milha e meia
na'
temporada passada e
que permanece invicto na
atual temporada através de três superiores e
écrasants triunfos, nos Prix Ganay
(Grupo I), d'Ispahan
(Grupo I) e, há três semanas, Foy (Grupo IIÍ), O
filho de Luthier, por todos considerado como
um
verdadeiro fenômeno, vai à raia com amplíssimas
possibilidades de alcançar o tão difícil bicampeonato
nesta fundamental carreira, feito conseguido,
pela
última vez, pelo brilhante Alleged
(Hoist The Flag
em Princess Pout, por Prince John), em 1977 e 1978.
Normalmente, Sagace seria montado
pelo maitre Yves Saint-Martin,
que o levou a sua grande
vitória em outubro de U»S4. Este ano,
porém, terá
em seu dorso E. Legrix (que o dirigiu no Ispahan).
Saint-Martin, preso por contrato ao treinador Alain
Royer-Dupré e a Son Altes.se Aga Khan, terá
que
dirigir Sumayr (Ela Mana Mou em Sursum Corda,
Le
Haar),
campeão dos três quilômetros do
por
Grand Prix de Paris (Grupo I), em
junho último.
Sumayr é um dos três animais de Son Altesse
inscritos hoje, sendo que, entre estes, não se encontra o invicto, em pistas francesas e
ganhador do Prix
du Jockey Club (Grupo I) deste ano, Mouktar
(Nishapour em Molitva, por Tompion). Os outros
dois são a potranca Kozana (Kris em Kobleuza,
por
Hugh Lúpus), em evolução e vinda de ótimo segundo para Roussillon na milha do Prix du Moulin dc
Longchamp (Grupo I) e, principalmente,
por Miehacl Stoute, aferido pelos experts depois de sua
grande vitória sobre o esmagador dcrby-winner
deste ano Slip Anchor nos 2^mil 200 metros do
Septcmber Stakes (Grupo III). em record. como o
grandíssimo e mais terrível rival do magnífico filho
de Luthier.
Do campo da prova, formado de 15 nomes
(o
menor e. comparadamente, dos mais fracos dos
últimos tempos, dado certamente causado
pela
presença de Sagace). fala-se ainda de Rainbow
Quest (Blüshing Groom em I Will Folow,
por
Hcrbagcr), um dos bons tres anos europeus da
última temporada e, este ano. terceiro no King
George VI and Queen Elizabeth Diamond Stakes
(Grupo I). para Petoski e Oh So Sharp Fitnah (Kris
em Grecnland Park. por Red Godfc segunda no Prix
Vermeille (Grupo I). potranca estimadíssima,
emhora muitos achem que a milha e meia seja
algo
excessiva para ela. c Galla Placidia
(Crystal Palace
cm Golden Gleam, por Lyphard). terceira no
mesmo Vermeille (vencido pela Wildenstein. Wallcnsee). e montaria do master Lcstcr Piggott.
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"0 basquete na Itália é tão
poderoso que o presidente da federação
é um dos ministros mais ativos e ambiciosos do atual governo"

Uma empresa
italiana chamada
basquete: dólares
e até uma loteria
Araújo Netto
Roma — A grande novidade
do basquete italiano neste ano será
a inclusão dos jogos de seu 62°
campeonato num novo concurso
de apostas esportivas, programado
para as metades de cada semana.
Um totocalcio intermediário, que
toda quinta-feira procurará conquistar e premiar apostadores que
vêm sendo atraídos pelos ativos e
incansáveis bookmakers.
A partir de hoje e até 28 de
maio o Campeonato Italiano de
Basquete — dividido em duas divisoes, A-l e A-2 — será a competição esportiva mais importante e
atraente da Itália, depois do futeboi que continua a ser o esporte
mais popular do país.
Disputado por 16 clubesempresas, todos propriedades e
divulgadores de marcas industriais
e bancos nacionais, o campeonato
da A-l é naturalmente o que desperta maiores paixões e atrai o
maior número de espectadores.
Esporte e política
Embora o basquete na Itália
ainda esteja em fase de expansão e
crescimento, procurando uma fisionomia e uma dimensão estáveis,
já pode ser considerado como uma
atividade esportiva plenamente
afirmada. Constatação que se reforça quando se conhecem as estatísticas da última temporada, de
84-85. Com um público de um
milhão 757 mil espectadores prestigiando as diversas partidas disputadas em grandes e pequenas cidades de todas as regiões italianas.
Uma arrecadação global de mais
de 10 bilhões dc liras (quase seis
milhões de dólares ou Cr$ 48 bilhões), e partidas que foram vistas
por uma média de seis mil pessoas.
Mesmo disputado por apenas
sete clubes (quase todos também
vinculados e a serviço de grupos
empresariais), o campeonato da
A-2 não pode ser considerado de
importância secundária. O simples
fato de os quatro mais bem classificados subirem para a série A-l
explica o interesse e o entusiasmo
populares que marcam toda a sua
disputa. E inclusive os investimentos — em média de 150 mil dólares
—
que os dirigentes de seus sete
concorrentes fazem anualmente na
aquisição dos dois estrangeiros que
a federação italiana permite a cada
clube das duas divisões principais
do basquetebol italiano.
Esporte que, para reforçar seu
poder de influência e seu peso
político, há poucos meses elegeu
para seu presidente um dos ministros mais ativos e ambiciosos do
atual governo italiano: o socialista
Gianni de Michelis, Ministro do
Trabalho, ao qual se pode atribuir
outra importante conquista: o pagamento de uma cota de 900 milhões de liras (cerca de 480 mil
dólares), pela TV-Statal italiana, a
cada clube que tiver uma de suas
partidas transmitidas parcial ou integralmente.
Contribuição que se não cobrir.

o déficit de 10 bilhões de liras (seis
milhões de dólares) registrado no
último ano pela Federação e clubes, contribuirá para atenuá-lo,
especialmente quando se lembra
que a TV transmite semanalmente
pelo menos cinco partidas de basquetebol.
Mecenas
A questão financeira continua
a ser a mais delicada e intranquilizante, aquela que retarda e ameaça um progresso mais rápido e
completo do basquetebol na Itália.
Em sua primeira entrevista coletiva, o novo presidente da Federação não podia ser mais sintético e
explícito, ao informar sobre a dimensão da crise financeira enfrentada por clubes e pela sua entidade.
— O fenômeno do basqueteboi custa de 40 a 50 bilhões de liras
anuais. Se 15 ou 16 bilhões são
recuperados dos sponsors (patrocinadores empresariais), e outros 15
bilhões através das rendas de partidas, ficamos semp; e com um buraco de pelo menos 10 bilhões. Déficits que até hoje foram cobertos
pelos mecenas ou por ajudas particulares. Soluções que não podem
ser eternas ou institucionalizadas,
e que por isso mesmo devem ser
substituídas por alternativas mais
racionais e estáveis — disse o presidente —- ministro.
Boa parte do buraco de 10
bilhões que vem se registrando nos
balanços dos clubes italianos foi
criado e vem se ampliando pelas
contratações de grandes atrações
estrangeiras. Principalmente de
ases do basquete profissional americano, quase todos veteranos consagrados pelos campeonatos da
N.B.A. (a liga americana que promove o mais importante campeonato de basquete do mundo).
Dos 64 estrangeiros que atualmente estão a serviço de clubes
italianos, 58 são americanos, dois
brasileiros — Israel e Oscar — um
uruguaio, um iugoslavo, um nigeriano e um canadense. Até a temporada passada, cada um deles
exigia 100 mil dólares por um ano
de contrato, com casa, comida e
roupa lavada. Este ano alguns deles (como Carrol, Anderson, Tillis
e Schoene Flowers) elevaram esse
teto. O custo médio dessas contratações hoje é de 170 mil dólares.
Como era inevitável, essa alta
do preço dos estrangeiros estimuIou outra. Os jogadores italianos,
seguindo o bom exemplo, também
estão exigindo e ganhando mais.
Por menos de 80 mil dólares
anuais, nenhum bom jogador italiano assina ou renova contrato
com qualquer um dos clubes da A1 ou da A-2 do basquete italiano.
Clubes que, na verdade, se
transformaram em setores ou dependências de indústrias de eletrodoméstico, de sapatos, de alimentos, de vinhos, de decoração, de
iintas, de peles, roupas, de paneIas, peças de auto móveis, lingerie
feminina, institutos de crédito e
até mesmo de escolas privadas.
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Bradesco, mesmo machucado no pé
direito, pediu ao técnico Marcelo
Cocada para continuar na quadra
durante todo o primeiro tempo do
jogo. Somente a partir dos 6 minutos
do segundo tempo é que Cocada
começou a mexer no time, tirando os
titulares e jogando com os reservas.
Entre eles a grande atuação foi a de
Rodolfo, que em í minutos marcou
19 pontos, sendo o segundo cestinha
da partida atrás apenas de Gilson,
com 31. Jorjão foi o destaque da
defesa com uma atuação perfeita no
bloqueio.
Jogaram e marcaram: Bradesco
— Jorginho (14), Jorjão
(17), Marquinhos (11), Gilson (31), Bigu (8),
Rodolfo (19), Alexey (10) e Pedrão
(1). Walter não marcou. Jequiá —
Robson (16), Fábio (7), Wilson (4),
Washington (3), Danilo (6), Luis
Carlos (14), Júlio (2) e Sílvio (8).
Marcelo e ítalo não marcaram. O
próximo compromisso do Bradesco é
contra o América na sexta-feira.
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O Campeonato Estadual dc
Basquete, que começou neste fim
dc- semana, significa o ressurgimento, cm grande estilo, do esporte no
Rio de Janeiro. Após um crítico
período, dominado por jogos desinteressantes e fórmulas dc disputa monótonas e irritantes, o basquete está tentando reencontrar o
caminho do sucesso. Será um difícil
e longo caminho.
Um bom exemplo da tentativa
dc obtenção do sucesso é a iniciati-
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va do Botafogo, que conseguiu
concretizar um sonho considerado
impossível: obter o visto de entrada
para os cubanos Félix Morales e
Raul Duboys, que jogarão o segundo turno pelo clube. Outra é o
projeto da Proeza, que trará dois
estrangeiros para cada equipe na
próxima temporada.
Esta iniciativa mostra que o
esporte passa por uma fase de
transformação. Mas certamente
continuará encontrando pedras no

Oscar já é
estrela na
Itália.
Israel foi
este ano e
lem ludo
pam uma
boa
temporada

Técnico indica o
caminho brasileiro

A esperança renasce no Rio
seu caminho. O Vasco, por exempio, não quer a transmissão dc
nenhum dos seus jogos pela televisão, um veículo que não pode ser
desprezado no atual momento do
basquete.
— O meu time é muito fraco e
não quero expô-lo — argumenta o
diretor José Luís Velho.
Uma pobre justificativa para
um esporte que precisa de todos os
veículos dc comunicação. Caso
queira renascer.

12 de Outubro. Dia da Criança

Anles do jogador, o novo basquete
italiano promoveu e valorizou o técnico.
Primeiro o estrangeiro, depois o nacional. Hoje, Valeiro Bianchini, da seleção,
é um dos homens e profissionais mais
valorizados e respeitados no basquete da
llália. Para renunciar a qualquer compromisso com clubes e dedicar-se inteiramente à seleção italiana, Bianchini recebcu 400 milhões de liras por dois anos,
cerca dc 250 mil dólares (aproximadamente CrS 2 bilhões).
Estudioso e conhecedor da técnica do
esporte, Bianchini não fala de basquete
apenas como o tradicional homem do
ramo. Fala também como um intelectual,
um sociólogo, enfim como um observador arguto que não se limita a ver e
analisar as coisas que acontecem numa
quadra.
Ao JORNAL DO BRASIL, Valério
Bianchini concedeu mais do que uma
simples entrevista. Além de transmitir
um conselho ao basquete brasileiro, que
tenta recuperar prestígio e público, Bianchini disse que o Brasil é o único país do
mundo em que gostaria de trabalhar
como conselheiro técnico.
Por quê?

É simples:
primeiro porque é um
país que me fascina. Segundo porque
acho que sc pode fazer um bom trabalho
com os talentos naturais que, no Brasil,
sempre existiram e continuam a existir
quando sc trata de basquete.

á?
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"O

futebol é imóvel. Diria
que é um esporte conservador, enquanto o basquete
está sempre revolucionanfio." — Valério Bianchini,
técnico da seleção italiana
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Bradesco consegue fácil
vitória sobre o Jequiá

O Bradesco começou bem „
Campeonato Estadual de Basquete,
ao derrotar ontem, no ginásio do
Tijuca Tênis Clube, o Jequiá, pelo
placar de 111 a 60. Com um público
fraco e sem Pelezinho e David Jonhson, que ainda cumprem um período
de estágio, a equipe do Bradesco
entrou na quadra com seu time titular para enfrentar a fraca equipe do
Jequiá, que joga mais na base da
raça do que na técnica.
Mesmo assim, a equipe do Jequiá largou na frente e abriu quatro
pontos de vantagem com o placar
marcando 10 a 6. Mas sua vantagem
pouco durou, somente até 13 a 12,
quando o Bradesco alcançou 27 pontos enquanto o Jequiá permanecia
com seus 13. A partir daí o Bradesco
esteve sempre à frente no placar,
com uma diferença mínima dc 10
pontos para seu adversário. O primeiro tempo terminou 47 a 31.
Marquinhos, pivô da equipe do
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Caloi Cecizinha Aro 10
Proço Baixo * Searsl

Caloicross Extra Aro 20

450.000

Praço Baixo é Saaral

750.000
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Monark
BMX
Pantera
Superstar
Aro 10

Caloicross Aro 10

Eyift

Praço Baixo é Searsl

Monark BMX Carrera Aro 20
Praço Baixo é Searsl

Caloi Ceei 3 marchas
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Preço Baixo é Searsl
Preço Baixo é Searsl

480.000

Caloi 10 marchas Sprinter

Use as faculdades doCredJ-Sears!
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Botafogo
Barra Sh opping
Niterói

Sears
I

Satisfação garantida
ou seu dinheiro de volta
I

Qual é a diferença
que você aponta
entre o basquete e o futebol da Itália?
A diferença é enorme. O futebol
na Itália é como a religião católica. Ninguém quer mudar o padre ou as preces. O
futebol na Itália é um ritual. As pessoas
vão ao estádio de futebol como vão à
missa. Vão por um ritual. O mundo do
basquete é extremamente diverso. Porque o mundo do basquete quer um jogo
que muda continuamente e procura
transmitir sempre um estímulo para essas
mudanças. Ouer ver jogadores novos,
táticas novas, campeonatos diversos.
Exemplo disso é a adoção do play-off nos
campeonatos italianos, quando um que
perde uma partida, perde tudo. sai da
competição. Uma competição que, do
ponto de vista esportivo, pode ate ser
injusta, mas que ganha e cresce como
espetáculo e emoção. O futebol, ao contrario, é imóvel. Diria que é um esporte
conservador, enquanto o basquete c sempre revolucionário. E sáo as pessoas que
querem e fazem com que o futebol e o
basquete sejam assim. Para atender a
essa exigência, nós temos a necessidade e
o dever de criar e oferecer sempre novidades técnicas.
Você se atreveria a dar um conselho ao basquete brasileiro que procura
superar uma crise?
O Brasil dispõe de
jogadores ótimos, do ponto de vista fundamental. A
única preocupação que o Brasil deve ter é
com a escolha do seu modelo. Não pode
simplesmente procurar transplantar paru
lá o modelo americano. Deve fazer como
fizemos na Itália. Nós descobrimos que
não podíamos ter um basquete exclusivamente tipo College, nem uma simples
repetição do basquete tipo N. B. A.
Felizmente conseguimos encontrar a chamada via di mezzo. a solução intermediaria, que hoje permite a perfeita coexistência de qualquer talento c valor estrangeiro com os jogadores italianos. Neste
momento, o melhor que o Brasil poderia
fazer para seu basquete, na minha opinião. seria vir à Itália para ver e conhecer
a experiência que já fizemos. Para a
solução que encontramos, e que nos
permite conciliar e integrar num conjunto
o jogador latino e o norte-americano,
concluiu o selecionador italiano.

40

D

1° caderno

D

Esportes

domingo, 6/10/85

JORNAL DO BRASIL

Porto Alegre/Foto de Jurandir Silveira

Campeonato Itália no

Três grandes clássicos
animam a quinta rodada
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A defesa de Kirmayr (de chapéu), no jogo difícil que manteve ai7chances do Brasil

XIII
Copa do Mundo

#

Olflemário Touguinhó

Classificados

México* Itália* Brasil*
Argentina* Uruguai*
Hungria* Polônia* Bulgária*
Alemanha * Espanha*
Canadá*

Pele em outro campo já
é sócio de TV nos EUA
Pele está atravessando uma fase de intensa atividade, muito mais corrida do que no seu tempo de
jogador, quando chegou a marcar 1284 gols. Nos
próximos dias ele volta ao Brasil com algumas novidades, entre elas a de ser um dos sócios da televisão Canal
52, de Los Angeles, que transmite programas em língua
espanhola. O outro sócio de Pele é Joe Wallach, que no
Brasil foi ligado à TV Globo.
Recentemente Pelem também se tornou produtor
de cinema e vai conseguir, nos Estados Unidos, patrocínio para filmes de cineastas brasileiros. Quem deve
ficar alguns dias com ele, como hóspede de Alfredo
Saad, aqui no Rio, é Robert Mitchtin. que irá fazer um
filme a ser rodado uma parte no Brasil. Há várias
semanas Pclé está nos Estados Unidos, de onde tem
saído para outros países. No momento ele se encontra
em Nova Iorque se preparando para voltar. Aliás,
quando Pele mais trabalha é quando está em Nova
Iorque, pois é ele quem lava suas roupas, além de fazer
a comida do almoço, o que lhe deixa muito feliz,
dizendo "o que eu sou bom, mesmo, é numa cozinha".
Nova Iorque — Foto de Oldemário Touguinhó
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Pele gosta de cozinhar para os amigos

FIFA pune a violência
só com base na súmula
A FIFA continua dando o maior exemplo de
como se diminuir a violência e as brigas no futebol. No
último Mundial de Júniores, na União Soviética, o
goleiro Ouintero do México tentou agredir o bandeirinha do jogo contra a Nigéria, e foi por isto suspenso
por um ano. Um outro jogador, entusiasmado, acabou
dizendo alguns palavrões e, por isto, foi
suspenso por cinco jogos internacionais. O Comitê Disciplinar da FIFA
apenas examina a súmula e, de açordo com as declarações do árbitro,
dá a punição àõ atleta, baseado no
seu código disciplinar. Se este
jogador repetir a mesma infração. sua pena será automáticamente em dobro ou mesmo
três vezes mais alta.
UoCio"

México aconselha compra
de ingressos em agências
O Comitê Organizador mexicano continua vendendo os ingressos para a Copa, em todas as suas subsedes. No entanto, não aceita nenhuma reserva vinda
do exterior. O Comitê só se coloca à disposição apenas
para informar, dizendo, inclusive, que quem quiser
comprar ingressos deve procurar em seu
país as agências de viagens autorizadas para comercializar o Mundiai, pois só estes representantes é que têm direito a
vender o pacote do México no exterior.

Eliminatórias

Outubro (2' semana)
Hoje: Tunísia x Argélia
Marrocos x Líbia
Dia X: Isr.iel x Austrália

Dia 9: Dinamarca x Suíça
Dia 1?.: Portugal x Malta
Formosa x Nova Zelândia
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Brasil vence na
dupla e mantém
chance na Davis
Porto Alegre — O Brasil decide hoje sua
sorte na etapa da zona americana da Copa Davis
de Tênis. Com a vitória, ontem, por 3 a 2 no
dramático jogo de duplas, em que Carlos Alberto
Kirmayr e Cássio Motta enfrentaram os mexicanos Raul Ramirez e Jorge Lozano, ficou assegurada a única chance dos brasileiros para a classificação. Dácio Campos, o mais jovem da equipe
brasileira, enfrenta hoje, nas simples, o experiente Francisco Maciel e promete uma vitória:
— Nas
partidas de simples de sexta-feira não
tivemos muita sorte, mas agora estamos conscientes de que é preciso ganhar.
O mesmo diz Júlio Góes, que joga contra
Leonardo Lavalle, mas ressalta que "os mexicanos estão numa excelente forma e são os adversarios dos mais respeitáveis que já enfrentei na
minha carreira". Para obter a classificação, os
brasileiros precisam vencer as duas partidas de
hoje, enquanto que para os mexicanos basta uma
vitória para assegurar a vaga na chave principal.
Foi uma partida tensa entre as duplas Carlos
Alberto Kirmayr-Cassio Motta e Raul RamirezJorge Lozano, disputada na Associação Leopoldina Juvenil. Os mexicanos saíram na frente vencendo com facilidade o primeiro set por 6/1,
deixando ainda mais nervoso o público que praticamente lotou as arquibancadas.
Cássio Motta estava mal no início, errou
muitas bolas e, não fosse o excelente desempenho
de Kirmayr segurando o ritmo do jogo, os mexicanos teriam já garantido a classificação.
Os brasileiros reagiram no segundo set, vencendo por 6/3. As duplas mantinham um bom
desempenho, quebrando sucessivamente os serviços do adversário. No terceiro set, os brasileiros
marcaram 9/7, em um jogo duro. O México
reagiu novamente e fez 6/3 no quarto set, mas
Ramirez e Losano estavam exaustos, não conseguiram sustentar o quinto set e foram derrotados
com facilidade por o/O.
Uma ruidosa platéia esteve na quadra da
Associação Leopoidina Juvenil torcendo entusiasticamente durante as quase quatro horas do
jogo, incentivando a dupla brasileira.
As semifinais
A categoria do jovem Boris Becker, campeão de Wimbledon deste ano, e o talento do
novo tênis sueco levaram Alemanha Ocidental e
Suécia à final da Copa Davis de Tênis de 85,
marcada para dezembro. As duas equipes estabeleceram ontem o marcador de três a zero nas
semifinais, sobre Tcheco-Eslováquia e Austrália,
respectivamente.
Em Frankfurt, a técnica e a forma de Ivan
Lendl não foram suficientes para assegurar a
vitória tcheca na partida de duplas de ontem.
Machucado na mão, Lendl não pôde jogar a
simples de sexta-feira, mas fez um sacrifício
formando dupla com Tomas Smid. Um esforço
inútil: Boris Becker e Andreas Maures venceram
por 6/1, 7/5 e 6/4, garantindo, com um dia de
antecedência, a passagem da Alemanha Ocidental à final da Davis deste ano.
O outro finalista, a Suécia, também estabeleceu o marcador de 3 a 0 sobre a Austrália, na
série disputada em Maolmoe. Os jovens Stefan
Edberg e Anders Jarryd derrotaram os austrálianos John Fitzgerald e Mark Edmonson por 6/4
6/3 e 6/4.

Roma — O êxito dos clubes italianos na última rodada de meio de
semana da Copa da UEFA (único
país que classificou seis times) na
certa influirá positivamente na rodada de hoje — a quinta — do Campeonato da Itália, por causa da grande animação da torcida e da realização de pelo menos três clássicos:
Intemazionale x Verona, Roma x
Torino e Sampdoria x Milan.

Mundial — Adiada para
terça-feira a décima terceira
etapa da série pelo título
mundial de xadrez, disputada na Sala Tchaikovsky.
O adiamento foi solicitado
pelo campeão, Anatoly
Karpov, que, assim, lançou
mão do seu segundo time
out, tendo — pelo regulamento — direito a mais um.
A série, que prevê 24 partidas, está empatada em 6 a
6, com duas vitórias para
cada jogador e oito empates.
O adiamento foi provocado
por um certo cansaço de
Karpov, que perdeu a 11a
partida e empatou a décima
segunda quando jogava
com as brancas. O desafiante Garry Kasparov está com
alguma vantagem em termos psicológicos, conforme
observam alguns grandes
mestres internacionais que
acompanham a série. Pelo
regulamento, o vencedor
será o que totalizar 12,5
pontos. Em caso de empate, Karpov mantém o título.

O Verona, atual campeão italiano, não vem realizando uma grande
campanha (só conseguiu três pontos
em quatro partidas, enquanto o Internazionale tem cinco), mas isso
pouco importa: existe uma grande
rivalidade entre os dois clubes, o que
certamente motivará o grande jogo
de hoje. Além de tudo, o Inter conta
com o alemão Karl-Heinz Rummenigge em grande forma, liderando os
artilheiros do campeonato com cinco
gols em quatro rodadas, marca muito
boa na Itália.
O jogo entre Roma e Torino, na
Capital, se prevê muito equilibrado:
ambos têm apresentado um bom jogo de conjunto até o momento, ernbora com falhas a serem corrigidas.

Será, antes de mais nada, um grande
duelo de meio-campo entre dois destaques brasileiros na Itália: Cerezo,
do Roma, e Júnior, do Torino. Confirmando sua primeira excelente temporada no futebol italiano, Júnior
tem merecido notas altas até agora
nesta temporada.
Sampdoria x Milan apresenta
uma superioridade aparente do segundo, vice-lider do Campeonato
com seis pontos, dois atrás <*z líder
Juventus. O Sampdoria não está bem
(tem apenas dois pontos), mas jogando em casa é um obstáculo difícil
para qualquer time. O Juventus recebe o Atalanta e é franco favorito.
O Nápoli do astro argentino Diego Maradona vai até o Sul da Itália
para enfrentar o Lecce, promovido
este ano da Segunda Divisão. A
partida se caracteriza pelo duelo argentino entre a dupla do Lecce, Barbas e Pasculli, e a dupla do Nápoli,
Maradona e Bertoni.
A rodada de hoje completa é
esta: Avellino x Udinese, Como x
Fiorentina, Inter x Verona, Juventus
x Atalanta, Lecce x Nápoli, Pisa x
Bari, Roma x Torino e Sampdoria x
Milan.

Em foco

Wassenaar, Holanda — Foto da AFP

TI
O recorde de
Hortência

Para quem não acreditava que Hortência ainda fosse capaz de qualquer nova
façanha, uma surpresa: participando dos jogos abertos
do interior, tradicional
competição amadora paulista, a jogadora bateu seu
próprio recorde, ao anotar
74 pontos numa só partida.
Foi na vitória de sua cidade,
Sorocaba, sobre Tupã, por
134 a 25. Assim, 11 anos
depois de ler marcado 66
pontos, jogando pelo Santa
Maria, de São Caetano do
Sul, quando ainda disputava o Campeonato Colegial, Hortência superou sua
própria marca, constituindo-se na primeira grande
atração da competição.

¦
americanos Brett
OSCrawford e Charles
Murphy, contratados há
duas semanas pela equipe
de basquete do Verolme,
de Angra dos Reis, incluíram uma inusitada cláusula
em seus contratos: o clube
ficou obrigado a lhes ceder
uma bola, que eles levam
para todos os lugares que
freqüentam. A justificativa
para tão estranho pedido
foi apresentada por Murdescontraído da
phy, o mais
dupla: "Muitas vezes queremos treinar cedo, o ginásio ainda não está aberto e
tendo uma bola fica mais
fácil para nos exercitarmos".

-<«<*««-¦. wí.vS.P'*;;,,!
...
..

•¦.

¦ "¦
';:™
¦¦_¦_¦:,:..*¦:¦:¦: -_-_; í^-.- ' :?<¦'¦'¦¦¦ X^-^-.-f-iy.- _-...\_v.-: ¦¦.-?.¦:•:-.?•¦¦<'.¦.¦¦¦¦*>.¦¦¦:¦:??.¦¦¦¦¦¦>. .-.-. ¦-*¦
.-¦-.-.-...".-.<.;,;;
l-v----¦-¦-¦ -«W.^..™^
,,¦ gggggg .-*.•¦&• S*ííftS8

Só o talento de Cruyff foi capaz de roubar a bola do cachorro

O dia em que o "melhor
amigo" driblou Cruyff

Autor de jogadas que ficaram famosas e de dribles
que marcaram época, Johann Cruyff não podia imaginar
que um dia seria driblado por um simples cão. Foi
durante um treino do Ajax, do qual ele agora é treinador
e no qual brilhou como jogador até chegar à famosa
seleção holandesa de 74 — a equipe de futebol total
que
encantou a Copa da Alemanha.
O cachorro invadiu o campo, driblou meia dúzia de
adversários passou por Cruyff uma ou duas vezes, até ser
contido. Como bom atleta que foi, Cruyff levou tudo
muito na esportiva e, no final, acabou levando a melhor;
recuperou a bola como fazia nos bons tempos, em
que,
cheio de malícia, desarmava os adversários e saía rápido
para o contra-ataque que, não poucas vezes, resultava
em belos gols.
Aliás, o cão — "o melhor amigo do homem" —
sempre manteve ligações com os craques do futebol. É só
lembrar o que ocorreu em 62, na Copa do Chile. Um
cachorro entrou em campo e só um jogador foi capaz,
também com malícia — só que tem brasileira —, roubarlhe a bola: o inesquecível Mane Garrincha.

/m
O tabu
Tricampeão brasileiro, tetracampeão sul-americano e vicecampeão mundial da classe
470, o gaúcho Vítor Hugo
Schneider vai ganhar um barco
de uma fábrica de borrachas,
para disputar novamente o
Campeonato Sul-Americano,
em novembro em Porto Alegre. Com 22 anos, Vítor Hugo
forma dupla com seu irmão
Alexandre, dc 18 anos. representando o Clube de Velas Jangadeiros, de Porto Alegre, com
a esperança de não permitir a
quebra de um tabu: desde
1980, o clube vem ganhando
sucessivamente a competição.

Coisas da Política
E comum eleições internas provocarem
lutas e desentendimentos nos clubes. O
que
não é habitual é um processo eleitoral externo provocar crise interna nos clubes. No
entanto, é o que está acontecendo agora com
o principal clube de futebol do Acre, o
Independência. O diretor de esporte, Hélio
Amaral, coordenador da campanha do PFL
à prefeitura de Rio Branco, desentendeu-se
com o presidente do clube, Adalberto Ara-

gão da Silva, candidato a prefeito pelo
PMDB.
A gota d'água ocorreu semana passada,
no embarque da delegação do Independencia a Boa Vista, em Roraima, para disputar a
fase final da Copa Amazônia de Futebol. Na
hora do embaraue, Adalberto Aragáo da
Silva vestiu a delegação com camisas de sua
propaganda eleitoral. Hélio Amaral nem
viajou e pediu demissão na hora.
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Clínicas de tênis
(PARA TODOS OS NÍVEIS)
Duração: 3 dias (Sexta, Sábado e Domingo)
Início na sexta-feira às 19h e término no domingo às 17h.
Prêmios para os vencedores
A programação inclui:
• 15 horas de clínica com
e camiseta para todos
48.000 m7 de ar puro
orientação de instrutores e
supervisores especializados Preço: Cr$ 425.000
•Quadras cobertas com friAntes das Clinicas haverá um
gobar
•Filmagem em videocassete teste de avaliação para a divisão dos grupos em seus res•Preparação física
pectivos níveis.
•Canhões de arremesso
c/bolas e boleiros
Outubro: 25/26/27
•Dois almoços
Novembro: 29/30/1° Dez.
•Campeonato entre os
parti- Dezembro: 13/14/15
cipames
N.° de Participantes limitado.

JOGUE COM 0 PRIMEIRO TIME DO RAim
Waldir Amaral
Edson Mauro
João Saldanha
Loureiro Neto
Sidnei Amaral

--j Apoio: BANCOR
OPERADORA DE TURISMO

HOJE — 10h.
BOTAFOGO X BANGU - São Januário
Decisão de Júniores
SÃO PAULO X P. DESPORTOS - Morumbi
Jogo 1 Loteria

RÁDIO JB 940

JB
FUTEBOL
SHOW

CENTRO CARIOCA DE TÊNIS
LJLKO maior complexo de Tênis no Brasil)
lua Timboaçú, 785 Jacarepaguá • RJ Tels..10211392 0516 e 392 7009
Telex. 10211 22902 e 30820
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odada decisiva passa para meio d e semana

A pressão
ssão exercida pela direção da
da
— mie além
Caixa Econômica
nômica —
np definir
Hpfinir
que, a rm de
por sorteio três jogos de hoje, teria que
fazer o mesmo com os do próximo fim de
semana — levou o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Eduardo Viana, a mudar mais uma vez as datas
da última e decisiva rodada da Taça
Guanabara, que será agora no meio de
semana: quarta-feira, dia 9, Bangu e
Botafogo jogam a preliminar, às 19h
15min, e Fluminense x América fazem o
jogo principal, às 21hl5min, no Maracanã, com a renda dividida em 50% para
cada partida; quinta-feira, dia 10, Fiamengo e Vasco jogam às 21 horas, também no Maracanã.
A decisão foi tomada após uma
ameaça da Caixa Econômica de não dar
aos clubes a cota da Loteria Esportiva
relativa ao Teste 774 (deste fim de semana) que terá três jogos (11,12 e 13)
definidos por sorteio. Se esses jogos fossem transferidos para o próximo fim de
semana, o Teste 775 também seria afetado, pois não haveria a primeira rodada do
segundo tumo, já incluída na Loteria
Esportiva (jogos Goytacaz x Bangu, Olaria x Fluminense e Botafogo x América).
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São

Paulo/Fotos de Wilson Santos"

Portuguesa joga
só pela vitória
com o São Paulo

Contra estrelismos
Segundo Eduardo Viana, esta decisão já teria sido tomada na sexta-feira,
"caso não houvesse o
problema da greve
dos ônibus". Ele .afirma ainda que
cumpriu seu dever exercendo a autoridade necessária "para conter estrelismos de
alguns dirigentes que gostam de aparecer" e fez em nome do interesse comum.
O vice-presidente de futebol do Botafogo, Luis Antônio Catappan, náo ficou satisfeito com a decisão do presidente
da Federação, alegando não concordar
com a realização do jogo no meio da
semana, Catappan disse que irá à Federaçào amanhã, mas sua ida será inútil já
que o presidente viaja no mesmo dia para
Porto Alegre para uma reunião sobre a
nova legislação esportiva.
Antônio Soares Calçada declarou
concordar com a rodada no meio da
semana mas ressaltou que "a decisão foi
tardia e que até então ninguém estava
pensando em Loteria". Já o Flamengo,
na voz de Joel Teppet, preferiu criticar a
posição do Fluminense, que, segundo
ele, "queria tumultuar o campeonato",
mas se declarou favorável à decisão tomada.

Zico critica
o presidente
da Federação
Zico não perdoa toda essa~confusão
que está acontecendo na Federação de
Futebol do Rio em relação à última e
decisiva rodada da Taça Guanabara. Ele
atribui a desorganização à incompetência
do presidente Eduardo Viana, o Caixa
D'água, que dirige uma entidade cheia de
politicagens, incapaz de conduzir um
campeonato em bases profissionais.
Não é a
primeira vez que acontecem esses desmandos — disse o jogador.
Eles começaram antes mesmo do campeonato, na vistoria e escolha dos campos. Os jogadores, que vão pisar o gramado e são os responsáveis pelo espetaculo, nâo foram sequer consultados na
aprovação dos estádios. O campeonato já
teve um mau começo e o fim não poderia
ser outro.
Zico lembra também o contrato que
a Federação fez com a fábrica das bolas
que estão sendo usadas nos jogos do
Campeonato Carioca: segundo ele, esta
bola é a pior de todas. Da mesma forma,
os jogadores, que fazem uso dela em
campo, não foram sequer consultados.
Nós, jogadores, somos muito crificados. Por isso, no momento em
que
vejo toda essa confusão, também me
süito no direito de criticar os dirigentes.
Sinceramente, gostaria de estar aplaudindo a organização do campeonato, mas
infelizmente só posso fazer críticas.
Até agora Zico ainda não sabe se vai
viajar para Los Angeles com a delegação
do Flamengo, na noite de quinta-feira,
logo após o jogo com o Vasco, no Maracana. Ele só tem certeza de uma coisa:
jogar ele não pode. No entanto, é capaz
de integrar a delegação se os empresários
assim exigirem. O Flamengo faz dois
jogos na Califórnia: um em Los Angeles,
outro em San José, segundo o que foi
combinado com o Udinese, ainda em
pagamento do passe do próprio Zico. O
jogador começa a correr na segunda-feira
e só depois, aos poucos, retorna os treinos com bola. Só joga quando estiver
completamente recuperado.
A Comissão Técnica do Flamengo
acha que a viagem vai desgastar o time do
Flamengo, que precisa vencer o segundo
turno para ir à final do Campeonato
Carioca. Mas não pode fazer nada porque são compromissos anteriormente assumidos pela diretoria do clube.
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Bola Dividida
é que o público pode acreditar
COMO
num campeonato em^qtte os cartolas
viram e reviram as rodadas quando se4bes dá
na telha, como acabam de fazer com essa
_
da Taça Guanabara? O campeonato foi desmoralizado pelos seus próprios responsáveis.
Uns acusam os outros, mas todos tém sua
parcela de culpa. Não parece haver dúvida,
porém, de que o Fluminense foi o clube que
mais colaborou para a baderna instalada.
Ao obrigar o América a jogar
quintafeira com o Olaria, o Fluminense seguia um
plano de seus dirigentes para impedir que seu
jogo com os rubros pudesse ser ontem. Faltaria o espaço legal de horas e, assim, a
partida
passaria para hoje. O que os dirigentes tricôlores não esperavam era encontrar a reação
unânime dos outros clubes. Houve discussões,
ameaças, aquelas coisas de sempre e no fim
saíram com uma tabela esdrúxula, marcando
três jogos para o mesmo dia e o mesmo local.
Os protestos levaram os cartolas a mudar
de novo a ordem dos jogos. Contrariado nos
seus propósitos, o Fluminense tornou a agitar
o ambiente apresentando uma liminar
que lhe
concedia o direito de jogar ontem à noite com
o América. Liminar que em seguida seria
cancelada pelo próprio' juiz que a concedeu,

sob a acusação de que tinha sido enganado
ginástica e musculação, judô, tudo em ordem,
pelos homens do Fluminense, já que não era
limpo e bem cuidado. Disse a Helal
que ele
verdade que o América estava de acordo com
devia
divulgar esse outro Flamengo,
a posição tricolor.
para
muitos desconhecido. Tudo aquilo, disse ele,
gue não se entende é por que o
foi feito por dirigentes anônimos,
que nada
Fluminensè>-CQm o título praticamente nas
têm com o futebol. São associados dedicados
mãos, anda assui_i_.___Qatituc.es desse tipo. É
ao clube, como essa admirável figura de
possível que essa bade__i>~€sleja encobrindo
Kanela, que trabalham por amor ao esporte e
uma luta interna pelo poder poTiTiee__Futuros
candidatos à presidência do clube estariani
ao Flamengo, sem andar atrás de divulgação,
"TJe-rçtratos
querendo tirar proveito do título de campeão
nos jornais.
da Taça, que Nelsinho e seus jogadores estão
O futebol muda as pessoas. A excessiva
ganhando em campo. Restos do malufismo?
a bajulação de grande parte da
publicidade,
Não se compreende também que eles e
imprensa, as portas oficiais que se abrem, a
os outros não percebam o mal que estão
cara na televisão, todas essas coisas tornaram
causando ao futebol e, logicamente, a seus
o cartola do futebol excessivamente vaidoso e
clubes. A situação financeira de todos é
auto-suficiente. Há, é claro, exceções, mas
alarmante. Os dirigentes sabem das dificuldanão
são tantas como se desejaria.
des diárias que enfrentam e, no entanto, em
vez de se unirem para num esforço comum
Hoje, sob o pretexto da greve dos translutar contra a crise, permanecem cuidando
portes, não há futebol no Rio. Outra mentira
tão-somente de suas ambições pessoais, sua
ao público. Este, porém, não está se importando. Já vai se acostumando e até
publicidade particular.
gostando.
Em tempo: no fim da tarde, o Caixa
Outro dia fui ao Flamengo e fiquei
D'água perdeu para o Caixa Econômica.
admirado com a moderna praça de esportes
em que se converteu a Gávea. Ginásios,
quadras de tênis, vôlei, basquete, salas dè
Sandro Moreyra
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CAMPEONATO MINEIRO
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Satisfação garantida
ou seu dinheiro de volta

São Paulo — A campeã do primeiro turno —
Portuguesa de Desportos — e o líder do segundo —
o São Paulo — fazem hoje no Morumbi o clássico
do Campeonato Paulista. Para a Portuguesa só a
vitória interessa, já que tem apenas oito
pontos
ganhos e precisa vencer também este turno
evitar um quadrangular final e ficar com o títulopara
em
definitivo.
Seu problema, porém, é o risco que correrá se
jogar com o time aberto contra um Sáo Paulo que,
alem de líder do tumo (14 pontos) e da contagem
geral (38 pontos), já marcou 17 gols em nove jogos
e conta com dois dos artilheiros do Campeonato.
O Sâo Paulo enfrenta um "problema" bem
diferente: o time está tão bem que Pita teve
que
cumprir suspensão automática — terceiro cartão
amarelo — e agora nem mesmo o técnico Cilinho
sabe
tirar para escalar o titular. Mas como
•Falcãoquem
teve problemas musculares, ontem, talvez a
decisão acabe se tomando mais fácil.
Cilinho procura adiar ao máximo a decisão
sobre a volta ou náo de Pita. Reconhece a
qualidade
do jogador, mas prefere dizer que pensa em
termos
de conjunto e, como o elenco do São Paulo é de alto
nível, problemas como esse são naturais.
— Precisamos ter coragem
para tomar decisoes e não temer as conseqüências — assegurou,
deixando no ar a possibilidade de colocar Pita no'
banco, como fez na semana passada com Dario
Pereyra, mantido dois jogos na reserva por causa da
chegada de Falcão.
A rodada terá mais oito jogos. Pela manhã,
com transmissão pela TV, o Coríntians enfrenta o'
Sao Bento, em Sorocaba, e à tarde, além do Santos
ir a Campinas enfrentar o Guarani como vice-líder,
o Inter de Limeira irá a Ribeirão Preto enfrentar o
Comercial. Os outros jogos são: Juventus x Noroeste, Santo André x Ferroviária, XV de Piracicaba x
Paulista, XV de Jaú x Botafogo e Marilia x Ponte
Preta.

Eder, em clima
de lua-de-mel
Ouhvdes Fonseca
Limeira (SP) — Um mês depois da chegada de
Edcr a Limeira, a pequena cidade do interior
paulista ainda vive um clima de lua-de-mel com seu
novo ídolo. Isso é explicável: apesar de tímidas
esperanças de uma minoria, não há quem acredite
que o casamento prossiga além do dia 31 de
novembro, data marcada pelo contrato que o pontaesquerda tem com a Associação Atlética Internacional para o divórcio amigável. Assim, o melhor é
aproveitar ao máximo o tempo que resta.
Tal desfecho, contudo, náo preocupa demais,
a não ser o crescente número de tietes do jogador —
está para ser fundado um fá-clube na cidade —,
já
que os dirigentes do clube, os empresários que
contribuíram para o negócio e mesmo o prefeito,
realistas, reconhecem ser quase impossível manter o
"O importante —
assegura o presidente da
jogador.
Internacional, Richard Drago — é que o investimento não foi errado e compensou."

Fama chega à Itália
Indo além, o Prefeito Jurandyr Paixão
(PMDB) afirma que o exemplo de Limeira deveria
ser seguido por outras cidades do interior, contratando, ainda que por breves períodos, jogadores de
alto njvel.
É um bom negócio em todos os sentidos —
afirma. Esportivãmente, porque Éder é jogador de
seleção e veio dar qualidade ao time da Internadonal. Financeiramente, porque as arrecadações crêsceram e desde que ele está aqui não tivemos renda
inferior a Cr$ 50 milhões. Para a cidade, nem se
fala: tivemos fotos nossas publicadas em jornais
italianos.
Para o prefeito, o investimento em Éder já
está perfeitamente compensado.
Se fôssemos realizar um tipo
qualquer de
promoção ou mesmo uma campanha publicitária
nos veículos de comunicação, gastaríamos muito
mais.
F. anuncia que já estão em estudos outros
jogadores para 86, como o meia Elói, do Botafogo.
Com um orçamento previsto para 1986 de CrS 460
bilhões, a Prefeitura de Limeira entrou com os CrS
200 milhões correspondentes ao aluguel do passe de
Éder no pool formado
pra viabilizar sua contratação. O clube, auxiliado por ricos produtores de
laranja (a região é conhecida por sua produção
citrícola e por mais de 400 indústrias), responsabiliza-se pelos CrS 70 milhões de salários e mais estada
em hotel e, prêmios.
Para Éder, a experiência também foi válida,
conforme suas próprias palavras, embora reconheça
que ela não estivesse em seus planos:
Estava incompatibilizado com o Atlético,
sem jogar, e como os dirigentes da Internacional se
dispuseram a pagar o que eu queria, aproveitei a
oportunidade — conta com sinceridade.
Também acha quase impossível sua permanência além de novembro, mesmo acreditando que o
clube tenha condições de melhorar seu salário:
Uma coisa é certa:
para o Atlético náo
volto. Náo se deve dizer dessa água náo beberei,
mas acho difícil continuar aqui.
Preocupado com o clima de euforia que precedeu a sua chegada e que se acentuou com suas
exibições — mesmo quando não faz gol tem sido
ponto de desequilíbrio da partida em favor de seu
time —, Éder tem procurado envolver-se pouco
com ambientes que náo seiam os do clube (treinos e
concentrações são realizados no Estádio Municipal)
e do hotel (onde a freqüência feminina aumentou
consideravelmente). E que não deseja uma separação traumática, embora não negue a atração gue
sente pelos acontecimentos sociais. Dessa forma,
tenta fugir um pouco do assédio das fãs e adverte:
Mesmo
que venham às centenas, não me
impedirão de ir embora, se tiver que ser assim.
Essa é sua resposta às notícias de
que já
existem movimentos no sentido de mantê-lo
na
cidade, especialmente
das
torcedoras.
parte
por
Uma delas é a garota Fabiani Mettitieri. de 17 anos,
que está organizando o primeiro fá-clube do jogador em Limeira.
Gosto dele desde os 10 anos,
quando meu pai
levou um pôster do Eder
casa. Então, comecei
para
a colecionar tudo a respeito dele.
Primeira a conseguir dar um beijo em Éder no
dia de sua chegada à cidade, foi ela
quem forneceu
os dados biográficos do jogador à imprensa
local,
mas ainda náo foi vê-lo jogar
o estádio fica
porque
afastado da cidade. Apesar da idade, tem opiniões
precisas sobre o ídolo ("o que mais gosto nele sáo as
pernas, mais bonitas que as do Leão", "náo importa
que tantas mulheres o procurem, afinal ele é
bonito"), e mesmo sabendo do comentado romance
de Eder (27 anos) com a cantora Rosemary
mantém esperanças: "Casar com ele? Por (3S),
que
não?"
^
Enquanto essa idéia não
passa de hipótese,
Fabiani contenta-se com esporádicas
visões de Éder
almoçando com os colegas de time na churrascaria
do Zegão. onde se vê lodo mundo e se sabe dc tudo
que acontece na cidade, ou se descontraindo um
pouco no Brasileirinho, o burzinho da juventude
local.

avelange quer reabilitar futebol brasileiro
Oldemário

Touguinhó

de valorizar a competição. Os pequenos
devem ser equiparados aos outros do seu
nível e não aos mais fortes. Sou de
opinião que se deve deixar todo o Brasil
participar de uma Taça de Ouro, mas nas
finais só devem entrar os que investem
mais no futebol. Se um time do interior
passar por várias fases eliminatórias com
equipes de seu nível, ele terá que entrar
depois numa outra etapa mais difícil e só
mais tarde é que poderá vir a jogar contra
um Flamengo, Fluminense, Palmeiras,
etc. Na FIFA, temos os grupos na Europa em que se classificam duas equipes por
chave, por serem seleções de alto nível.
No entanto, na Ásia, África e Oceania, a
disputa é muito mais longa para sair um
vencedor apenas. No fim, quando uma
equipe de menor potência chega a finalista, é porque ela pelo menos está preparada para não fazer feio num Mundial.
Mesmo assim, isto ainda é o começo. Em
breve, todos terão um nível bem mais
equilibrado. Acredito que no Brasil, organizando um calendário antecipado,
com algumas divisões e os melhores subindo de categoria e os piores descendo,
em pouco tempo haveria muito mais
jogos rentáveis do que atualmente. O
de empresas no futebol tampatrocínio
bém é importante para ajudar aos clubes.
Há momentos em que temos que trabalhar com a cabeça e não com o coração.
Não adianta querer ajudar os que não se
esforçam para melhorar.

O futebol brasileiro pode muito em
breve reencontrar-se com o sucesso, com
os clubes saindo da falência e a Seleção
voltando a conquistar títulos. Tudo isso
será possível porque o presidente da
FIFA, João Havelange, está disposto a
colaborar ao máximo com Medrado Dias,
se este for eleito, a 17 de janeiro do ano
que vem, para a presidência da CBF.
Havelange acredita que, com um piano bem organizado, e toda programação
do calendário do futebol brasileiro feita
em bases profissionais, os clubes serão
beneficiados e a CBF terá condições de
liderar esta nova fase de trabalho.
— Decidi apoiar o Medrado
por um
antigo pedido da família Osório — explicou Havelange. Mais tarde, Giulite Coutinho me informou que Medrado seria
seu candidato e isso me deixou muito
tranqüilo para ficar definitivamente ao
lado do presidente da CBF. No entanto,
quero deixar claro que tudo que for
importante para valorizar o nosso futebol
estarei defendendo com Medrado Dias.
Estou na FIFA, mas sou um apaixonado
torcedor do nosso futebol e, dentro do
que me for permitido, darei todo incentivo à nova administração, inclusive
por
achar que, mesmo estando atrasados,
ainda poderemos armar um
grande time
para disputar o título no México, a partir
de 31 de maio. Acho o tempo muito curto
porque o presidente eleito terá que chaBom ambiente
mar os jogadores em fevereiro
para coHavelange costuma dizer que uma de
meçar a organizar a equipe e no início de
maio seguir para a fase de adaptação à suas vantagens como presidente da FIFA
altitude no México. Vai ser um trabalho é estar sempre participando de todas as
duro. O técnico terá que ser um homem atividades da entidade. Viaja para Zuribastante experiente e trabalhador.
que e para qualquer país que tenha uma
atividade que exija a presença da FIFA.
Gente experiente
Por isso é que tem relacionamento direto
Para o presidente da FIFA, somente com todos os presidentes dos países filiaum homem como Zagalo poderá em tão dos. Este ambiente é que permite
que
João Havelange só deixe a presidência da
pouco tempo armar uma Seleção forte.
— Zagalo é um
grande exemplo de FIFA no dia em que quiser, porque
ai leta c de treinador. Foi campeão comi- ultimamente nem é necessário mais haver
go em 58 e 62 como jogador, e em 70 eleições: ele é mantido no cargo por
como técnico. Onde encontrar alguém aclamação, depois da primeira eleição,
assim com tanta participação em compe- quando derrotou o inglês Stanley Rous,
lições internacionais? Nós no Brasil te- uma semana antes de começar a Copa do
mos a vantagem de contar com pessoas Mundo de 1974, na Alemanha Ocidental.
de alto valor para momentos difíceis
Uma das preocupações de Havelange
como esle. Cito o Antônio do Passo é cuidar sempre do futebol e da
parte
como exemplo. Ele foi durante algum administrativa. Quando o Brasil foi elimitempo delegado da antiga CBD na Copa nado na Copa de 66, na Inglaterra, logo
c depois sc firmou definitivamente como que regressou, Havelange deu início à
diretor no Mundial de 70. Toda esta construção de uma sede nova
para a
gente está aí em condições dc nos ajudar. antiga CBD, na Rua da Alfândega, onde
Em <S2 tivemos uma grande Seleção, mas hoje está a CBF. Entusiasmado com a
por muitos problemas o Giulite não pôde obra, partiu mais tarde para ganhar a
manter o grupo até hoje porque o Telê Copa de 70. Na FIFA, chegou montando
foi para a Arábia e vários jogadores se um projeto de desenvolvimento do futemudaram para a Itália. É devido a este boi. Assumiu no dia 21 de
julho de 74 e
problema que acabamos nos atrasando na logo depois estava desenvolvendo suas
preparação do time para o México e metas. Do plano constavam a construção
temos que começar a correr neste traba- de uma sede completa
para a FIFA e
lho o mais rápido possível. Não podemos Mundiais de Infantis e Juniores. Sonhava
perder tempo com experiências, o mais ainda com uma Copa de profissionais
certo é buscar as pessoas que já conhe- com 24 Seleções em vez de 16. Hoje,
cem tudo de uma Copa. Isso é que vai nos tudo isso já se tornou realidade. Isto sem
ajudar. Falo acima de tudo como brasilei- falar nas suas intervenções
para trazer a
ro — acrescenta Havelange.
China e encontrar uma forma de Israel
O presidente da FIFA está passando disputar uma vaga nas eliminatórias da
alguns dias no Brasil, mas já vai viajar Copa sem enfrentar os árabes.
— Estou apenas ajudando o esporte.
para o México, Cuba, Haiti, Porto Rico,
Jamaica, Martinica e Guadalupe a
Considero
os infantis como se fossem os
partir
desta quarta-feira. Normalmente, nestas alunos do primário em futebol. Os
junioviagens a lugares onde o futebol ainda res, os alunos do ginásio, e os Olímpicos,
está em desenvolvimento, Havelange que brevemente serão com jogadores de
oferece cursos instrutivos patrocinados até 23 anos, os universitários. A Copa do
pela FIFA. São estes cursos que vêm Mundo fica sendo o Masters. Com isto,
ajudando o desenvolvimento do futebol se cada país começar a participar de todas
na Ásia e África. O melhor exemplo está estas competições, normalmente estará
na Nigéria, que já venceu o Mundial formando no infantil os seus ídolos
para o
Infantil na China e foi terceira colocada Masters dos profissionais. Quando isso
no Mundial de Juniores na União Soviéti- acontecer, estarei realizado — conta Haca. O que Havelange lamenta é
que velange.
jamais o Brasil solicitou à FIFA qualquer
Com 69 anos, o presidente da FIFA
curso, seja de arbitragem ou de adminis- mantém
a disposição de um jovem. Para
tração. O que se sente é que, na opinião conseguir isso,
está sempre fazendo seus
do dirigente, a FIFA poderia montar um exercícios
e nadando algumas horas por
esquema de trabalho para o futebol brasi- dia. E
este seu vigor que lhe dá forças
leiro, com base no desenvolvimento e na suficientes
para pensar também no futeorganização dos clubes de futebol, tendo' boi brasileiro.
Pelo visto, se Medrado
como ponto dc partida a CBF.
Dias
for
eleito,
muitos cursos da FIFA
— O futebol
precisa ser rentável. seráo desenvolvidos no Brasil
para proteNão podemos organizar campeonatos deos clubes e reviver a mística da
ficitários. O importante é buscar a forma ger
Seleção.

Da piscina ao futebol
João Havelange nasceu em 8 de maio Ainda
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João Saldanha

A marcha da História

A: Bâ:... B.E., Bé. É isso aí. Foi assim
B...que eu aprendi a ler. Para escrever, acho
que cra na base do a, é, i, ó, u, ipisilone. No
Uruguai, onde também aprendi era um pouco
diferente: a, ê, i ô, u e vinha lá a coisa
incompreensível depois do u: Y-grega que era o
nosso ipisilone. Mais ou menos todos começaram assim. Depois a gente foi aprendendo:
Nicthcroy, Pharmacia, physica. As coisas foram
mudando, mudando e chegamos no de hoje.
Niterói ficou mais perto. Pudera, fizeram a
ponte. A farmácia já dá o remédio pronto e não
tem mais vidrinhos azuis ou cor de amêndoa
com o nome das "bases" líquidas e dos "pozinhos". Agora está tudo pronto e é só ler a bula.
Depois a gente chama o médico para consertar.
Antes do B... a: bá, eu nem sei direito o
que havia ou como era. Quer dizer umas e
outras aprendi com os padres do Colégio Anchieta e outras no Registro de Imóveis. Tinha
umas coisas muito engraçadas. Uma delas a
Carta de Doação de D. Pedro II ao Barão da
Taquara. Era assim:"Eu hei por bem e Minha
Majestade (o Minha em maiúsculo. O Imperador só falava nele mesmo em letra maiúscula)
doar a, meu fiel subdito, Barão da Taquara tudo
até onde sua vista puder alcançar uma vez que
suba o Monte da Curissica e até o horizonte". O

Barão muito malandro, armou uma expedição,
passou pelo impaludismo e a malária das lagoas
da Barra e subiu a Pedra da Gávea. Resultado,
desde ali até o horizonte, passando por cima da'
Curicica, o Barão e depois o Barãozinho tomaram conta, lotearam, grilaram um outro Barão,
mais prá lá, pro's lados de Campo Grande. Vida
que segue. D. Pedro muito liberal e amante das
Letras e das Artes deixou a imprensa aparecer
mais do que seu pai e até brasileiros puderam ter
jornais. Entrei para um deles, passei por duas
seções e vim parar no esporte.
Já devem estar perguntando: "O que este
cara quer com este papo de passarinho?" Scguinte: trata-se de um treino que estou dando.
História se aprende olhando pr'a trás. Imprensa
eu sei que não é assim. Como involuir se não
andando para trás? E se de repente pinta aí na
Praça Mauá um navio da Blue Star Line e desce
um inglês com uma bola debaixo do braço?
Vai nos ensinar as regras, as marcações do
campo e é capaz de formar um campeonato.
Garanto que não vai ser esta bagunça. Pois
tomara que o inglês chegue. A Blue Star Line
parece que já acabou. Ele pode vir dè avião. Em
troca, nós mandaremos daqui Caixa D'água e
sua turma. Que tal?
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Foto de Vidal de Andrade

em 52 voltou para o Rio e

aSSUmÍU a Presidência da Fed«ação Carior.. h* N..t.,,-s„
?!i „j « M . <
em 54,

Condecorações
do Senegal, Cavalheiro da Ordem de San
Martin da Argentina, Medalha da Ordem
do Mérito da Venezuela, Doutor Honoris
Causa da Universidade de Guadalajara,
Membro da Ordem do Mérito Esportivo
dos Camarões, Comendador da República
da Itália e La Gran Cruz de Isabel La
Católica, da Espanha.

Os títulos de Havelange na CBF
1958
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quase ao lado de onde está hoje o prédio ?n,t
?'?n£*'
da CBF. No esporte, começou a nadar aos Cn,r0U P3™ dm8cn,e da CBD' no DePar"
12 anos pelo Fluminense nas provas de 200, tament0 de Esportes Aquáticos, chegando
400 e 1 mil e 500 metros. Passou para
a v''ce-presidente em 57. A esta algura já
water-pólo e foi defender o Botafogo. integrava o Comitê Olímpico Brasileiro e
Nadava pelo Fluminense e jogava water- em 63 passou a ser também do Comitê
Olímpico Internacional.
pólo pelo Botafogo.
Como dirigente, iniciou sua carreira no p_ „ -. , ., .,
. __„
Botafogo, como diretor de water-pólo em m 58' f°' elelt0 Presidcnte da CBD,
cra uma entld*de eclética. Ficou até
1935. Foi depois para São Paulo e dirigiu
?Ue
Espcria de 1940 a 48. Comandou também
1974' 1uando f(" para a FIFA, ao vencer as
Federação Paulista de Natação, dc 1948
c|eições. Foi reeleito cm 78, 82 e será em
5286,
já que não existe oposição.

Em quase todos os Estados brasileiros,
João Havelange ja recebeu uma condecoração; no exterior, as homenagens contisua adm'nlsKa?°'
NnTnl?
r
No
entanto, eleÍT
da Ordem
já e Cavalheiro
da Legião de Honra da França, Cavalheiro
da Ordem da Valsa da Sueca, Cavalheiro
do Esporte dc Portugal, Ordem do Leão

Foto de José Cartos Brs
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o Mesquita espera passar à Primeira Divisa
sao

Mesquita e Cabofriense jogam
por um lugar entre os grandes

Ao contrário da Taça Guanabara, que chega a sua rodada final
em meio a grande tumulto, o
Campeonato da Segunda Divisão
caminha muito bem e em ordem.
Hoje, no campo do Mesquita, às
15 horas, contra o Cabofriense, o
time da casa joga a sua sorte de
figurar na Primeira Divisão na
próxima temporada. Vice-líderes
com 25 pontos, eles fazem o
jogo
mais importante deste domingo
pelo campeonato da categoria.
Esta rodada é a oitava do
returno. O líder é o Campo Grande, com 28 pontos. Como sobem
dois times para a divisão principal
no campeonato do ano que vem,
aumenta a importância da partida
de logo mais entre Mesquita e
Cabofriense. O vencedor pratica-

mente assegura a sua vaga entre
os 12 maiores times do Estado.

Jogo difícil
Pelo equilíbrio de forças entre
Mesquita e Cabofriense, é justo
esperar um jogo muito difícil. As
dimensões do gramado, acanhadas, fazem a partida ainda mais
dramática. Normalmente, o time
que consegue marcar um gol acaba vencendo. O Mesquita leva a
vantagem de jogar em seu campo,
com apoio de uma grande torcida,
e isto lhe dá um ligeiro favoritismo.
O Cabofriense é um time experiente, e foi armado pelo teenico Hamilton Barreto com jogadores vindos de times da Primeira
Divisão de vários Estados. Na sua
última apresentação,
foi sur-

VEIGA ^OM
Centro: Rua da Quitanda, 30
Gr. 502 - Tel.: PBX 221-1525
rijucaRua Barão de Mesquita,
•206A - Tel.: P8X 2460992
Niterói: Rua XV de Novembro;
49-RINKTel.:P8X 719-3353 ;
Méier Rua Dias da Cruz, :
689 B Tel.: PBX 594-5699

preendentemente derrotado pelo
Rio Branco de Campos pelo marcador de 1 a 0, resultado que
beneficiou o Mesquita, que conseguiu se igualar com ele na segunda colocação. Pela expectativa da
partida é esperada a quebra do
recorde de renda desta Divisão na
tarde de hoje.
Mesquita X Cabofriense
Local: Mesquita
Horário: 15 horas
Ingressos: arquibancada, CrS 5 mil
Mesquita: Ricardo, Catinha, Celso. Marco Antônio e Paulo Roberto; Godoy. Maniceira e Fernando Moura; Oman, Antônio
Carlos e Caldeira.
Técnico: René Simões
Cabofriense: Mário, Rocha, Fernandes.
Manoel e Júlio César: Sérgio Lima. Vasconcelos e Luís Paulo; Ronaldo, Cao e
Marcelinho.
Técnico: Hamilton Barreto
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Rio de Janeiro — Domingo, 6 de outubro de 1985
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"Rosa" de
Woody Allen
merece
revisita
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o que pens
das críticas

CÍj

Em entrevista ao correspondente do JB
em Paris, Augusto Boal, autor e diretor
H
Rn de 0 Corsário do rei, questiona as
I críticas feitas à sua peça na seção Em
| Questão da semana passada. Boal recorda
f que seu espetáculo Opinião, hoje clássico '
V
foi recebido com críticas semelhantes em
Wm
1964. "O novo - diz - é difícil de ser
absorvido."
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BOLSA DE ARTE

08 DE OUTUBRO

21 HORAS
TEATRO MUNICIPAL DO
RIO DE JANEIRO
MOZARTEUM BRASILEIRO
PATROCÍNIO EXCLUSIVO:
/- ALCAN DO BRASIL
8* GOVERNO DO CANADA

DO RIO DO JANEIRO

inaugura suas lojas

Evandro Carneiro
dfHoeim (Oficial

LEILÃO
DE OUTUBRO

1

COPACABANA
RIO SUL .S.
Av. N." Sra. de Copacabana, 680 ¦ SUB. D

3." PISO

Shopping da Gávea -3° Piso
Praga Saens Porta, 4S - 3.° Piso

Ing/essos'] partir cie
?3/09 loatro Municipal
Poltrona e Balcão Nobre
Balcão Simples
Galeria
Camarote ef-nsa

•^g^

Visconde de Pirajá 243-A
Barra Shopping - Nível Lagoa

FUNARJ

L-v

.Crt 250000
Cil 180000
Cr*
B0 0OO
Cc$ 1600000

«,MUN,nm1'
IX) RIO i*: I\NHRO

TERÇA (dia 8) e 4. FEIRA (dia 9) às 21:30hs.
QUADROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
Pinturas clássicas e modernas.
A. Lho te
A. Parreira..
A. Timotheo da Costa
Balliester
Bandeira
Bianco
B. Par/agreco
CA. Bertier
Campofiorito
C. Chambelland
Cícero Dias
Dacosta
Djanira
Di Cavalcanti
Ed. Zier
E. Pechoubés
Fernando P
F. Farruffini
Flávio de Carvalho
F. le Quesne
G.A. Guillaumet
Georgina Albuquerque

Gotuzzo
G. Trompowski
Guignard
Fl. Bernardelli
H. Cavalleiro
Heitor dos Prazeres
Iberê Camargo
lnimá
Ismael Nery

J. G. Ferry
João Câmara

John Graz
J. Timotheo da Costa
Kaminagai
Krajcberg
Aíabe
Malago/i
Malhôa
Manoel Santiago
Marcier
Maria Leontina

/Vi. Brocos

Mecatti
N. de Pierrefort
Oscar Pereira Silva
Oswaldo Teixeira
Pancetti
Portinari ,
Quag/ia
R. Amoedo
Reynaldo Fonseca
Rosalvo Ribeiro
Santa Rosa
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Sc/iar

Seelinger
Serpa
Sigaud
Silvio Pinto
Tellesjunior
Teruz
Tobias
Visconti
Weingartner
W. Virgolino

Exposição:
HOJE e AMANHÃ de 10 às 22 horas
•*¦—¦-¦•¦¦

Leilão:
-í
FEIRA
3?
(dia 8) e 4? FEIRA (dia 9) às 21:30hs.
Local da Exposição e do Leilão:
COPACABANA PALACE HOTEL
(Entrada pela Avenida Atlântica).
omi, iJíj J„ Iti/ocirv e ISS. leihrim Eljm/ro Camrmi ¦ Tel.:
};t 0J>)8
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Dia da Criança,
leve esta
gostosura para
casa e alegre
ainda mais a festa
da garotada.
'
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Botafogo
BarraShopping

j£-& ^J T*C
Satisfação garantida
ou seu dinheiro de volta
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CADERNO B/ESPECIAL

o

domingo, 6/10/85
JORNAL DO BRASIL

Carlos Eduardo Novaes

O candidato
nanico

MAIOR

Roda-Viva
UPI • ADRIANA RIMER • PRENTICE
STRESS • LÁPIS DE COR • COMPLOT
• ULTRAJE A RIGOR • JOÃO PENCA
E SEUS MIQUINHOS AMESTRADOS
• NICO REZENDE • PARALAMAS
• JOE • METRÔ
E o depoimento de DIOGO VILLELA

M

REDE MANCHETE
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A SEARS FAZ OFERTAS SERIAS PARA ãUEM
QUER COMPRAR BRINOUB
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Economize 12.900
Contra-Ataque
„e

47.900 por

Economize 102.500
Amore
De
577.500 por

35.000

Pequenina
Quer-me-quer

475.000

Preço Baixo é Searsl

110.000

O 1? bebê eletrônico. Corpo
totalmente flexível e macio.
Olhos móveis. A pilha.

Economize 16.000
Master

Quem-me-quor
De 220.000 por

Oe
93.000 por

180.000

77.000

Pick-up Colossus - Radio Control
Anda para frente e para
trás; vira para a esquerda
Apenas
ou direita. Faróis que
acendem.

1299.000

175.000 MSi63 4,Vfn¦*____&(
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Tudo o que você precisa para dar
uma grande festa com Moranguinho e sua turma.
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Economize 12.000
Cara Maluca
De
89.000 por

' '. s

Economize 42.500

m^Ut
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.., Ursinhos
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Carinhosos
de pelúcia - 31 cm
De 139.500 por

Economize 39.900
Força Bruta Jeep

97.000

De

198.900 por 159.000

De vinil - 9 cm
De 20.500 por 18.000

Cadeira dobrável
infantil

49.000

apresenta

Mesa dobrável
infantil
Ds 105.000 por

O MAIOR INSTRUMENTISTA DE TODOS OS TEMPOS

JEAN UJC POMTY

89.000

no TEATRO MUNICIPAL •*£#
Sucesso Absoluto
Sábado Seção Extra às

Sandália
infantil em
várias cores
Tam.: 20 a 32
Preço Baixo
é Searsl

15.000

NOS VOAMOS

[ VARIO líXlfjjl WW^I
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No Brasil, de férias, o Embaixador
Luis Paulo Lindemberg Sette, nosso homem em Tóquio.
L,uiaem

12 de Outubro,Dia da

De 59.000 por

RÁDIO CIDADE

CANAL6

Força Bruta Pick Up

De 287.900 por

Hèéèo

promoção:

Brasília recebendo um grupo do Rio
para o almoço que
em tomo do Deputado e Sra Ulysses Guimarães,
oferecem
hoje Maria Rita e Afranlnho Nabuco. Entre outros, foram
Mitzi e Renato Bonjean. Célia Portela e Eduardo Boniean
Aloisio Salles, Olavinho Monteiro de Carvalho eLuis
Eduardo Guinle.
A Barraca de Minas na Feira da Providência
promove
um grande almoço domingo que vem no Rio Palace,
com
direito à presença do C-.vereador Hélio Garcia.
O jornalista Ivo Cardoso foi contratado
pela Intcrvídeo
para dirigir um novo programa que a produtora põe no ar
mes que vem.
O Alô Alô abre as portas na
para o lançamento do LP que junta I.uiz quarta-feira
Eça e Peri Ribeiro. Com
direito a um show da dupla.
O escritor Álvaro Ottoni de Menezes
participará da
» M Ü° ^ 9' C°m SeU
nvroaod°PaI?ÔVpaSdtee,FrankfUrt'
O Cônsul-Geral dos Estados Unidos,
Alfonso Arenale*.
esta convidando para queijos e vinhos, dia 10, em
homenagem ao escultor americano Ibram Lassaw.
A Sra Teresa Muniz festeja amanhã aniversário
abrindo
a casa aos amigos com um buffet de
queijos e vinhos.
Alfa7<!"'a.
dc
Lisboa
Maria
r.-AJ"JaÃortURUCSa
Cândida Corrêa dc Sá) participará este ano (leia-se
da exposição
de mesas de Natal que será aberta dia 13 no Othon
Pala.ie
em beneficio do Dispensário Santa Teresinha do Menino
Jesus.

Apresentando

DR. EDUARDO AZEVEDO RIBEIRO

¦byUSTOP
IbyUSTOP

O cancelamento à última hora. no
ae Cinco Anysw da semana passada, programa
da anunestreia do quadro com o personagem CasCiada
Ri^lh° de um ex-todo-poderoso da
wín°D~
Velha
Republica
desconsolado por nao desfrutar
das mordomias de seus amiguinhos
da Nova
Republica — lem uma explicação menos bombastica do que a que se chegou a alardear
Foi vetado pelo próprio comando da
O personagem, entretanto, não será emissora
arquivado: volta na próxima semana,
provavelmente
atendendo por outro nome

=SOM^

De 198.500 por

^
¦

Vai estrear

NESTE DOMINGO/16:30

MAIORES INFORMAÇÕES PELO TELEFONE:
(021) 253-0001

Va

a 295-7830
Av. Pasteur 451
casa 2/Urca-RJ

Casinha do Jardim

mm
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Economize 23.500

ORIENTAÇÃO MÉDICA -NUTRICIONAL
PROGRAMA DE EXERCÍCIOS
FÍSICOS
TRATAMENTO FISIOTERAPICO
TRATAMENTO ESTÉTICO
FACIAL
TRATAMENTO
CAPILAR
irina parto
LAZER
CONSULTORIA DO PROGRAMA

Experiência e tradição a
serviço de seu tapete
orientai ou arrayollo confecção e lavagem de cortinas.
-~ -.

Extermínio total garantido por sistema ultra-sônico. Otlmo para residências, comércios, indústrias, granjas,
navios, escolas, supermercados, restaurantes e padarias. Atendimento a
todos os estados. INFS.: (021V-2488188

EMPRE tive a maior ruas. tYancamente não esperava
curiosidade em saber de on- tanto!
de saíram e como se comAristeu não pôde deixar de imagi__
portam esses anônimos ci- nar sua caricatura na
página três do
dadãos que nunca passaram de 0,8% JB
com um comentário do Homero
nas pesquisas sobre as eleições para
Prefeito. Resolvi acompanhar a tr^je- Sanchez qualificando-o como o grantória da Aristeu, candidato pelo MPB de fenômeno eleitoral da cidade. Re— Movimento Partidário Brasileiro dobrou seus esforços. A todos que lhe
—, algo que ele espera ver um dia perguntavam como ia sua candidatura, respondia com a boca cheia: "de
transformado numa espécie de CUT vento em
popa!" Estava vendo a hora
ou CONCLAT dos partidos políticos. em
que Ulysses Guimarães iria lhe
Os candidatos, vocês sabem, sempre
renunciasse em favor do
sonham grande. Aristeu é um técnico pedir que
candidato do PMDB: Mas Aristeu
em contabilidade com escritório no continuava
precisando de dinheiro.
Centro e residência em Madureira.
— Tente compreender, mulher.
Uma noite fria de junho, chegou em
Náo posso diminuir o pique da minha
casa, reuniu a família e anunciou:
campanha. Suas jóias só ficarão três
Vou sair candidato a Prefeito. meses
no prego. Mas náo se preocupe
Esta cidade precisa de um homem porque quanto eu for Prefeito...
honesto e trabalhador para adminisNo primeiro dia em que Aristeu
trá-la — antes que a familia pudesse
se manifestar, ele arrematou: — De- apareceu no horário gratuito, foi uma
pois de muito meditar, cheguei à con- festa: a família reuniu amigos, parentes, vizinhos. Imaginem só! Aristeu na
clusão de que este homem sou eu!
televisão, como o Cid Moreira e o
A mulher percebeu que não se tra- Sérgio Chapelin! Sem
grana, Aristeu
tava de uma brincadeira.
entrou ao vivo. Quando a cãmera enMas Aristeu você não tem nem quadrou-o, olhava para os lados, sem
saber se já estava no ar. A câmera
partido.
Não tinha — corrigiu ele, dedo flagrou Aristeu perguntando para ainos estúdios se podia começar a
para cima. — Acabei de fundar um. guém
Fui ao campo do Madureira, recolhi falar. Deu seu nome, nome e número
101 assinaturas e criei o MPB. Quero do partido, auto-intitulou-se o candiconvidar vocês a se Integrarem na dato tnais polêmico das eleições, conminha campanha — e já num tom de vidou os telespectadores para uma
discurso — porque, quando eu for peixada e no momento em que abria a
boca para falar do seu programa de
Prefeito...
governo, a cãmera passou para outro
Aristeu começou a traçar os rumos candidato.
da campanha. Já tinha o nome do
As pesquisas de agosto revelavam
partido. Agora só faltava o programa
e o vice-prefeito. Pediu uma sugestão um crescimento na candidatura de
à mulher: "Que você acha do Sobral Aristeu: saltara do penúltimo para o
Pinto para meu vice?" Aristeu açor- antepenúltimo lugar, com 0,6% na
dava e dormia pensando na sua elei- preferência dos eleitores. A família,
çào. Imaginava-se cercado nas ruas desanimada, sugeriu que ele voltasse
pelos eleitores. Imaginava-se num pa- para o escritório de contabilidade.
— Mas logo agora? — reagiu ArisIanque aclamado pela multidão. Mas
Aristeu precisava de dinheiro. Uma teu. — Vocês parecem que não estu"Tive
noite, despertou a mulher:
uma daram Matemática. Minha cândidaidéia! Vou falar com Olavo Setúbal! O tura cresceu 50% em um mês! 50%!
Banco Itaú com certeza vai me Vejam! Confiram ai! Nenhuma outra
apoiar!" Aristeu não descartava a candidatura cresceu tanto!
possibilidade de uma conversa ao pé
Aristeu não tinha mais dúvidas
do ouvido com Funaro.
quanto à sua vitória. Se Ulysses lhe
Mas você vai retirar o nosso
chamasse, já tinha a resposta na pondinheirinho da poupança, Aristeu?
ta da língua — "por que seu candidato
não renuncia a meu favor? Eu cresci
Você sabe, preciso mandar fazer
50%, ele caiu 12%". Aristeu repetiria a
faixas, cartazes, santinhos, camiseperformance de Brizola nas eleições
tas. Uma eleição custa dinheiro. Mas
de 82. Começou por baixo e agora se
nào se preocupe porque quando eu for
preparava para comer todos os outros
Prefeito...
candidatos pelas beiradinhas. Mas
O balanço das duas primeiras seAristeu precisava injetar um pouco
manas de campanha não poderia ser
mais de grana na campanha. A vaquimais promissor. O pessoal do escritonha entre amigos e correligionários
rio jurara fechar com ele. Na rua onde
nào deu mais do que Cr$ 52 mil. Ele
morava algumas pessoas já o cumpricompreendia: os tempos estão difímentavam chamando-o de Prefeito.
ceis. Vendeu o carro, a casinha em
No churrasco de aniversário do comIguaba, o aparelho de som do filho, e,
ele
concentrou as atenções.
padre
um dia, a familia entrou em casa, às
Sim, e na sua roda de biriba ele ficou
pressas, para assistir à novela e não
com 66,6% dos votos. Aristeu estava
encontrou a televisão.
na maior euforia. Teve ímpetos de se
— Vocês acham que sou maluco?
trancar no quarto para começar a
Se nào tivesse chances de vitória náo
redigir o discurso de posse.
iria meter o pau no nosso patrimônio.
Só mesmo um derrotista colocaria
Vocês sabem que já estou sendo recodúvidas na decolagem da sua candinhecido até nas ruas da Zona Sul?
datura. Agora era só esperar pelo iniOntem, em Ipanema, várias pessoas
cio da propaganda gratuita no rádio e
me paravam para perguntar se eu náo
tevê para seu nome tomar conta da
era aquele cara que aparecia na telecidade. Antes porém — em julho —
visào. — Aristeu bateu no peito —
Aristeu foi surpreendido pela primeiEssa eleição está no papo!
ra pesquisa em torno dos candidatos.
A mulher então abriu o jornal e
A mulher mostrou-lhe o jornal com
mostrou-lhe os resultados das pesquiuma expressão pouco animada: "Vosas de setembro: Aristeu permanecia
cê está em penúltimo lugar com
estacionado em antepenúltimo lugar,
0,4%".
com os mesmos 0,6%.
— O quêèê? 0,4%? — Aristeu
to— Sim, sim, mas viu como aumenmou o jornal das mãos da mulher —
tou o número de indecisos? — e afãsMas isso é ótimo! Sensacional! Veja
tou-se, altaneiro. — Quem vocês
bem: quando lancei meu nome as
acham que está deixando os eleitores
outras candidaturas já estavam nas
cheios de dúvidas?

PROGRAMA DE SAÜDE
BELEZA E EMAGRECIMENTO
DE LIGIA AZEVEDO
NA POUSADA NAS ROCAS

CASA JÚLIO

RATOS?

M

o/
15 /o

|

OLOBO

Jipe de Ataque
Da
coleção
CoPr8Ç0 Baixo 6 Sears!
mandos em Ação.
Tam
28x23 cm
53.900

249.000

l^^l

|

O ftaufcNo põtwüj

Preço Baixo
é Searsl

12.000

O fwt/Hlx.

de desconto
em livros
infantis

Compactos
infantis

FEIO

LPs infantis
A partir de

23.000
Kleek's
Light Night
De 16.000 por

12.900
Kleeks
Light Night
Disney
De 18.000 por

-^èaáí&A

Economize
18.000
Kit Pintura
Hello Kitty
De 53.000 por

Í__T__^í__»° \Ov

35.000

13.900 É__.

f/á, jfántpAje, iftcUõ pana. jâaa, vcd&tta
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Barra Shopping

Satisfação garantida
ou seu dinheiro de volra
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Setúbal e Moscou
¦ Depois de ameaçada
de cancelamento, por
falta de datas disponiveis, a viagem do Ministro Olavo Setúbal à
União Soviética foi fínalmente marcada para
o dia 9 de dezembro.
¦ Embora ainda não se
saiba com precisão a
pauta que o Chanceler
levará a Moscou para
discutir com os soviéticos, é certo que estes reivindicaráo o direito de

Mais um

passar a operar regularmente para o Brasil com
a Aeroflot.
¦ A empresa estatal ru»sa já voa para Buenos
Aires mas todas as tentativas de estender essa
linha até o Rio e Sào
Paulo têm sido barradas
pelas autoridades aeronáuticas brasileiras, até
porque não há o menor
interesse da Varig em se
valer do princípio da reciprocidade e levar seus
aviões até Moscou.

Foto de Rubens Monteiro
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A vida do assaltante Ronald Biggs vai finalmente
virar
filme.
O roteiro será assinado a quatro mãos
pela viúva de
Elvis Presley, Priscilla, e seu namorado brasileiro, Marcos
Garibaldi, que estiveram no Rio em maio deste ano
acertando discretamente detalhes do projeto.
A produção, que tem tudo para ser badaladissima,
associa ainda capitais do ex-jogador Pele e de seu amjjro
Alfredo Saao.
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Pelo contrário

Fazendo caixa

MIRANDA-.•fíQLCHÀS • CORTINAS '

XADCTCrO
I r\T^~m I C.O

d moi» completo col»çõo;

• ARRAIOLOS DIAMANTINA
• CASA CAIADA
• MARIA CLÁUDIA

teaz

-

Rua Vitcondo de Plrajâ — 260 ti. 110 T»l.: 287-1693

2° Curso Brasileiro
de Terapia da Queiaçâo

1

Exclusivo para médicos
23 e 24 de novembro
Rio Sheraton Hotel
Promoção:
Clínica Dr. Mateus Sornmer
Inscrições: R; Sampaio Viana. 299
Rio Comprido -_ Rj _ Tel: 264-5118

ÊSPRTE ORATÓRIA
y feira no Caderno dc Esporte*.
De V a domingo nn Primeiro Caderno

IMPOSTAÇÀO
„ ÇICÇAO,
3, K-7
1e2" série, valor 250.000
Pro1- Simon Wajnlraub.
no«S'
PROBLEMAS
DA FALA E
'NiBiçAo, consultas
M
236-5223 e 256-1644
cin£i?:&
FILIAIS:
DF, BH, SP, BA. GO.

_______

REFOBMAS DC: Calças. Paletós.
Colarinhos. Punhos. Gravatas Tro
ca ziper. faz cerzido invisível, etc
Conserta qualquer roupa.
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WALTER MONTÉZOmF

IMEDIATO

Eram dois amigos que mandavam na cidade,
mas só um poderia ser o...

\i&k: RIO SUL - SHOPPING CENTER
RUA LAURO MULLER. 116. PARTE A- LOJA A 11-A.
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Um filme de
FÁBIO BARRETO M
CENSURA
14 ANOS

kapnúo ttn tiêa»
origtu. de Om Gema»

Encontro
Todos os brasileiros
que
exibem no peito as insígnias
da Legion d'Honneur têm um
encontro marcado no próximo dia 16, às 17hl5min, no
Copacabana Palace.
Serão homenageados com
uma recepção a convite do
Presidente François Mitterrand.

Barriga cheia

<

Pelo menos os executivos brasileiros
estão
chorando de barriga cheia.
Uma pesquisa feita pela Kienbaum Consultores revelou que eles ocupam o sétimo
lugar no ranking dos mais bem
pagos em
todo o mundo.
Acima deles estão apenas,
pela ordem os
suíços, os alemães ocidentais, os belgas, os
franceses, os holandeses e os noruegueses.
* * *
O executivo suíço, o mais bem
pago do
mundo, ganha em média o equivalente
a Cr$
480 milhões anuais, contra os Cr$ 286 milhões do brasileiro.
A pesquisa não incluiu os Estados Unidos.

MÚSICA AO VIVO. COM NOBERTO SANTOS. EST AC. GRÁTIS
ADULTOS Cr$ 70.000. CRIANÇAS Ókí 35.000.

PATEK
PHILIPPE

í.3BSERVÂS
^T\SS^.lm£.im
^'^AA^Omx^^^
i
38&-332T
av, sernambetiba óooo - barra.. ] ...385-3322
nOSt ~1 iCfcn

das 10:00 ás 12:30 hs.
e de 14:00 ás 16:00 hs

Tels: 252-2829
252-0939- «224-1856

MÊS

DE í
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NUNO LEAL MAIA • NELSON XAVIER
MILTON GONÇALVES • AMPARO GRIZALES
ANDRÉA BELTRÀ0«TESSY CALADO» ARTHUR
MUHLEMBERG e MÁRCIA BARRETO
Uma produção LUCY e LUIS CARLOS BARRETO
«EQ3I3Z31
0 melhor lançamento do cinema brasileiro deste
ano.
Revista Veja ¦ Joelle Rouchou

Um filme a que se assiste com inegável
prazer.
-Wilson
Jornal do
Brasil

Cunha

2.a SEMANA DE SUCESSO

Em New.York; a^aís completa loja
de artigos para òturista brasileiro

HOJE

HJHiB Efpaa

wnwMiiÊm
mm
iMu

ESafilu ra^i

¦?'±l.'gL'.r?< laj-iá^-xJ

BOUTIQUE E ELETRÔNICOS IN

N. IGUAÇU
iguaçú
|n.
|

rTKTm
UiauiliMl

WS/M ejíe]' _mm mm

[Qconvww]

250 WEST 54TH STREET
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moda feminina

Festeja seu 3o aniversário
oferecendo 10% a seus clientes
até 31/10

«3 BarraShoppiig
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Acerte os ponteiros
com a música certa.
HOJE
14h30min
AS LONG AS
HE NEEDS ME"
com Lawrence Welk.
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RÁDIO JORNAL DO BRASIL FM 99,7

ZOZIMO AFIRMA:

"Tiín^nl rJISv8* Améri^ Cwqueira' ««^ositDf. intérprete dos LPs
TECLAS DE OUHO é inegavelmente dos melhores
do pais. Musica sóbna.
alegre, envo^ente com piano, sofisticado ófgâo ou otpuestra,
garante ôxrto em
suas recepções.
Aulas práticas de ouvido
295-3555 — 295-8569
TI»:

JOE
Gonde de Bonfim 229. 234-8367.
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VENDA ANTECIPADA DE INGRESSOS
NA MAMUTE

NEGÓCIOS E FINANÇAS ^VV^
^derno

Rio Malte
R. Siqueira Campos,
I
215-F Tel: 235-4946 __J

6-, Sábado e Domingo

(Rua 54, entre Broadway e Oitava Avenidas)

linlci-, i", ili.is no Primeiro

DESC

HHS «sua
1

AMANHÃ

(212)582-9324

Av'. Ataullo do Paiva 270 ss.
Rio Design Cente»
Tel: 274-5799
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Para o México

Um show no Scala amanhã, reunindo
um
ffrupo de artistas, entre eles Simone Nei
Matogrosso, Martinho da Vila, Erasmo Carlos e Angela Maria, vai arrecadar fundos
para auxilio às vítimas do terremoto do
México.
Na Sala Cecília Meireles, dia 18, acontecera outra rodada, desta vez mobilizando artistas eruditos, como Nelson Freire, Miguel
Proença, Maria Lúcia Godói, Turíbio Santos e Radamés Gnatalli, também com fundos revertendo para os mesmos fins.
* * *
Ambos os shows doarão suas bilheterias
integrais para o movimento Rio Solidariedade, coordenado por D Neuza Brizola.

D0 ALMOÇO DOMINGUEIRO
^!g?y^í,M0DAÜDADE
EM FAMILIA.SIRVA-SE A VONTADE DO
GRAND BUFFET
DE FINAS'IGUARIAS, COM UMA TAÇA DE
CHAMPAGNE

Relógios de bolso e de
pulso antigos de ouro.
•Patek Philippe» Lange
•Vacheron • Rolex
E OUTROS DE BOAS MARCAS
SR. RUDOLF
R. Senhor dos Passos. 48

jotgt Dut*«

"

Da relação de convidados
para o iantar
que o Presidente José Sarney oferecerá
dia 14 no Itamarati em homenagem -o
Presidente François Mitterrand consta
um nome certamente especial: Antônio
Carlos Jobim.
Só que Tom ainda não sabe
se poderá
aceitar o convite pois tem um compromisso na mesma noite para se apresentar
num
show beneficente.
* * *
Em tempo: Tom Jobim é
o mais
cavaleiro da Ordem das Artes e dasnovo
Letrás.

SUN DA YBRUNCH

3a feira no

Jirau

Couvert 20 000
Sicwara Campos 12A. T. 255-586»
.255-5864

Aigumento a Boln'0

CRÉDITO

O programa da ida esta
semana a Brasília do Governador Leonel Brizola não se
limitou ao jantar com o Presidente José Sarney.
Assim que Brizola deixou a
companhia de Sarney, deslocou-se célere para a residencia da Sra Vera Brandt, que
também oferecia um jantar
reunindo alguns notáveis da
Nova República, entre eles o
Ministro Fernando Lyra.
A Lyra, o Governador perguntou a quantas ia a campanha no Recife e ouviu de
volta:
— Está tudo táo enrolado
que só vai se resolver no terceiro turno.

Zózimo Barrozo do Amaral

by Claudete

l^\

Convidado
especial

A reversão dos chamados
consulados especiais em consulados simples vai fuzilar de
seus atuais postos três Embaixadores — Joáo Paulo do
Rio Branco, que deixará o
Consulado em Los Angeles,
Adolfo de Sá e Benevides!
que sairá do de Milão, e Antonio Cantuária Guimarães,
que será transferido de Nova
Iorque.
Serão todos substituídos
por Ministros de 2a Classe

A decisão do Presidente François Mitterrand de visitar o túmulo do Presidente Tancredo
Neves em São Joáo dei Rey vai
sacrificar uma parte de seu
programa no Rio, que será assim
encurtado.
Mitterrand voará de Brasília
até Minas num dos jatos da Presidência da República (a nossa)
e de lá é que virá para o Rio.
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de handicap
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Prêmio Arco do Triunfo, em
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très Possibilidades de week!nHnv'VMas
end, Nahas se admitia indeciso,
no cocktail que ofereceu no Clüblquinta-feira
dossTou
~°™ Os°65
ano°srdae ComPanhla
r T"*?* ^
Internacional de Seuro

Fuzilamento

MAIS
CURTO

^-a=j C0MPRÕl==s,

Coííqõo

m Ta^
Praía %"¥? T* COrTendo
no Gra?lde Prèmio

"Esticada"

'•''¦'

a O Sr Matheus Schnaider,
que
conseguiu unir da TFP ao PC em
sua chapa para reeleger-se presidente do Clube de Engenharia,
começou a enfrentar os primeiros revezes de sua nova administração.
O clube deve encargos sociais
atrasados no valor de Cr$ 365
milhões e, como se não bastasse,
tem nada menos que 60 títulos
protestados no 7o Oficio.
* * *
Matheus não tem a quem reclamar.
Afinal, a herança que está recebendo é de sua própria administração anterior.

Dança total
Depois do sucesso de Era uma vez
em Hollywood / e //, chegou a vez de
Quando Hollywood Dança, urna coletánea de 150 números musicais coletados em 800 filmes da MGM, Universai, RKO, United Artists, Paramount e 20th Century Fox.
O trabalho, dirigido por Jack Haley Jr, teve colaboradores como Gene Kelly, produtor executivo, e Henry Mancini, autor da música original.
Na tela, um pouco de tudo — sapateado, jazz, bale clássico, disco até
break. E, também, um pouco de todos, desde Fred Astaire e Ginger
Rogers até Baryshnikov e Michael
Jackson.
Para quem gosta de dança, é, sem
dúvida, um prato cheio.

-^íA

CADERNO B/ESJPECIAL ?

oÍSl""^ de cavalos
dTumTcnPneían°
aaum recorde certamente inédito de co^no turfe

• Esse tipo de transação,
mais que qualquer outro, inclui-se entre o que se costuma chamar de negócios do
outro mundo.

Vindo à tona

Amigos bem próximos do
exPresidente Geisel asseguram
que se há uma coisa com que ele
não se preocupa é com remanejamento em órgãos púbücos com o
objetivo de conter despesas.
Ele as aprova em cruzeiros
quanto mais em dólares.

as tabelas, com vistas ao
ano fiscal de 86.
• Quem já passou os
olhos pelos rascunhos,
garante que Brizola está
se preparando para arrançar a pele de muita
gente.

TECIDOS PADECORAÇÃO
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Dilema atroz
Ntüuu está bate^o

Virá à tona nos próximos
dias mais um picante potin
sobre a Velha República.
• Revelará que várias fundaçóes de funcionários das empresas estatais aplicaram
fortunas na compra de sepulturas no cemitério Jardim da
Saudade.
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Biggs dá filme

• Quem achou o IPTU
deste ano excessivamente caro, náo tem idéia do
que vem pela frente.
» O Governador Leonel
Brizola já encomendou a
seu Secretariado estudos
para corrigir ainda mais

6/10/85
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a equipe da GOSSIP está com
tudo para'
lazer sua cabeça. Vai virar fofoca,
Ataulfo da Paiva 1079 - 2° andar Tel.:
239-1795
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EM QUESTÃO «A Rosa Púrpura do Cairo'

pito

">
<z_v_ >

Os convidados gostaram
muito do filme de Woody Allen, embora nem todos o considerem seu diretor de cinema favorito. Mais uma vez, a melancolia, a
tristeza de Allen chamou a aten"inviabilidação. Falou-se até na
de do cinema" como insistente
proposta do cineasta norte-americano. Cecília, a heroína do filme, favorece muitas identificações: realiza o sonho de fazer um
personagem
"real" mexendoentrar na vida
nos corações dos
debatedores — o cineasta Caca
Diegues, o ator Miguel Falabella,
a ex-deputada Heloneida Studart, o diretor de TV Luís Gleiser, a crítica de cinema Susana
Schild, e a jornalista Szu Szu
Vieira, coordenados pelo crítico
do B-Especial, Wilson Cunha. Ficaram com vontade de rever o
filme.
Wilson Cunha — Alguns críticos estrangeiros e outros tantos nacionais
acreditam que A Rosa Púrpura do
Cairo seja apenas uma boa idéia, que
Woody Allen desperdiça. O filme náo
passaria, assim, de um gimmick, ou
seja, reduz-se àquela história do personagem que sai da tela e vai ao
encontro da fã de cinema. A partir
daí, faltaria fôlego suficiente para
estabelecer o universo que, na realidade, pretende mostrar.
Caca Diegues — Às vezes, o filme
nasce de uma idéia, mas ele nunca é
feito por uma idéia só. Evidentemente, A Rosa é muito mais do que essa
única idéia; no fundo, sáo as imagens
que constróem as idéias. Como em
todos filmes de Woody Allen, A Rosa
Púrpura do Cairo é um pequeno
filme; aliás, excepcionalmente, esse
é bem mais abrangente que os anteriores. Devo confessar que não sou
grande admirador das obras de Allen. Acho-o um grande cineasta, embora muito deslocado no seu tempo.
Na minha opinião Woody Allen é o
cineasta da inviabilidade: a inviabilidade do amor em Annie Hall; a inviabilidade da arte no Síardust Memories; a inviabilidade do sucesso
em Broadway Danny Rose e, agora,
a inviabilidade do cinema. O paradoxo de A Rosa é conseguir ao mesmo
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tempo ser uma declaração de amor
ao cinema e a declaração da sua
inviabilidade, da impotência do cinema. Isso tudo faz de Allen o cineasta
da melancolia, do fracasso. Não existe aqui o carinho pelo cinema de A
Noite Americana, nem o romantismo delirante de Cantando na Chuva
— só para citar alguns clássicos.
Miguel Falabella — Eu fiquei gratamente surpreso ao assistir A Rosa,
porque de certa forma sua linguagem é uma coisa que todos da minha
geração estão usando. Todos os filmes de Allen, realmente, são muito
melancólicos, mas não concordo que
sejam deslocados. Pelo menos a
mim, ele me diz coisas que eu gosto
de ouvir. Para mim, A Rosa falou de
uma estética que vivencio, por isso
tive uma identidade muito grande
com o que ele diz, com o meu material de trabalho, com o meu referênciai de cinema; minha geração foi
criada vendo Sessão da Tarde.
Luís Gleiser — Não acho que esse
filme seja um hino de amor ao cinerna enquanto tal, e muito menos ao
fã do cinema. Embora tenha adorado
o filme nas duas vezes em que o assisti — e apesar de não gostar muito de
Woody Allen —, me pareceu haver
até certa crueldade na delimitação
do que pode ser o fá de cinema
diante dos seus mitos. Tanto que,
naquele momento final, quando Cecilia aos poucos vai se reencantando
diante de Fred Astaire dançando, é
um momento retórico, muito redundante, quase bombástico dentro do
musical. O sorriso dela no final não
me parece ser apenas um sorriso de
alguém que, mais uma
vez, está deixando se
embalar pelo encantamento
do
cinema.
Achei curioso o Tom
Baxter ser o único personagem que pôde sair
da tela;
tem outro
que até chega a tentar,
mas se esborracha na
tela. Dentro desses personagens há uma visão
muito profunda de como vão se posicionar
//•} diante daquele novo faMx/C
to, ou seja, do cinema
"~% que
sai de si mesmo para chegar até a platéia.

Heloneida Studart — Eu falo como
uma pessoa que não é crítica, mas
tem paixão pelo cinema. A Rosa tem
muito a ver com as pessoas que
amam o cinema e fazem do cinema
uma forma mágica de se encantar
com a vida e até, de certa maneira,
fugir da vida. Cecília tinha uma realidade mais ou menos insuportável.
Ela era aquela figurinha patética
com um marido violento, truculento
em plena Recessão — e por isso vive
a outra vida através do cinema. Eu
acho que ela sofre transformações
através do filme todo. Os acontecimentos fizeram com que sua vida
mudasse. Também fiquei impressionada com a mudança dos personagens. No filme dentro do filme surgem comportamentos absolutamente insólitos. Um deles: o garçom, de
repente, sai com aquele sapateado
maravilhoso. De repente, de uma situação aparentemente paralisada,
aquela mulher pode mudar toda a
vida descobrindo o sonho, o amor, a
esperança, a felicidade.
Falabella — Tem até certa simplicidade que me deixou incomodado na
primeira vez que vi, porque eu queria
algo mais romântico na hora que
Cecília tinha que optar, mas nem dá
tempo da gente torcer por ela.
Gleiser — Parecia que as coisas já
estavam determinadas, porque ela
poderia ir para a tela e ficar na tela
definitivamente.
Wilson — Muita gente vê na atitude
dela ficar na platéia uma espécie de
conformismo de Woody Allen. Seria
muito mais revolucionário se ele fizesse com que a personagem entrasse e terminasse dentro do filme, já
que conseguiu levá-la da platéia para a tela. Nesta atitude, Allen em seu
processo de maturação artística estaria tendendo para um processo de
acomodação.
Susana Schild — Em A Rosa Púrpura do Cairo há uma aparência muito
inocente. Parece que Woody Allen
quer resgatar aquele prazer e encanto que as pessoas sentiam quando
iam ao cinema. O que a Cecília representa é o grande prazer do espectador.
Gleiser — Não tenho certeza disso
não. Se ela entrasse e ficasse, seria
um bom final para aquele filme, mas
náo seria um bom final para o cinema.
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Woody Al len
O paradoxo
de A Rosa é
conseguir ao
mesmo tempo
ser uma
declaração de
amor ao
cinema e a
declaração
da sua
inviabilidade.
Caca Diegues

¦ "Se Cecília
entrasse e
ficasse, seria
um bom final
para o filme,
mas náo seria
um bom final
para o
cinema."
Luis Gleiser

bilidade de vir a ser. Por isso, nâo vejo
como um quadro negativo.
Heloneida — A gente encontra muito
isso, pessoas que se reabastecem de suas
esperanças, ilusões e sonhos no cinema.
Conheço pessoas que sofrem decepções,
perdas e vão ao cinema para se recuperar.
Na cena final, a Cecília está se realimentando de esperança através da magia do
cinema.
Susana — Mas isto é a funçáo escapísta
do cinema.

Caca — Evidentemente, A Rosa Púrpura
do Cairo é um grande filme, do contrário
não estaríamos aqui debatendo. Tirando
os momentos em que resolve ser cineasta
europeu como em Interiores, é claro que
Woody Allen é um diretor que está cada
vez dominando melhor seu instrumento
de trabalho. Esse filme é muito bem feito;
a escrita é de uma simplicidade límpida e
muito inspirada, mas o seu discurso apresenta dois pontos irritantes: o primeiro é
mostrar que antigamente é que era bom;
o segundo, agora o cinema é inviável. A
mulher tem que escolher a Depressão.
Susana — Mas ai existe uma contradição.
Essa é uma das ironias de Woody Allen,
como aconteceu em Zelig, quando ele
aparentemente copia todos os estilos, todos os filmes, todas as narrativas, e consegue fazer um trabalho original. Eu acho
A Rosa um filme bastante original. A
grande ironia de Allen é que aparentemente ele está declarando uma falência,
mas ele aposta, continua produzindo, e
poucos cineastas apostam tanto no cinema quanto ele. Não creio que Allen acredite na inviabilidade do cinema, tanto
que não pára de fazer filmes...
Caca — Na cena final, quando Ginger
Rogers e Fred Astaire estáo dançando
Cheek to Cheek, eu vejo como um filme
de terror. Quando a Cecília sorri parece
que vai começar tudo novamente, que ela
fosse entrar no mesmo mecanismo do
qual não vai conseguir sair de novo. Isto é
a apologia da facilidade diante do cinema
e da impossibilidade do cinema melhorar
sua vida, coisa em que não acredito.
Wilson — No final, Cecília não entra para
a tela mas, de qualquer forma, há um
reencontro com a esperança. Cecília não
termina "pra baixo", destruída; ela termina com a maiinha na mão, tipo Lili, solta
no mundo. No momento em que Woody
Allen a coloca se fortalecendo novamente, está apostando tanto na força renovadora do cinema quanto na própria possi-

Falabeila — A Cecília não vai ao cinema
como uma visão crítica, mas como uma
fruidora.
Caca — Deus me livre de quem vai ao
cinema como uma visáo crítica. O cinema
tem que ser um ato de amor total.
Szu Szu — "Quando a gente não ama
mais a vida, vai ao cinema", disse Truffaut. Como apaixonado pelo cinema, tive
uma grande identificação com a Cecília,
porque realmente ela usava o cinema
como escapismo.
Falabeila — No dia que meu avô morreu,
fiquei tão triste, que fui ver Tubarão.
Wilson — No fundo, para mim, Woody
Allen está colocando o tempo inteiro a
possibilidade de reintegração do homem
com a vida através do cinema. Isso fica
muito claro quando Cecília chama o marido — que está de mal com a vida — para
irem ao cinema, dizendo que ele vai melhorar. Por mais inocente que o filme
possa parecer, sabe-se, esta náo é a realidade, nada é absolutamente inocente —
existe sempre uma idéia por trás, uma
certa visão da realidade. Neste sentido,
lembra até o teatro besteirol do Falabella...
Caca — Sou contra esta definição, ela é
pejorativa...
Wilson —Mas já deixou de ser pejorativo,
é uma classificação, como um gênero...

¦ Allen ri de
todos os
filmes feitos
na época.
Seria o
Woody Allen
besteirol?
Miguel
Falabeila
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bonito, em que a champagne era borbulhante. Quando, com toda simplicidade,
Cecília comenta "eu não sei quanto você
está pagando por essa champagne, mas
não é champagne, é ginger-ale", Allen
está desmitificando toda aquela atmosfera da sofisticação de Nova Iorque. Esse
filme é extremamente amoroso, fala de
desamor, e ao mesmo tempo quando ele
põe o ator no bordel há uma total inadequação. Isso tudo nos mostra que o sexo
em Woody Allen é uma coisa não resolvida.

Falabeila — Já virou uma coisa carinhosa... À sua moda, Woody Allen subverte a
ordem do filme. Da mesma forma que a
gente fala do besteirol, recria e avacalha
com as nossas chanchadas, Woody Allen
subverte a ordem do filme em que tudo
sempre acontecia do mesmo modo. AJlen
ri afetivamente da Rosa Púrpura e de
todos os filmes que foram feitos na época.
Seria o Woody Allen besteirol?
Heloneida — A fotografia da Recessão
retomando o tema, é muito clara. O marido da Cecília é um personagem típico da
Recessão; vive vagabundeando porque
está desempregado, sem ânimo de procurar emprego, e desconta tudo brigando
com a mulher. Mas apesar de toda essa
situação, ela tem uma relação afetiva
com o marido; por isso Cecüia não está
vivendo inteiramente dentro do filme,
tem uma parte dela, que está muito colada à vida real, ao cotidiano, e talvez seja
essa a razão que puxe ela para ficar do
lado de cá da tela.
Szu Szu — Eu nem gosto do Woody Allen,
acho muito pretensioso, mas A Rosa Púrpura do Cairo me tocou bem fundo. De
todos os seus filmes esse foi ao meu ver o
mais sensível, mais triste. Ele consegue
captar todas as nuances como criador,
talvez por isso consiga nos mostrar que é
um dos maiores diretores do momento.
Caca — Eu vejo a Recessão no filme de
Woody Allen como uma ordem imutável,
intocável, que não tem solução, a pessoa
tem que ir para o cinema para fugir da
realidade. Em filmes de grandes cômicos
americanos como Buster Keaton, Os irmãos Marx, Jerry Lewis, isto seria mostrado de uma forma mais escrachada,
mas a mesmo tempo muito mais sarcástica, corrosiva. Muito mais capaz de rir-se
de si mesmo.
Wilson — De todos os filmes de Woody
Allen, esse é o mais ricamente dialético,
na forma como constrói, destrói, reconstrói. Quando leva a câmera para dentro
do filme, Allen começa a desmitificar o
universo daqueles filmes em que tudo era
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¦ O galã nào
tinha muito a
ver com o
sexo. Não era
um cara que
ia pra cama
com as
mulheres.
Heloneida Studart
do discutir sempre o cinema e o que ê real
dentro do cinema. Não tenho muita certeza até que ponto ele é o cineasta da
melancolia, só.
Susana — A llosa Púrpura do Cairo tem
dois aspectos: um é a mistura da fantasia
e da realidade dentro da própria ficção; o
outro, é um certo descontrole do autor em
relação aos seus personangens. A partir
do momento que você se deixa envolver
por um filme, ele deixa de ser fantasia, e
de uma certa forma tornou-se real.

Heloneida — O galã não tinha muito a
ver com o sexo, ele só estava desempenhando um papel romântico. Na vida,
então ele veio representar aquilo que era
no filme, um cara que não ia para cama
com as mulheres.
Falabeila — Isso é um problema da obra
inteira de Woody Allen, uma pessoa superatormentada com esse lado melancólico.
No final quando Cecüia vê Fred Astaire e
Ginger Rogers dançando, ela está muito
contida naquele universo; o único momento que ela tem um desabrochar no
filme é quando está sentada no restaurante com a condêssa, e o seu rosto se
ilumina vendo a Kitty Haynes cantar. Ela
é uma mulher que náo tem uma vida, não
tem uma relação. Apesar de preocupar-se
com o marido, nada me leva a crer que ela
tenha um orgasmo satisfatório com ele.
Heloneida — Isso ninguém sabe porque a
Cecília é uma mulher muito secreta, muito introspectiva, o que não quer dizer que
ela não tenha uma sexualidade.

Wilson — Existe também a possibilidade
de que nada daquilo tenha existido, seja
apenas uma situação básica de um sonho. O filme começa com a citação musical de cheek to cheek e termina com a
própria encenação da seqüência...
Wilson — Esse filme toca na sensibilidade
do espectador. O Caca está um pouco
pessimista quanto ao filme, dizendo que
aposta na infelicidade...
Caca — Nada disso. Eu acho que ele
aposta na felicidade impotente; poderia
experimentar outras coisas. No capítulo
da fantasia, da possibilidade de esperança e da generosidade da relação entre os
seres humanos, um filme como ET me
impressiona muito mais do que esse.

Falabeila — Mas Woody Allen nunca
resolve essa sexualidade...
Susana — Eu acho que A Rosa toca no
deslumbramento do espectador. Tanto é
que a Cecília sai deslumbrada, assim como as pessoas que saem desse filme elas
saem satisfeitas.
Gleiser — Como cineasta, Woody Allen
continua produzindo sem parar, tentan-

Gleiser — O interessante é que aqui,
tirando o Wilson, que é o moderador,
apenas a Susana, a Heloneida e o Falabclla curtem as obras do Woody Allen,
mas todos nós gostamos rnuito da Rosa...
Heloneida — Milhares de pessoas se identificam com a Cecília, uma pessoa fechada num mundo amargo, que de repente
abre a janela para um mundo de sonhos,
onde tem champagne, condessas riquissimas. Eu gostei rnuito dela.

¦ "Eu nem
gosto do
Woody Allen.
De todos os
seus filmes,
esse foi o
mais sensível,
mais triste."
Szu Szu Vieira

Falabeila — Todos nós gostamos muito
de A Rosa Púrpura do Cairo. Dá vontade
de sair daqui e ir direto rever o filme.
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¦ "O Ultraje é metido
a mostrar a teimosia de uma
juventude que se quer avançada
mas é ignorante'.'
de Deus. Será que Deus é mudo?" e cria
movimento na água parada da irreverência inútil. Enquanto que eu teimo em
retomar que o mais importante no caso
específico, não chega nem mesmo a ser o
compromisso, mas a qualidade; a música,
a Música. Mas Renato então diz mais:
que evoluíram em "busca de uma linguagem e estilo que aproxime o experimentalismo do pop sem cair no pasteurizado
ou em soluções fáceis." E seria isto. Simpies como um passo. Mas difícil demais
pra quem já deitou na cama.

André Ervilha
fique bem claro desde o
início. A música popular brasileira talvez nunca tenha estado tão bem. Tom Jobim
trabalha como nunca. O ChiQUE
co produz entre um fôlego e
um chute. Milton já vem aí com disco
novo. O Egberto está gravando enquanto
você lê; agora. O Paulinho da Viola não
descansa mais. Arrigo já terminou as
férias. O Gil não pára nem quando vacila
a inspiração. O Caetano está. O problema
todo fica no desvio. É a contramão. O
contra-contra. O rock com cara de novo
invadindo de enxame nossa delicada sensibilidade mal acostumada com a qualidade.
Em 1982 Elis Regina dizia sem parar,
naquela sua velocidade de quinta marcha
engatada — "As coisas estão aí para
serem feitas". Era o país começando a ter
um espaço brutal. Não dava mais pra
repetir, pra ficar relutando e xingando
regime. Era a hora de o profissionalismo
puro brotar. Parar, pensar e entrar com
outro pé. Era a vez do pé direito. O pé
esquerdo já tinha sido usado demais.
Pouca gente conseguiu de verdede. E Elis
cantava "Perdoem a cara amarrada, perdoem a falta de abraço, os dias eram
assim (...) Mas (...), quando colherem os
frutos, digam o gosto pra mim".
Pois eu vou dizer o que ninguém ainda
te disse, Elis. Uns frutos aí nasceram em
drops. Os sabores são falsos. Tudo cheira
a Falso Brilhante. O Ultraje, Elis, é metido a querer mostrar a teimosia de uma
juventude que quer se mostrar avançada,
mas é ignorante. O problema é que eles
são idênticos demais. A não ser por Inúti1, que é um rock mais evolutivo, de uma
irreverência competentérrima, não conseguiram mais nada. Perderam na solitária escuridão do sucesso a carreira do
significado. Fazem assim, porque "mim
gosta ganhar dinheiro" e ideologia vira
coisa démodé. Nada tem por quê. É ultraje por ultraje. Rigor mesmo, que é bom e a
gente gosta, nada.
Posso enumerar uma infinidade de outros menos competentes ainda. Tem um
tal de Blitz preso na blitz do tempo. Tem
um certo Barão Vermelho que não faz
nada desta cor há muito tempo. Tem o
Cinema que parece só assistir videoclip.
O Magazine vai ter que vender roupa
pra
sobreviver. O RPM tenta dar aulas de
pós-graduação em órgão. O Paralamas do
Sucesso caminha para o ferro-velho. Os
Ronaldos foram pra guerra. O Lobão,
parece que foi comido pela chapeuzinho
vermelho. Etc., etc.
Por enquanto só tem um que escapa a
todas as escabrosas ignomínias. O Legião
Urbana, que chegou falando de proposta
e leva música a sério. Renato panfleta:
"Já me falaram
que a voz do povo é a voz

Mas tem mais gente trabalhando. Chico, que promete voltar aos palcos no
inicio do ano que vem, náo pára sentado.
Mas Chico, além disto, tem suas posições.
E diz sobre o rock: "Existe uma distância
muito grande entre as raízes deles e as
nossas." E mais. Chico tem propostas
para uma modificação do quadro. Diz que
sim. Que dá pra reformular que "se hoje
eles fazem rock, devem continuar fazendo
rock. A partir de uma revalorização do
Brasil como projeto, eles mesmos vão
poder encontrar um rock mais brasileiro
e caminhos novos até a nível internacional (...) Há um manancial de ritmos e
expressões que podem ser resgatados pelo pessoal de guitarras e do rock. A minha
geração bebeu muito da música americana. Nas minhas músicas há coisas dos
blues, do jazz. Mas tem também a mistura feita aqui; genuína e moderna...". É
mais um recado perdido no meio da confusão estridente que eles náo perceberam. Se começassem ao menos a ouvir as
críticas ainda roucas que surgem, quem
sabe não arrumavam a casa para o Natal?
Porém, acho que é melhor continuar
no agradável. Onde também tem gente
que empaca. Roda no bueiro. Salto do
sapato nas frestas da grade. Gal. Gal,
general da voz. Fez quarenta anos esta
semana. Mas cinco anos cantando "Meu
nome é Gal" é demais pra qualquer coração. Pelas mesmas faixas listradas do

Tárik de Souza

POPULAR

MAC na praça

O ídolo da juventude "modelo James Dean" do momento é canadense e seu
nome é Corey Hart, de 23
anos. Para completar o círculo de apelos ao público
sensível ao estilo MAC
(Maior Abandonado Carente), Hart (que quer dizer
coração) traça seu perfil na
faixa título de seu novo Lp,
Boy In The Box lançado
esta semana no Brasil —:
"Se você
está perdido e
sozinho/ nunca se renda/ e
se seu caminho não o leva
para casa/ nunca se renda/
pois ninguém pode lhe tirar o direito/ de lutar e
nunca se render". Corey
Hart estourou no ano passado com Sunglasses at
Night e o novo Lp já recebeu três discos de platina
no Canadá e o primeiro de
ouro nos EUA. Corey Hart

Enquanto isto, na casa de Clara Crocodilo, Arrigo mata os carreiristas a pau.
"Se eu fosse
me preocupar com o fato de
vir a perder o embalo de carreira, não
teria sentido a escolha que fiz para a
minha vida: escolhi fazer música e náo
fazer carreira". "Quem está interessado
em vencer, ter dinheiro e segurança, náo
está interessado em fazer música".
E eis que chegamos ao homem. O está.
O incomum Caetano comum. Que se esgueira no telhado do saloon, chega à
janela do assunto e arremata com um
tiro: "Para mim a canção é outra coisa; o
que me encanta é operar na própria cotidianidade, transformando-a". Apesar de
dizer incessantemente que adora a moda
e entrou na dita, há que se perceber
como. Caetano a priori; antes de ser moda, é a qualidade surgida da genialidade e
do esforço. Estar na moda e levar tudo
nos picos extremos de seriedade, não é
problema, é a solução. O problema desta
desobrigação da linha brega/pósbrega/punk/rock mora nesta floresta ai.
Porque o resultado desta pseudocultura é
o novo fruto, assim como isto foi fruto das
causas anteriores.
Não quero nem pegar a armação por
este lado lógico do histórico. A lógica está
perfurada há muitos anos e os sofistas já
sabiam disto; quero mesmo é acelerar a
discussão em torno da necessidade de se
qualificar o trabalho todo. Caetano diz:
"Gosto da
contemporaneidade. Acho que
é amedrontadora também, é desencorajante, mas é também entusiasmante. De
todo modo, enche a gente de tudo, é
muito rica a vida que a gente tem como
complexidade; na contemporaneidade as
possibilidades são imensas e há os desníveis e as perguntas."
Mas ele se mete, perfura e quer saber
como respondê-las. "A gente trabalha
com o lixo das redundâncias. É a nossa
matéria-prima. Usamos o que já foi
jogado fora por outras áreas." O crítico erudito J. Jota de Moraes faz um comentário
que cabe bem: "Aquele que pensa muito
só em um instrumento, só em um
gênero
musical, só em um compositor, nâo tem
muito tempo para gostar de música..." Ao
que o Tim Maia solta um tufo de voz e
arremata: "É tudo musicista, não tem
músico."

Tom Jobim me disse há alguns minutos, depois de mais uma desobediência ao
seu médico: "O que acontece é que houve
um fechamento neste país. Por muitos
anos nâo se ouvia nada de prestável. Era
música americana de baixa qualidade. O
resultado? Esse resultado rock aí. De
repente assassinaram a bossa nova. Mataram a música. O que dava pra se esperar?" Enquanto o país ainda brinca de
esperar a Nova República tem gente que
tem mais o que fazer e Tom diz "Dinheiro? Não. Eu só posso comer um bife por
dia. Eu não quero dinheiro. Quero é trabalhar e muito. E é o que estou fazendo.
Quero gostar do Brasil. Os americanos
adoram os Estados Unidos e os brasileiros acham lindo. Só se fala em Nova
Iorque nesta cidade. É um horror. Por
que é que não gostam do Brasil? Por que
é que não acreditam? Trabalham?"

USICA

¦g Gal Costa foi no dia 26
¦" passado. Agora é Gonzaguinha no próximo dia
12: a geração dos festivais
e movimentos dos anos 60
está chegando aos 40 anos
sem esconder a idade.
Gonzaguinha vai além:
promove uma festa infantil aproveitando a coincidência de seu aniversário
com o Dia da Criança e
aproveita para lançar o
novo LP, intitulado Olho
de Linee e Subintitulado
Trabalho de Parto. O disco tem a ver com a meninada ao menos na vinheta
de abertura, com uma
zoeira de vozes infantis e
mais adiante, na faixa Belo Balão. Por isso, o lançamento, que acontece na
gravadora Odeon, em Botafogo, terá palhaços, malabaristas, bandas de música, pipoqueiros, brindes
e anões.

sinaleiro vermelho ficou Djavan. Estranho. Djavan é um músico de indiscutível
superioridade. Seu domínio, cheirando a
dono de horta, beijando cou ves, entrou
pelo vão da lontra. Faz uma falta catastrófica. O último disco, principalmente;
gravado nos Estados Unidos, afogou no
Atlântico lá pelas praias do México. Não
deu nem pra sentir.
Gil é outro que continua no carro
puxador; náo comenta sobre o momento
da música mas trabalha onze meses
por
ano. "Sou um operário da música", ele
diz. Paulinho da Viola já é um que diz:
"Rock? Ouço
e gosto. (...) Agora é preciso
cuidado com a parafernália do rock: o
ritmo é usado apenas para vender viseiras, relógios, chapéus e alguns têm duração meteórica". E de duração meteórica
entendem muito bem alguns dos novos
astros do rock descompromissado. É pra
chegar e partir; feito noiva em igreja
errada. A desimportância deles é tamanha que foram aos poucos se tornando o
novo-descartável. Tem uma tropa deles
aparecendo a cada més. Não se anda
cinco quarteirões no Rio de Janeiro sem
se ouvir o som de mais uma guitarra
ensaiando solos do provável sucesso. Virou mania braba. Embebedou a adolescència frustrada.

Veja bem — é o momento certo. É hora
de ter coragem e repudiar a deturpação.
Ainda dá tempo de corrigir a falha aguda.
Rever, reformular. Pensar grande. Admitir, até. Tem que acontecer alguma coisa.
Permitir a invasão do inútil é concublnato. A música brasileira já alcançou
respeito no mundo. Isto aí, definitivamente, não pode ser a seqüência de tamanha competência. Grite. Cante alto. Ou
daqui um tempo eu e muita gente
por aí
também vamos culpá-lo.

Pointer Sisters no Topo
Depois de ganhar dois Grammys
e dois American Music Awards
para sua repleta estante de
troféus, o trio americano Pointer
Sisters apareceu num Especial
gravado em Paris no Le Rex
Concert Hall. O tape traz faixas
do novo disco das irmãs Pointer,
Contact recém-lançado aqui. Além
disso, as Pointer fizeram um
video, Dare Me, com a música de
trabalho do Lp. A direção foi de

Michael Chapman o mesmo de
Robert de Niro em Taxi Driver. O
tema é o boxe e as cantoras
aparecem travestidas de
empresários mafiosos, bigodeadas
e tudo. Mais adiante aparecem no
ringue com Mark Breland,
medalha de ouro nas Olimpíadas.
Em suma, a receita da moda,
juntando esporte & música, para
manter as Pointer na ponta.

Rock e jazz na Estrada

Deve ter pesado o fascínio da maquiagem, ou
quem sabe a vestimenta orientalizada ou até mesmo
a música, mas o fato é que o Boy George transformou-se na maior atração da feira de vídeos de
Pequim. Depois da turbulenta temporada do Wahm,
o cantor inglês pode ser o próximo convidado dos
chineses em fase de abertura cultural para o Ocidente. Para mais uma tournée brasileira, o pianista
canadense de jazz Oscar Peterson vem acompanhado de três reedições marcantes: West Side Story
(Verve), gravada em 62, com sete faixas escolhidas na
trilha de Leonard Bernstein, e Night Train (Verve)
também de 62. Em ambos, o Peterson Trio é eompletado pelo baixo de Ray Brown e a bateria de Ed
Thigpen, sua formação mais eloqüente. Mas há também o Oscar Peterson Trio de 1970, já no selo alemão
MPS, (Tristeza On Piano) com o baixista Sam Jones
(já falecido) e o baterista Bob Durhan, que substituía
ao esplêndido Louis Hayes, em 67. O título em
português deste último Lp não é ocasional: duas
músicas usam esse título, o samba carnavalesco de
Haroldo Lobo e Niltiphn, de surpreendente êxito
internacional e a bossa nova Triste, de Tom Jobim.
Em contrapartida, a Blitz, após atuar no festival
da juventude, na Rússia, participa agora do Buenos
Aires Rock & Pop Festival, dia 13 de outubro na
Argentina. Na lista de convidados internacionais da
nossa conhecida Hina Hagen ao grupo INX e o
bluesman inglês John Mayall.
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Asas de
verão
Affonso Romano de Sant'Anna
De minha janela vejo
homens que voam
sobre
a miséria azul
e verde da cidade.

no Leblon
voam
voam

Quantos? Não sei.
O dia é límpido
acima do chão.

vão

como mariposas
rondando as velas acesas sobre o mar.
Os homens voam. Alguns poucos, é verdade,
O suficiente, porém, para tirar meus olhos
do verme no jardim
ou para que eu perceba
o verme que corroí o azul em mim.
4
Neste domingo
todas as cabeças sexo-pensantes de Ipanema
mantêm a alma em levitação
olhando para cima,
olhando para o chão,
com a alma azul canora
lavada na canção.
No tempo de eu menino, lá em Minas,
diverso era o domingo e a aviação.
Em torno de minhas têmporas
voavam demônios e arcanjos em peleja
rondando o púlpito da igreja,
ou então caíam cantâridas e cupins
no entardecer da sopa sobre a mesa.

São anjos da anunciação?
Por que passam ao largo do presépio
onde um menino nasce
em plena humilhação?

De minha janela vejo
homens, que sem pejo
voejam o seu desejo
sobre o azulejo verde
e azul dessa cidade,
que se abre ao sol
e ao beijo.

M
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Sinfônica para Niterói

m O Departamento Cultural da
™ Universidade Federal
Fluminense
(UFF) vem desenvolvendo uma
importante atividade em música
(entre outros setores), com seus
concertos de segunda-feira à noite.
Esse núcleo de música assume agora
uma nova dimensão incorporando a
antiga Orquestra Sinfônica Nacional,
que estava inativa desde 1982. Criada
em 1961, a orquestra, que sempre'teve
um papel destacado na divulgação da
música brasileira, esteve para ser
extinta. O reitor da UFF, entretanto,
professor José Raimundo Romêo,
obteve junto ao MEC a transferência
dos músicos para os quadros da UFF.
A orquestra voltou a tocar
segunda-feira última; e pode vir a ser
um importante reforço para o
animado pólo cultural de Niterói.

Eu, homem das montanhas
a montanha ultrapassar. Só não entendo
que asa é essa que não tive
que me fez cair á beira-mar.
Deste terraço

Cá em baixo, formiga o desejo
do pivete-caranguejo
ou percevejo.
Ele vai-e-vem na toca
recolhendo o sobejo alheio
no varejo da agressão.
3
Tento estudar, cuidar das plantas,
pintar a mesa do jardim. Mas os homens
voam
revoam
voam
como se seguissem a flauta alada de Jobim.
Voam
no Dois Irmãos
voam
na Gávea

Sigo-os com os olhos,
como com os olhos sigo
o pivete que arrebata
a pulseira e o anel turista
e olímpico com seu troféu
sobe a favela com as asas
nos pés,
pulsante,
anelante,
até que rastejante
se enfie como cupim
nas madeiras do podre instante.

Esquimbau
Marcos Leite e Nestor
de Hollanda Cavalcanti
dirigem um novo Núcleo de Estudo e Criação Musical em Copacabana: Esquimbau,
que se propõe a preencher lacunas atualmente existentes na formação do músico profissional. Através de um método de ensino nãotradicional, o núcleo
oferece cursos de Linguagem Musical, Musicalização Infantil, Interpretação Vocal, Expressão Vocal, Arranjo
em Prática de Conjunto, Harmonia, Composição e Contraponto. Tel:
275-1795.

ansiei sempre

sei que meu verso também voa
sobre a miséria azul e verde da cidade
repartida no espelho do verão.
E voa baixo o meu verso, ao rés-do-chão.
Dai a dupla náusea na ambígua navegação.
Vôo de modo estranho. Vôo
com o coração, vôo
em dia claro
e melhor vôo
na escuridão.
¦ O poema ASAS DE VERÃO faz
parte do novo livro de Affonso Romano de
SantAnna (CATANDO OS CACOS DO CAOS) a sair em novembro
pela Editora
Hocco

Gulda toca Gulda
Um

dos pianistas mais talentosos da nossa
época, detentor do Anel Beethoven, Friedrich Guida cansou-se, num determinado momento, do rótulo e dos limites de concertista e passou a improvisar, em estilo jazzístico. O LP que a Philips lança
agora no Brasil — Gulda plays Gulda — é um
balanço dessas experiências, em estilo certamente
brilhante, embora nem sempre convincente. Outro
grande pianista — Glenn Gould — aparece em
gravações "históricas" relançadas pela CBS: a série
Great Performances (a preço convidativo) tem
Gould tocando as Variações Goldberg e três concertos para piano de Bach, ao lado de gravações de
Haendel com Pierre Boulez e a Filarmônica de Nova
Iorque, das Quatro Estações de Vivaldi, da Sheherazade de Rimsky-Korsakov, etc. O catálogo é
atraente. A qualidade técnica, entretanto, deixa
muito a desejar. Para quem ainda tem nos ouvidos a
Primavera Musical da Sala Cecília Meireles, recomendação segura é a mais nova gravação de Charles Dutoit com a Orquestra Sinfônica de Montreal,
incluindo Ma Mére l'Oye, Le Tombeau de Couperin
e outras peças de Ravel (London). Dutoit, com essa
orquestra, revela-se um mestre no impressionismo.
Anote-se, ainda, entre os lançamentos recentes,
dois novos Mozarts, ambos pela Philips: um Requiem regido por Peter Schreier (o famoso tenor)
com a Staatskapelle de Dresden, e uma gravação da
Sinfonia Conccrtante KV 297 (Academy of Saint
Martin-in-the-Fields e um grupo de solistas liderado
por Aurèle Nicolet e Heinz Holliger).

re
no Arpoador

e a revoar

Um voa no céu afora,
outro no chão adentro
se esconde como tatu.
Lá vão eles: num cortejo
de abelhas sugando
o azul do céu,
num harpejo de asas
num solfejo de cigarras
tocando o realejo
do alienado verão.

O dia é límpido.
E eles lá no azul
circulando seu verão.

CADERNO B/ESPECIAL

Voam

Poeta pedestre
afeito apenas á pilotagem aérea
de meus versos,
há muito não me espanto
que alguns possam voar.
Só não entendo
que enquanto alguns voam
outros devam
-rastejar.
Nem me habituo
a que alguns abram as asas de santo
sobre nossas casas
e oídros, num canto
abram a boca cheia
de fome e espanto.
O homem-asa: gaivota
e o pivete: urubu,
sobrevoam meu domingo
sujo e azul.

Os homens voam.
Náo é miragem.
Pilotam com seu corpo as nuvens
numa ousada poetagem.
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Pesquisas
Musicais
Pesquisa e Música é a
nova revista do Conservatório Brasileiro de
Música, editada por
Paulo Affonso Grisolli.
No primeiro número,
Elizabeth Travassos escreve sobre o Xamanismo; Maria de Fátima
Duarte Granja e Ricardo Tacuchian, sobre a
Banda de Música Civil;
Cecília Conde e José
Maria Neves, sobre
"Música e Educação
Não-Formal"; e Mauro
Sá Rego Costa, sobre a
estética das Folias de
Reis. By the way, em
São João dei Rey, de 4 a
8 de dezembro, realizase o II Encontro Nacio
nal de Pesquisa em Música, promoção conjunta da Orquestra Ribeiro
Bastos, da Escola de
Música da UFMG e da
Sociedade Brasileira de
Estudos sobre o Século
XVIII. O coordenador
no Rio de Janeiro é José
Maria Neves (224-2103).
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A tragédia
dos erros

Barbara Heliodora
tão melancólico quanto
responder a um ataque gratuito e incompetente: porém a
deblateração do sr. G. Silos
exige alguns esclarecimentos.
NADA

1. Os Antecedentes

Em fins de 84, o JB fez vistosa promoção de uma tradução do Hamlet que
"original". Em entrevistas
prometia ser
que o sr. G. Silos deu a si mesmo, ficou
revelado um dos segredos da suposta
originalidade: com o ardor do recémconvertido, o tradutor "descobriu" mutações semânticas do texto shakespeariano, anotadas em toda boa edição e ampiamente estudadas por especialistas, entre os quais jamais ousaria sonhar em
colocar-me, mas entre os quais menos
ainda se poderá incluir o novel descobridor de verdades tão conhecidas.
Publicada a obra, o JB pediu-me que
escrevesse a resenha; profundamente
chocada com a má qualidade da pretensa
tradução, coalhada de erros, sem qualquer qualidade literária e destituída de
qualquer senso teatral, preferi por isso
mesmo não escrevé-la. Cai no engodo dos
bons sentimentos: pensei mais no JB do
que em Shakespeare, não cumpri meu
dever crítico de alertar contra o que lamentável publicidade chamava de "tragédia do jovem que se rebelou contra o
crime e a corrupção", como se Hamlet
fosse mocinho de bangue-bangue politico.
Calei-me, portanto, por consideração
ao JB, minha casa por tantos anos de
crítica teatral; o JB, lamento, não teve
para comigo cortesia semelhante, e permitiu que o sr. G. Silos nele publicasse
um ataque pessoal, tolo e grosseiro, que
em nada enriquece o jornal.

2. O ataque do sr. G. Silos

Tudo começou porque no Encontro
Nacional de Tradutores eu critiquei, embora rapidamente, a suposta tradução
que a editora JB lançou. As restrições
que lhe fiz náo tém nada a ver com os dois
artigos que publiquei no Shakespeare
Translation (Tóquio), onde tudo o que
disse é baseado na posição que tenho
sempre sustentado: acredito que a tradução de Shakespeare deve preservar a forma original (métrica, rima, prosa, etc)
porque esta tem relevância dramática;
acredito na busca de linguagem fluente e
de fácil comunicação, porque seu destino
é o palco. Millor sabe muito bem que
discordo dele por usar prosa no Lear;
discordo dos alexandrinos e de algumas
expressões muito difíceis do Hamlet de
P.E. da Silva Ramos; mas jamais poderia
escarnecer do Macbeth de Manuel Bandeira, que tem muitos trechos indizivelmente belos, mas outros menos felizes
aos quais eu prefiro o trabalho de Silva
Ramos. Quanto à palavra "broquel", foi
escolhida entre tantas outras como
exemplo de termo dificilmente compreendido pela platéia
Quanto à bela tradução do Hamlet de
Anna Amélia de Queiroz Carneiro de
Mendonça, é incrível que o pretenso tra-

¦ A exegese shakespeariana está cheia de maníacos e excêntricos como o "diabólico" Sr Silos
dutor — diplomata — recorra a tão
primária grosseria ao referir-se a poeta de
qualidade amplamente comprovada, falando, em lamentável tom de deboche, de
"produto caseiro"
porque, no Japào, nào
a identifiquei como minha mâe (mas deciarei o mesmo sobrenome para ambas).
Tal relação é proclamada na Introdução
que escrevi para a edição (Agir) dessa
primorosa traduçáo. Por que há de crer o
tal sr. G. Silos que eu nâo possa elogiar
excelente traduçáo feita por minha máe,
mas julga que pode dar entrevistas a si
mesmo, elogiando seu suposto talento,
suas supostas descobertas, sua grotesca
deturpação do Hamlet?
Quanto à acusação de literais que faz
às traduções que aparecem em A expressáo dramática do homem político em
Shakespeare (Paz e Terra), basta ter o
livro em mãos para verificar a desonestidade do articulista: no corpo do texto,
todas as citações feitas aparecem no original e, no final de cada capítulo, para
quem nào conhece bastante inglês, estão
traduções que sâo literais até em sua
apresentação gráfica. Seus objetivos sào
restritos e nâo tém a ver com os espectadores aos quais o sr. G. Silos falsamente
quer fazer crer fossem dirigidas. Sua arenga parte de posição mentirosa.

3. A tragédia dos erros

Por consideração ao JB relutei em
comentar a "tradução original" do sr. G.
Silos; agora saio de meu discreto silêncio
para apresentar algumas (mas suficientes) restrições que a ela se pode fazer.
Comentar todos os seus erros, enganos e
desmandos cobriria tanto espaço quanto
a própria e malfadada publicação.
Redigindo unicamente em uma prosa
à qual falta qualquer sugestão da poesia
que perpassa todo o original, o "tradutor"
não utiliza tal facilidade para ser fiel ao
Hamlet ou, menos ainda, para encontrar
linguagem cenicamente válida: usa construções prolixas e canhestras, e revela
santo horror à imaginação, à imagem, à
ambigüidade, que substitui, sempre que
possível, por explicações infelizes. Se
Hamlet diz a um ator "O, oid friend", ele
diz "Oh! o ator principal!", e quando
Shakespeare, com genial síntese, diz que
o rosto do ator ficou "valanced" ("drapeado") desde que o viu pela última vez, se
Anna Amélia consegue um sucinto "O
teu rosto criou franjas depois que...", o

INEMA
Em Retrospectiva
O próximo Festival de Toronto, em 86, já
começa a tomar forma. Esta semana ficou
acertada a realização de uma grande
Retrospectiva do Cinema Brasileiro. Através de
20 títulos, os canadenses terão uma visão
abrangente de nosso cinema. A amostragem
incluirá um título de
111111
cinema mudo, um
exemplo típico da
Atlántida, um
significativo
momento da Vera
Cruz além de obras
significativas dos
filmes cobrindo o
período do Cinema
Novo até hoje. Em
complemento, a
edição de um
catálogo, fartamente
documentado. Um
exemplo do
Lewgoy em "Assim Era a revigorado interesse
Atlántida"
pelo cinema pátrio.
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diabólico sr. G. Silos explica que "A tua
face está com uma franja de barba que
náo existia quando de ti..."
Há momentos em que o português é
simplesmente inadmissível, como quando "I saw nothing" vira "Eu vi nada", ou
"Is it the king?"
vira "É isto o Rei?",
exemplos irretocáveis do assassinato peIa literalidade a que se refere Ives Fiorenne.
É difícil dizer qual o pior aspecto da
versáo Silos do Hamlet. mas incontestável é a incapacidade do tradutor de dis'
tinguir entre tradução, interpretação e
edição crítica, apesar dos cinco anos que
afirma ter passado em pesquisas em Ottawa. Como é diplomata, parece que,
inadvertidamente, o Itamàraty financiou
suas aventuras shakespearianas — não
sei se com prejuízo para o Brasil.
O sr. G. Silos, segundo sua bibliografia, leu várias edições comentadas do
Hamlet e, parece, ficou a tal ponto deslumbrado com a riqueza da exegese existente que acabou por conceber sua "traduçáo original"; ao invés de traduzir, ele
faz o que náo encontrou em nenhuma das
edições consultadas: incorpora ao próprio texto da peça comentários e interpre tações, de críticos e editores consagrados ou de sua própria invenção. Nada fica
a salvo de suas interferências; essa é a
norma adotada pelo sr. G. Silos em seus
delírios de grandeza. Tal incorporação de
comentário ao texto náo é garantia de
validade, como podemos verificar por
uma das mais famosas falas da peça, dita
por Hamlet no Ato I, cena v, que passamos a transcrever no original e em duas
traduções: Shakespeare: There are more
things in heaven and earth, Horacio,
Than are dreamt of in your philosophy.
Anna Amélia: Há mais coisas, Horacio,
em céus e terras, Do que sonhou nossa
filosofia.
G. Silos: Há mais coisas no céu e na
terra, Horacio, do que as contempladas
como possíveis na ciência pela qual vós
vos interessais.
Garanto aos possíveis leitores que esta última pérola pode ser encontrada na
p.32 da Edição JB.
Já na cena ii do Ato n, depois que
Polônio concorda que tem uma filha, eis o
que acontece com o original e traduções
da fala de Hamlet: Shakespeare: Let her

Wilson Cunha
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Olhar
feminino

O chamado cinema feminino está em alta. No recente Festival de Toronto,
Margarethe Von Trotta
chegou acompanhada do
marido, aliás, Volker
Schlondorff, e foi vivamente aplaudida: Toronto assistlu à mostra A Mulher
no Cinema. Manifestação
que também dirá presente
no n Fest-Rio, a realizar-se
de 21 a 30 de novembro.
Sob o titulo de Olhar Feminino, estarão sendo apresentados, entre outros, India Cabaret, de Mira Nair
(índiEO, My Brilliant Carrier, de Gileair Armstrong
(Austrália}, e Smithreens,
de Susan Seidelman, a realizadora do em cartaz Prooora-se Susan Desesperadamente. Promete.
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not walk i'th'sun: Conception is a blessing, but as your daughter may conceive
— friend, look to't. Anna Amélia: Nâo a
deixes ao sol. A concepção é uma bênção,
mas não como possa conceber vossa filha.
Cuidado, amigo.
G. Silos: Se o beijo do sol cria vida
numa forma de matéria corrupta, é provável que a cause em outra, e vossa filha
pode inesperadamente encontrar-se grávida. A rapidez de concepção é uma bênção, mas não como vossa filha possa
conceber. Amigo, tomai precauções
(p.45).
Exemplos semelhantes sào dezenas,
mas podemos citar ainda o final de uma
fala crucial do ato V, cena ii, quando
Hamlet aceita o desafio para o duelo com
Laertes:
Shakespeare: The readlness is ali. Since
no man, of aught he leaves, knows aught,
what is't to leave betimes? Let be.
Anna Amélia: O estar pronto é tudo; se
ninguém conhece o que aqui deixa, que
importa deixá-lo um pouco antes? Seja o
que for!
G. Silos: Estar maduro para a morte é
tudo. Desde que homem algum conhece
algo sobre a condiçào da vida de que se
separa, desde que não pode julgar o que
os outros anos lhe reservam — por que
deveria temer que a morte chegue logo?
Não tenteis adiar o duelo, (p.137)
Como podem ver, o original tradutor
não só altera radicalmente o texto de
Shakespeare como também (e em intimeras ocasiões) apresenta duas versões possiveis de uma mesma frase.
Inevitavelmente, o sr. G. Silos procura
a originalidade na hora de traduzir o
decantado "Ser ou não ser", mas a nào
ser por conseguir um erro crasso na parte
inicial, nascido da mania da transposição
para o texto de uma Interpretação, ou
melhor dizendo, de um erro de interpretaçào de um comentário de Samuel Johnson em seu Preface to Shakespeare, o
monólogo não se apresenta mais completamente enganado do que o resto da
peça; a única diferença é que o trecho
merece uma justificativa especial (p.275)
que não justifica nada, já que nenhum
dos críticos citados cometeria o crime
imperdoável de incluir no monólogo em sl
suas reflexões sobre sua Interpretação.
Seria possível citar mais algumas dezenas de exemplos desse mesmo tipo de
tragédia de erros, porém infelizmente há

outros aspectos, igualmente ou mais lamentáveis, a serem notados sobre o
Hamlet do sr. G. Silos. Um deles é a total
falta de noção do tipo de vocabulário
adequado à tradução de uma tragédia
elizabetana; se por um lado ele usa o
extremo formalismo do "vós" quase que
ininterruptamente, por outro fala em
Hamlet "passar uma cantada" em Ofélia,
diz que o Rei "cambaleia de porre", faz
Hamlet perguntar a Rosencrantz e Guildenstern "Meus chapas, como passais,
ambos?", leva o Rei, preocupado com a
volta de Laertes, a dizer que "nào faltam
fofoqueiros", e chega a falsear integralmente o significado de uma fala de
Hamlet ("Then came each aetor on his
ass"/"Então entraram os atores, cada um
em seu burro"), para poder dizer "Naquele instante cada ator mexeu o traseiro".
Qualquer um que dedique algum tempo ao estudo do teatro de Shakespeare
conhece a brilhante obra de Erie Partridge Shakespeare's Bawdy, onde sào listados e esclarecidos os termos de duplo
sentido, mormente sexual, que poderiam
passar despercebidos ao leitor; porém
jamais ocorreria a ele que seu trabalho
pudesse resultar nos despautérios a que
chegou o sr. G. Silos: tendo "descoberto"
que will por vezes significa desejo sexual,
passa a usar a substituição indiscriminadamente, deformando o texto. Tendo,
além do mais, horror à sutileza, ao implicito, o original tradutor é grosso e chulo
onde Shakespeare é sugestivo ou ambiguo. Longe do Bardo cultivar pruridos de
puritanismo: sua linguagem é rica, forte,
sugestiva e explícita quando o momento
o exige. Mas ninguém poderá acusá-lo de
mau gosto, e a grosseria dos termos a que
recorre o pretenso tradutor sào uma violência para o universo que o poeta quis
criar.
Não sei como se poderia medir meus
conhecimentos de inglês elizabetano
mas. modéstia à parte, confesso que eles
são perfeitamente suficientes para identificar uma péssima "tradução" de alguém
que nâo tem pejo de querer impor ao
texto shakespeariano suas delirantes interpretações; meus conhecimentos dá
obra de Shakespeare são suficientes,
também, para aconselhar o pseudoespecialista em texto shakespeariano a
não se meter em seara tão complexa,
para não cair, em letra de fôrma, em erros
tão primários (p.xvi) quando o de confim- '
dir manuscrito com "prompt-book", ou o
de afirmar que Shakespeare "trabalhou
os lineamentos principais de Kyd para
criar um novo texto, ao gosto da preferência popular da época": ninguém sabe
quais seriam os lineamentos principais
de Kyd, já que o texto do Ur-Hamlet é
desconhecido e nem sequer é totalmente
seguro ser Kyd seu autor.
A exegese shakespeariana está cheia
de excêntricos e maníacos — todos eles
amadores — dispostos a enveredar por
descaminhos táo enganados quanto os do :
sr. G. Silos; quanto a mim, prefiro ficar —
embora muito modestamente — entre os
profissionais que têm abrigado (e ate
mesmo citado) os trabalhos que busquei.
(e consegui) publicar na Inglaterra e nos
Estados Unidos.

Na Máfia
Nos anos 50, ele foi um
dos príncipes de Hollywood; já nos 70, como Al
Capone e Lepke, conheceu
dois momentos de êxito no
cinema, enquanto na literatura, também se envolvendo com o submundo,
escrevia um romance apenas curioso: Kid Andrew
Cody & Julie Sparrow.

Curtis: como Giancana

Agora, Tony Curtis envolve-se com novo personü
gem mafioso: Sam Glancana. Uma biografia do falecido gangster, escrita por
sua filha Antoinette, acaba
de ser adaptada para a tela
cabendo a Tony Curtis o
papel de Sam. Mas Antoinette está furiosa com os
produtores: só lhe ofereceram um papel de extrai
Ela, que já fez comerciais,
queria mais. Muito mais'.'

LINHA GERAL
D Foi uma maratona de 12 horas
durante as quais o veterano Ricardo
Montalban comandou um espetáculo
— transmitido diretamente de Los
Angeles de costa a costa. Objetivo:
levantar fundos para ajudar o México
devastado pelo terremoto. Entre os
inúmeros artistas que atenderam ao
apelo do veterano Montalban estavam
Burt Reynolds (foto), Sammy Davis
Jr., Liza Minnelli. No total,
arrecadaram-se seis milhóes de
dólares. "A campanha continuou,"
alertou Montalban antes de partir
para o México ao encontro de seus
sobreviventes. Hollywood também é
compromisso com a vida.

• Fernanda Torres com
força total: enquanto se
aguarda o lançamento de
A Marvarda Carne ou
Co?n Licença Eu Vou à Luta, está com novo titulo
pronto. Agora é o mais novo filme de Arnaldo Jabor,
Eu Sei que Vou Te Amar.
Jabor esteve em São Paulo, no início da semana,
mostrando seu trabalho.
¦ Já no Rio foi a vez de um
grande êxito ter trellançamento festivo: Música e
Lágrimas, de Anthony
Mann. A histórnt de Glenn
Miller na pele de James
Stewart. excelente, estará
de volta em dolby-stereo. E
o chamado must.

A TV francesa seguindo
o caminho da americana:
as velhas atrizes estáo todas no vídeo e chegou a
vez de Michele Morgan em
Tiroir Secret.
Chico Rey, de Walter Lima Jr., será exibido no
Festival de Fortaleza a
realizar-se de 21 a 26 de
outubro.
Ainda em Fortaleza: o
cinema como fonte de História do Brasil será tema
de simpósio. Na mesa, os
críticos Alex Viany, JeanClaude Bemardet e Miguel
Pereira.
Richard Attenborugh. o
de Gandhi. arruma as malas e faz a volta ao mundo

para promover seu novo
filme. Agora é A Chorus
Line, versão cinematográfica do famoso espetáculo
da Broadway. Por Gandhi
foi a mesma peregrinaçáo...
Bette Davis, reincidente,
pilhada novamente na
ponte aérea Los Angeles—
Nova Iorque. Afinal, porque tanto voarão aqueles
famosos olhos?
Da Inglaterra à Nova
Zelândia, com direito á escala no Rio. Procura-se Susan Desesperadamente fafurando n que quer. Loucura maior só a dos Deuses.
Mas estaja c crônica...

JORNAL DO BRASIL

domingo, 6/10/85
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° autor e diretor de "O corsário do rei" diz o que pensa sobre as críticas à sua
peça
sassinada em algum lugar. Eu tive
mulher, Cecília Thumin,

Fritz Utzeri
Correspondente

— "O novo, às vezes, é
muito difícil de ser absorvido" — diz Augusto Boal, entre quadros primitivos brasileiros e mexicanos, muitos
PARIS
livros, plantas e objetos, tudo cheirando ao trópico distante.
—- Eu me lembro — conta — de
quando estreamos Opinião e Zumbi.
Fui acusado, com muito mais elegância do que hoje, de desrespeitar
os atores, por obrigá-los a rastejar e a
cantar. De Opinião, disseram que
era coisa de nightclub, não era teatro sério, ficava melhor no Zicartola
do que num palco. Já hoje...
Boal defende o seu Corsário do
rei. Revolta-se contra os conceitos
emitidos numa mesa-redonda promovida pelo JORNAL DO BRASIL,
onde sua peça foi desancada e chegou-se a dizer que ele teve a sorte de
ser exilado.
— Saí do Brasil porque me disseram que, se continuasse, Iam me
matar. Nesse sentido, tive sorte. Outros companheiros meus e dezenas
de pessoas que foram jogadas no
mar, de helicóptero, não tiveram a
mesma sorte, como a nossa melhor
amiga, Helena Guariba. Ela foi as-

sorte de ter escapado, não de ter sido
exilado — diz, enquanto estende ao
repórter um texto com perguntas
nas quais traduz a sua perplexidade.
Faço teatro há 30 anos, fora o
tempo de amador, e estou acostumado a elogios justificados ou não, a
críticas e até a pauladas na cabeça.
que me chocou foi o modo como se
fez essa mesa-redonda. A mesa era
quadrada. Chegou-se a dizer que na
montagem houve conchavo politico,
compra de votos, essas coisas. Vai-se
ver, pensam que o Governo gastou
dinheiro com a peça: falou-se em Cr$
bilhão.
Augusto Boal assegura que não
se gastou dinheiro do Estado:
O Governo cedeu o Joào Caetano e a Central de Inhaúma, como
faz com outros grupos teatrais. A
peça foi financiada por dois empresarios, Wallace d'Ávila e José Luís Pereira, que entraram com a cara e o
dinheiro.
Ele náo nega ter tido ajuda de
Darcy Ribeiro e Leonel Kaz, "que
são meus amigos pessoais e me auxiliaram a armar o esquema de financiamento, sem um tostão, porém,
dos cofres do Estado".
Mas o que mais revolta Boal e sua

As oito
perguntas
UEREM que eu responda às críticas que me
foram feitas, mas eu não
tenho nenhuma resposta a dar, pois considero
norma que um espetáculo de
teatro possa agradar a certas
pessoas e desagradar a outras.
Eu acho que faz parte da democracia da Nova República que
todas as pessoas se exprimam
livremente. Mas, mesmo que eu
não tenha respostas a dar, tenho
perguntas a fazer. Porque devo
confessar que estou perplexo e
talvez os leitores possam me
tranqüilizar.

D Primeira

pergunta:

Quando se organiza uma mesaredonda, democrática, o natural
é que se procurem pessoas com
de vista diferentes, conflipontos
tuais, para que todos possam lucrar com a confrontação de
idéias, de pensamentos. Por que
será que o crítico do JB preferiu
empobrecer a discussão escolhendo apenas adversários do
Corsário do Rei, quando todo
mundo sabe que muita gente
adora o espetáculo? Mesmo que
se possa acreditar ingenuamente
na tese da casualidade, essa casualidade deveria ter sido rejeitadá em benefício de um debate
mais inteligente. Por que não o
foi?

D Segunda

pergunta:

Por que todas as pessoas convocadas para esse coro utilizaram
linguagem tão virulenta? Uma
delas teve mesmo a indignidade
e a insensatez de dizer que eu
tive a sorte de ser exilado. Será
que ela sabe o que é o exílio?

D Terceira

pergunta:
Por que esse espetáculo
de cani-

T

balismo de classe em que uma
cenógrafa e figurinista vocifera
contra um cenógrafo e figurinista, um músico contra outro e um
diretor contra um diretor? Por
que artes diabólicas conseguiuse armar esse espetáculo mise-

rável?

D Quarta pergunta: Por
me acusam

daquilo que os
que
outros fizeram? Se é verdade que
sou um mito, não é verdade que
eu mesmo me tenha mitificado.
Se é verdade que lecionei em 57
universidades de todo o mundo,
inclusive na Sorbonne e na New
York University, é porque me
convidam. Se os meus livros estão editados em 21 línguas, inclusive japonês e servo-croata, é
porque existem compradores.Se
me convidam para dirigir peças
minhas e de outros autores em
tantos teatros do mundo, é porque existem espectadores que
querem ver meus espetáculos.
Não é culpa minha.

D Quinta pergunta: Por
tanto ódio, tanta

raiva? Se o
que
próprio coro reconhece qualidades no espetáculo, "ose o próprio
coro escreveu que
cenário ficou lindo., atores sejam excelentes.. a letra do Chico usa linguagem e métrica contemporâneas.,
excelentes músicos e letristas..
elenco excepcional" etc. etc, então como é possível dizer tudo
isso e concluir que o espetáculo é
uma porcaria? Como é possível
que o crítico do JB diga que o
elenco como um todo é formado
de grandes atores, mesmo quando desempenham fiapos de personagens, e conclua que a direção é má? Será que ele não vê
nenhuma relação entre a direção
e as interpretações?

EATRO

Macksen Luiz

Sáo fases que não podem ser explicadas por razões
g| muito nítidas.
Às vezes, comemorações de alguma
efeméride, outras, resultado de modismo literário ou
ainda simples coincidência. Para 1986 estão se desenhando alguns nomes, como Fernando Pessoa e Marguerite Duras, que entram na pauta de
e
atores interessados em montar suas obras. produtores
O cinqüentenário de morte do poeta português já começa a ter
registro com Cecily Acreditava Que Eu Seria Grande,
que este fim de semana pode ser visto no Teatro da UFF
em Niterói, e cuja estréia carioca está
prevista para as Fernando Pessoa
próximas semanas. Por outro lado, Manoel Carlos escreveu texto sobre Pessoa que chegará ao
palco no início de
1986.
Marguerite Duras, depois do sucesso de venda do
seu romance O Amante, no BrasU, se transforma
em
autora cobiçada pelo teatro nacional. Nada menos
do
que trés de seus textos (La Musica, Une Journée Towte
Entière Les Arbes e Les Viaducs de Seine et Oire) fazem
parte do repertório futuro de alguns diretores. Quando
há três anos Paulo Autran e Toma Carrero com multa
coragem empresarial montaram A Amante Inglesa, da
mesma Duras, não poderiam supor que essa sutil autora
francesa fosse ser objeto de tanto afã empresarial.
Marguerite Duras

é a afirmativa sobre a felicidade do exílio:
— É uma indignidade contra todas as pessoas que foram exiladas.
Quanto a mim, não sou mais exilado
nem estou desligado da realidade do
Brasil. Fui exilado até a anistia. Depois voltei ao Brasil, fiz workshops
no Rio e em São Paulo. Não volto
agora porque não preciso. Não é
que
eu não queira, afinal o Brasil é o meu
país, sou índio daquela tribo e não da
tribo daqui. Mas neste momento estou flutuando. Aqui, trabalho muito
Dirigo o Centro do Teatro do Oprimido e não posso largar tudo de uma
hora para outra.
Até março, Boal passará mensalmente 10 dias no Brasil e em dezembro e janeiro dirigirá Fernanda Montenegro e Fernando Torres na montagem de Fedra, de Racine ("Se

acharam o Corsário velho, imagina o
que não vão dizer de Fedra" — ironiza sua mulher).
Depois pode até ser
que eu
more no Brasil e venha trabalhar em
Paris, mas quero deixar bem claro
que tenho o direito de escolher a
minha vida. Fui obrigado a sair do
BrasU e naõ quero ser obrigado a
voltar para o Brasil.
Boal diz que chegou a pensar em
não responder às críticas, conforme
chegou a sugerir-lhe Chico Buarque
de Holanda.
Mas resolvemos responder,
porque o elenco estava precisando
de apoio. No Corsário do rei, a comunicação com o espectador se processa através de vários significantes.
Mas quando eles (os membros da
mesa) falam, o fazem como se a peça
se resumisse apenas à palavra escrita. A peça tem momentos em que a
fala é: "aqui é a Espanha"; e entra
em cena uma árvore e quatro pessoas saem saltando. Aí o significante
não é só "aqui é a Espanha", mas a
árvore, as pessoas e a música que
toca naquele momento.
Augusto Boal disse haver optado
conscientemente por não contar
uma história certinha. Há várias histórias, contadas de vários pontos de

vista conflitantes, várias formas de
ver a verdade, de mentir, "pois no
bucho de cada mentira há sempre
uma verdade. Mas a verdade é algo
muito relativo. Eu digo de um jeito
você entende de outro e eu mesmo
não me conto toda a verdade. A peça
apela para os sentidos, para a sensibilidade, e permite a cada um extrair
a sua verdade a partir do todo e não
apenas da palavra".
A comparação com os musicais
da Broadway também não é aceita:
A música no Corsário náo tem
a seqüência lógica das partituras dos
musicais americanos, em que as canções aparecem num determinado
momento mas sempre dão seqüência
à trama. Discutimos muito isso, o
Edu, o Chico e eu, e concluímos
que
seria melhor ligar as músicas à açáo
num sentido lírico. Algo como dizerse cego de amor numa canção, após
uma observação de que é preciso
cegar os inimigos para combatê-los.
Boal diz que seus críticos estão
como o cego que foi ao Museu Van
Gogh e reclamou de que estava escuro demais:
Ora, não é o pintor
que está
escuro. Os verdes, amarelos e azuis
estão todos lá. É o cego que não pode
ver — concluiu.
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vocação de ser um eterno contestatário. Que não se pague a dívida externa — esses são os meus
votos mais sinceros.

D Última pergunta: Por
tanto medo?

que
Outro dos coristas expressa a sua angústia de
que talvez o grande
não
concorde com todas aspúblico
suas críticas e o espetáculo seja um grande êxito, apesar de tão furiosas
advertências. E se o Corsário
do Rei se transformar num
grande sucesso? Não será isso
excelente para a classe teatral?
Evidentemente sim. O sucesso
do Corsário do Rei permitirá o
debate e o estudo de temas como
^~y~ \)Kv_Jy\\qW
o teatro e a política, a música no
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Faço tantas perguntas e faço
também uma exigência: durante
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rícnr^iiV v^ ; C\ V L \ Jl profissional muitas vezes senti a
tristeza de não gostar de um espetáuclo de companheiros meus.
Mas sempre tive a dignidade de
tratá-los como artistas. Jamais
aceitei o suborno do sensacionalismo e jamais aceitei depor contra um colega de profissão ou
contra quem quer que seja. Não
sou contra a crítica em si, e eu
mesmo aceitei o cargo de crítico
de teatro de Última Hora, em
São Paulo, há 20 anos. É verdade
fiJ&T* que transformei minha coluna
em tribuna livre, onde todos os
artistas foram convidados a debater livremente as suas idéias,
D Sexta pergunta: Por
pró e contra. Mas sempre com
D Sétima pergunta: Por
total dignidade. E eu exijo ser
mentira?
Disse
um
coque tanta
que essa tentativa mesquinha de
rista: "O teatro do oprimido ele
tratado com o mesmo respeito e
associar o Corsário do Rei a conescreveu em cima de sua expea mesma dignidade com que
chavos políticos e a compra de
riência com essas pessoas marasempre tratei meus colegas.
votos? Por que essa insanidade?
vilhosas". Esclareço que eu inventei e sistematizei o teatro do
É verdade que a minha peça deoprimido durante esses últimos
fende, com a mesma singeleza, as
N.R.
15 anos, depois de ter sido obrimesmas idéias simples que o Pregado a sair do Brasil. InfelizmenOs organizadores da mesa não
sidente Sarney defendeu recentete o exílio me privou do convívio
escolheram "apenas adversamente
nas
Nações
Unidas.
Mas
e do trabalho em equipe com
— até porque não se faz
rios"
seria injusto acusar Presidentes
essas pessoas maravilhosas que
teste
de
opinião dos participanou
Governadores
de serem os coeu amo tanto, como o Guarnieri,
tes. A posição dos convidados —
autores ou musas de um texto
a Dina, o Lima Duarte, o Paulo
havia muitos outros que não puJosé, o Fernando Peixoto e tanpelo qual eu sou o único responderam
tos outros que certamente muito
ou não quiseram compasável. Se, por uma vez na vida e
me teriam ajudado na elaborarecer — manifestou-se ao longo
neste tema em particular, eu esdo debate. Ao coordenador da
ção do teatro do oprimido, mas
tou de acordo com o Governo,
que, graças a Deus, puderam
mesa não cabe exercer censura
isso deve ser motivo de júbilo
continuar no país.
sobre
a opinião dos debatedores.
como
eu, não tem a
para quem,
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Patrocínios 86
Para a temporada de 1986, a Shell
recebeu 50 pedidos de patrocínio, 20 a
mais do que no ano passado. Esse
aumento justifica-se por ser esta uma
das poucas oportunidades de os grupos
teatrais conseguirem ajuda para as
produções, já que os cofres do Governo
estão fechados e a maioria das
empresas privadas aguarda a votação
da Lei Sarney para investir na área
cultural. Para o próximo ano ainda náo
foi definida a verba, mas certamente
será bem mais do que os Cr$ 900
milhões aplicados no teatro. Na política
de patrocínios da Shell, 60% da verba
são destinados ao teatro profissional, e
40% divididos entre espetáculos
alternativos e peças infantis. Joào
Madeira, gerente de comunicação da
empresa, admite que esses pedidos
refletem um período de reaquecimento
da cultura e tem esperanças de que
com a Lei Sarney, que permitirá que as
empresas deduzam parte do que
aplicam em cultura no imposto de
renda, esses patrocínios aumentarão
significativamente. É, igualmente, a
esperança dos criadores teatrais para
uma temporada ativa e movimentada.

EM UM ATO
D A Editora Perspectiva
lança a segunda edição,
com prefácio de Sábato
Magaldi, de C Teatro Épico, de Anatol Rosenfeld.
Um livro fundamental sobre o qual o prefaciador
escreveu: "O rigor e a simplicidade abrem o caminho para os leitores se assenhorearem de um universo fascinante, povoado
de revelações."
D Até o dia 13 estão se
realizando em Ponta Gros-

sa o XIII Festival Nacional
de Teatro Amador e o VII
Festival Nacional de Teatro Infantil, com a participação de 21 grupos de 13
Estados.
D Já está em cartaz no
Teatro da Aliança Francesa da Tüuca, Jacques Brel
— A História de uma Canção, com roteiro e direção
de Pierre Astrié. Participam do elenco o próprio
Astrié, Sylvia Heller, Denise Parreiros, Ivana Barreto
e Leonard Heller.
D A estréia de Um Bonde
Chamado Desejo, de Ten-
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Jacques Brel

nesse Williams, deve acontecer na segunda quinzena
de outubro no Teatro Tereza Rachel. O adiamento é
conseqüência do acidente
sofrido pela atriz Tereza
Rachel, que interpreta
Blanche du Bois. A direção
é de Maurice Vaneau.
D O grupo Tapa estréia
seus dois espetáculos. O
Tempo e os Conways, de J.
B. Priestley, está em cartaz — hoje, às 21h, — no
Teatro Arthur Azevedo,
em Campo Grande, com
direçáo de Eduardo Tolentino de Araújo. Durante todo o mês de outubro se
apresenta em temporadas
curtas em Marechal Hermes e Niterói. E Casa de
Orates, de Arthur e Aluizio
de Azevedo já está em cena no Teatro Ipar^ma,
com direção üe Tolentino,
encerrando o projeto Festival do Teatro Brasileiro.
n Um acidente com o diretor Amir Haddad adiou
para o dia 16 a estréia de
Masculino e Feminino no
Teatro Experimental Cacilda Becker.
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Aprendizado.
da solidão
Sônia Salomão Khéde
A mulher canhota e Breve carta para
um longo adeus, Peter Handke. Tradução de Lya Luft. Editora Brasiliense, 204
páginas, CrS 30 mil 240.

43 anos, Peter Handke trilhou corajosamente o caminho da
subjetividade quando a
sociedade alemã do pósAUSTRÍACO,
guerra estava voltada
para a literatura política e social. A
crise da cultura européia, o protesto generalizado dos estudantes, a
guerra no Vietnã, a crença na morte
da literatura, considerada como luxo estético, eram os temas dos anos
60, no momento de estréia de Handke com Os zangões. Na ficção, como
no teatro e no cinema, Handke contestou a idéia — hoje ainda um
lugar-comum — de que não se pode
criar uma concepção nova. Não que
ele acredite ingenuamente na possibilidade de valores plenos, ou no
poder da arte como representação,
no sentido tradicional. Muito pelo
contrário, sua obra é uma violenta
crítica à ficcionalização exagerada
e convencional. Seus personagens
apresentam-se em situações que
captamos através de um olhar exterior, que focaliza atitudes do cotidiano.
A mulher canhota, ou "canhestra", como sugere Marilia Fiorillo
no posfácio, é um exemplo do
aprendizado da solidão. Logo no
inicio do livro, na volta de uma
viagem de negócios, o marido fala
da mulher e do filho: "...só agora me
sinto ligado a vocês. Sim, na vida c
na morte. E o estranho é que agora
que senti isso, poderia viver sem
vocês". A conversa muda de rumo,
naturalmente, no nível da narrativa, mas o leitor leva o primeiro
puxão de orelhas. Quando esta já
não arde mais, pois o fluir da história o conduz para cenas de amor
coryugal: jantar fora, uma esticada
no hotel, é a vez da mulher: " — De
repente tive essa iluminação — riu
daquela palavra também — de que
você ia me deixar; que ia me abandonar, sozinha. Sim, é isso: vá embora Bruno. Me deixe sozinha". Daí
em diante é ficar de orelhas em pé e
de olhos arregalados o tempo todo
porque o mergulho na subjetividade dos personagens não se dará
através da autobiografia ou de metáforas que nos revelem sua possível identidade. Serão pequenos gestos que sugerirão as grandes motivações. Deitar-se no chão, ao lado
do filho pequeno, embrulhada no
cobertor, ou assustar-se quando o
telefone toca, após várias semanas,
é o código utilizado para percebermos em toda a sua intensidade o
desamparo e a solidáo daquela mu-

lher. Mulher e criança, mesmo, pois
raramente sào chamados pelo nome próprio.
A criança é uma espécie de parametro ou contraponto. Ora nos revela a austeridade da educação alemà, na sua artificialidade, ora nos
mostra como está à vontade na
sociedade de consumo, ao contrário
dos adultos que a cercam. E sua
mãe, aparentemente sensata, alterna cenas de indiferença, tédio e
nojo em relação a ela.
Os personagens de Handke têm
algo a aprender; e talvez seja esta a
sua mais dura lição: não há nada a
aprender com o outro. Resta-lhes a
renúncia, a indiferença e o caminhar pelo dia-a-dia como autistas.
Como faz o personagem de Breve
carta para um longo adeus, segunda história que integra o volume.
Sempre a viajar pelos Estados
Unidos, o protagonista aprende
com os elementos externos a viagem ao seu interior. A narrativa, em
primeira pessoa, fala o tempo todo,
nas entrelinhas, do processo de fiecionalizaçáo. O homem vive de fieções, parece dizer o narrador. Por
isso, ele imagina que o ascensorista
vai enlouquecer e atacá-lo no elevador, e por isso também ele se mostra tão perplexo com o "american
way of life", tão voltado para o lado
realista da vida e para a certeza de
sua grandiosidade: "Náo há veredas na América, só estradas", explica um personagem americano.
A sensação de desconforto e vazio se mostra numa espécie de linguagem do corpo: pessoas que se
esbarram, olhos inexpressivos,
abraços, cotoveladas, enjôos. Uma
percepção gestáltica do indivíduo
que nos pega de surpresa porque
funciona como espelho.
A narrativa de Handke tem muito a ver com outras formas de arte,
que ele cita sempre. Filmes com
que os personagens se identificam,
livros que lêem e significam alguma
coisa, quadros analisados. Mas a
impressão mais forte é a da paródia
da estética realista do século XIX
de que se utiliza habiimente para
criar situações cinematográficas
cujos enredos terminam simplesmente, sem grandes efeitos, com o
cair das cortinas, o apagar das luzes
e o famoso "the end".

1934. de Alberto Moravia. Tradução de
Udine Tausz do Macedo. Editora Nova
Fronteira, 260 páginas, CrS 33 mil 900.

poeta alemáo Heinrich von
Kleist, contemporâneo de Gõethe, procurou em sua obra fugir
0 à lógica kantiana e proclamar a
liberação da existência daquilo que
considerava uma prisão: os sistemas
de representação. Sua vida correu paralela à carreira literária, voltada para o teatro. Em 1811, à beira do lago
Wannsee, ele e a amante, Adolfine
Vogel, a quem chamava de Henriqueta, como para identificar claramente
seu duplo, cometeram suicídio, capitulo final de uma tragédia cuidadosamente preparada.
O escritor italiano Alberto Moravia, 77 anos, construiu 1934, romance
criado em 1982, centrado em Kleist.
Símbolo por excelência da melancolia

L

Josué Montello

A província
romanesca
Wilson Martins
é apenas a diferença de
gerações que distingue entre
eles Josué Montello (Perto da
meia-noite. Rio: Nova FronNÁO
teira. 1985) e Dalton Trevisan (A polaquinha. Rio: Record, l!)85i: são
duas concepções do romance e da
arte literária, além, claro está de
refletirem realidades sociais e históricas completamente diversas. Já se
observou que toda literatura é. no
fundo, autobiográfica, mas é preciso
distinguir entre, por um lado. a autobiografia enquanto enquadramento
narrativo e conformação espiritual e,
por outro lado, a autobiografia que se
converte, ela própria, em assunto
de
ficção. Em outras palavras, o ammente autobiográfico e a materia factual da autobiografia.
Tendo acrescentado aos quadros
do romance brasileiro o sólido
edificin da saga maranhense, em construçao sistemática que tem muito de
balzaquiano enquanto concepção
de eciano em termos de estilo, narra-e
tivo e estilo propriamente dito, para
nada dizer das inevitáveis contaminações machadianas (aproximações
que estabeleço para situá-lo na sua
família espiritual e no plano de
dade e natureza que de direitoqualilhe
pertence), a carreira de Josué Montello divide-se. já agora, em duas "fases" características, cada uma delas
correspondendo, na ordem cronológica. às duas contribuições autobiográficas acima referidas. Na primeira, a
literatura era autobiográfica
no sentido por assim dizer sociológico da
palavra; na segunda, a autobiografia
é literária, por fornecer a própria materia da intriga e da ação, além do
sistema de referências a acontecimentos determinados e a personalidades da vida real. Quero dizer
com
isso que, nos romances da primeira
"ficclonalizado"
fase, o Maranhão
era
o quadro em que se passavam histórias imaginárias (na medida, aliás
restrita, em que pode haver imaginação sem memória); na segunda, em
que a ficção corre paralela, em termos editoriais, com a publicação do
seu diário de escritor, a ficção já se
confunde com a memória, nem pode
libertar-se dela (na medida recíproca
em que náo há memória sem imaginação).
Se, na ficção, desde 1941, os diversos romances e novelas podem ser
vistos como os sucessivos elementos
arquitetônicos que se iam coroar, em
1975, com o monumento supremo dos
Tambores de Sáo Luis, a novela que
agora se publica, dez anos depois
(embora tenha sido a primeira por ele
concebida e haja desde então passado por duas tentativas consecutivas
de realização) será, creio eu. o marco
inicial da segunda fase, claramente
ou substancialmente memorialística.
E apenas aparente o paradoxo de
uma primeira novela de juventude,
ainda imatura e imperfeita, situar-se
agora como abertura da segunda fase
do escritor amadurecido e senhor de
todos os seus processos, sabendo-se
que, de fato, o fiecionista novato náo
consegue ultrapassar os limites necessariamente restritos da sua própria experiência, não sabe transformá-la em ficção ou nào pode ver os
contornos fictícios da realidade imediata.
A parábola do desenvolvimento
Intelectual leva-o a ficcionalizá-la pelos processos igualmente paradoxais
do realismo narrativo, unindo-se assim as duas pontas de uma evolução
tão característica dos grandes fiecionistas quanto é característica dos
outros a Impotência que os esteriliza
Já no ponto de partida. A novela de
1985 é, de resto, excelente material
de laboratório para o estudo do proolema, pois Justapõe o memorialista
nas partes narradas na primeira pessoa ao fiecionista dos episódios narrados na terceira (e que se situavam,
por definição, fora do seu conhecimento pessoal). Os puristas da narratologia poderão torcer o nariz (pois
somente aceitam tais processos
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alemá, o poeta domina os pensamentos de Lúcio, o protagonista. Não só
porque ele está no momento da ação
traduzindo Michel Kolhaas, nem porque é sobre Kleist a tese por ele
defendida durante uma temporada de
estudos em Munique. É que Beate, a
mulher-miragem que Lúcio persegue
até o final da narrativa, tem uma
obsessão: imitar o desespero final do
poeta. Lúcio, no entanto, não chega a
fazer a vontade dela: a dupla morte
voluntária não se consuma. Por outro
lado, jamais realiza o que mais desejaria — possuir Beate. E há uma razão
forte para isso. Estamos em
pleno
fülgor do nazismo e do fascismo italiano. A Alemanha caminha a passos
largos para que será o seu suicídio
Mas a Itália não reagirá da mesma
forma. Assim como Lúcio pensa ser,
mas nào é, o duplo de Beate (e sim o
marido dela Alois e a amiga, Paula),
Mussolini nâo é Hitler e a maneira
italiana de ver o mundo recua ante o
desfecho proposto.
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Alberto Moravia
Instigante, Moravia nào abandona
em 1934 os temas que sempre lhe
foram caros: o tédio para o qual o
único remédio é o erotismo, por exempio. Ou as divagaçòes existencialistas. Mas vestindo a capa de Kleist,
coloca em cena diálogos fortes, teatralizados, os sonhos na fronteira com
o real característicos de O príncipe de

Hombourp, peça nacionalista, e a
morte como única solução. A identificação, porém, não é completa. No
inicio do livro, Lúcio se coloca a mesma dúvida de Werther, o herói de
Goethe. —"É possível viver no desespero sem desejar morrer"? Para Werther como para Kleist a resposta é
náo. Para Moravia e Lúcio a resposta
é sim. Lúcio acredita que, se o autor
transfere para o romance o desespero
que sente, será o seu personagem
quem sofrerá as conseqüências físicas
de qualquer decisão. O desespero se
"estabilizará".
Moravia efetivamente
põe em prática os ensinamentos de
Lúcio (que náo consegue escrever
uma linha em toda a sua estada em
Anacapri). Mata Beate e Paula, num
mirante, à beira do mar. E faz com
que elas deixem uma carta para Lucio. Nela, a paródia da carta com que
Henriqueta Vogel anunciou sua morte a um amigo.
Trabalhando com ilusões e
vras, Moravia por vezes parece palavai resvalar. Náo o faz. Estreante que
aos
21 anos. é senhor do seu métier.

Fogo pálido, de Vladimir Nabokov é o livro
escolhido para, juntamente com o Adeus
Volodia, de Simone Signoret, abrir a programaçao internacional da Guanabara nas primeiras
semanas de novembro. Munida de boas atrações domésticas — um livro de Eduardo Mascarenhas, outro de Roberto Romano, analisando
as relações de Marx com o romantismo e um
terceiro dos astrônomos Luiz Eduardo Machado e Júlio Fernandes, sobre o cometa
— a editora apostou alto trazendo a de Halley
chama de
Nabokov para o seu catálogo. Entre outras
coisas, porque Fogo pálido é tido como uma
obra que apresenta dificuldades intransponíveis de tradução.
WmW BxlfiS

Vivian Wyler

Nacionais e originai
D .4 editora José Olympio
atinge esta semana a marca
dos 5 mil títulos publicados
com um romance da
veterana Rachel de
Chama-se O galo de Queiroz
ouro e
assinala, também, a rentrée
aa escritora depois de cerca
de dez anos sem produção
inédita. * * a mesma JO
publica, na segunda
quinzena do mês, A idade da
paixão, de Rubem Mauro
Machado e O último verão
de Copacabana, de Sônia
Coutinho, autora vigorosa e
exata.
O A editora Imago comprou
os direitos de tradução dos
originais de Sigmund Freud
descobertos recentemente em
Londres e analisados, na
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O melhor de tudo porém é que,
como a mulher canhota que não se
deixa iludir, Handke náo engana o
leitor. No momento em que o pósmodernismo é moda e coloca a crise
das narrativas, Handke nào traz
uma solução, o que seria demasiadamente simplista para a era da
bomba atômica. Mas nos oferece,
sem dúvida, uma corajosa opção e
uma deliciosa leitura, o que, convenhamos, é muito nesta época de
baixa estação.

Imitação de Kleist
Vivian Wyler

JORNAL, my BRASIL

Freud

edição da S. Fischer, num
ensaio de Use
Gubrich-Simitis. O título do
livro, vertido para português
seria Visão geral da neurose
de transferência.

Trevisan

Africanos e argentinos
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O tema não poderia ser mais instigante. Um
poeta, autor do poema de mil versos que dá
título ao livro, é assassinado. A partir dessa
proposta, Nabokov desvenda simultaneamente
a criação literária e o crime policial. O veículo
para as descobertas é um professor, amigo do
poeta. E ele quem assina o prefácio que constitui a primeira parte do livro e os comentários
que formam a terceira (a segunda é o próprio
de seus comentários que o ^^ ^_?!!___9___lí_!-ErS^*Í
poema). É através
leitor
percebe a vida do comentado, seus pro- I
cessos mentais, o motivo para o crime e por fim
o criminoso. A tradução dessa obra que
tem
tudo para repetir o sucesso de O nome da rosa
sem partilhar de suas restrições, foi entregue a
Jório Dauster e Sérgio Duarte — o primeiro,
responsável pela versão para português de O
apanhador no campo de centeio, de J. D Salinger.
Vladimir Nabokov

quando resultem de deliberada intenção experimentalist.ai, mas o leitor comum, que somos todos nós
imemorialmente condicionado pela
figura do narrador onisciente, "aceita", sem dar por isso a conseqüente
inverossimilhançíi, e tira, antes da
garantia autobiográfica da primeira
narrativa o elemento de autenticidade de que necessita nas suas expectativas de leitura.
É completamente diversa, como
se sabe. a província romanesca de
Dalton Trevisan, náo apenas a sua
província civil ou geográfica, na
dida em que Curitiba nem de longemese
assemelha a Sâo Luis do Maranhão
mas à "província" literária em que sé
movimentam os seus personagens e
visão rio mundo que por seu intermé-à
dio nos comunica. Tentando agora
pela primeira vez a experiência' da
novela, por oposição aos contos breves e até brevíssimos que o celebrizaram ele permite, se não sugere, os
paralelos analíticos em que os críticos se comprazem para melhor
fixar
as fronteiras e tendências das letras
contemporâneas.
Na Curitiba real e na Curitiba dos
mitos mentais, o imigrante e seus
descendentes não são figura? pitorescas na paisagem social e humanasao a própria paisagem. Por isso mesmo, o título desta novela nao é mera
Indicação circunstancial: na semântica visceral dos cqritibanos. polaquinha nâo é simples denotativo étnico, mas palavra de códiro. sentimental e, ao mesmo tempo, repleta
de salacidade, evocando uma figura
física, um "status" especifico e
um destino. Tudo isso deriva de quase
realidades históricas e desenvolvimentos
comunitários cujos aspectos caracte
risticos tive oportunidade de registrar em livro justamente esquecido,
se é que alguma vez foi lembrado
(Um Brasil diferente, 1955) e que,
posta de lado, como é óbvio, qualquer comparação de qualidade e importãncia, mesmo remota, este para
a literatura de Dalton Trevisan como
Casa grande & senzala está para os
romances nordestinos dos anos 30.
Se, com alguma deselegancia, me refiro a esse volume é para acentuar
que a província romanesca de Dalton
Trevisan responde a realidades
ceptíveis, instintivas e, por assim perdizer, orgânicas, que ele. como Josué
Montello, transpôs para a literatura
de ficção pelo jogo reciproco da imaginaçáo e da memória.
Se por ai se distinguem os dois
muncos romanescos, muito mais se
diferenciam, bem entendido, pelo estilo literário e pelas técnicas narrati-*
vas. Seria desnecessário dizé-lo se
náo fosse útil lembrar, por outro lado,
que pertencem a diferentes família»
de espírito. Dalton Trevisan inelui-se
na dos grandes satíricos, de olho implacável e sarcasmo irreprimível, de
forma que todas as exegeses melodramáticas e moraiizantes que a novela tem inspirado parecem-me um
pouco fora de foco. Basta dizer que A
polaquinha. escrita, como um dos
seus contos, "à maneira de Fanny
Hill", é também a paródia de Fanny
Hill. ainda mais corrosiva pela reduçáo de escala, da Londres setecentista para a Curitiba do século XX. A
monotonia inevitável do gênero foi
deliberadamente acentuada pelo aur
tor nos capítulos literalmente repetitivos com que a novela se encerra — o
que. bem entendido, é a sátira mais
destruidora.

D A Biblioteca Regional de Jacarepaguá
está promovendo nos dias 8, 16 e 23 de
outubro um curso de Literatura Africana
de Língua Portuguesa, a cargo do professor Rogério Andrade Barbosa. Entre
os
temas programados, Literatura Oral Tradicional e Autores e Movimentos mais
significativos. Informações pelo telefone
273-6117, ramal 2159. Inscrições até o primeiro dia de curso.
D Terça-feira, no Restaurante Botanic, Lena Teixeira lança o seu livro de
Ritmo do acaso, a partir das 20h. poesias
D A UFF, o Consulado Geral da Argentina
e o Núcleo de Estudos Latino-Americanos
promovem nos dias 8, 9 e 10 a Semana
Cultural Argentina, com palestras de Angel Nunez, Ulisses Lopes e Miriam
Standes.
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icanálise à
brasileira
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Longe da poluição
do leitor diante de um documento como
este é o porquê. O que leva homens como
Amyr Klink a enfrentarem os perigos do
mar e da solidão? A resposta pode estar na
necessidade de enfrentar desafios, que o
historiador Arnold Toynbee apontava como um dos fatores determinantes na ascensáo e queda de civilizações. Como indivlduo ou grupo, o homem deste final de
século sofre de uma carência de mundos
novos por explorar. O espaço ainda se
encontra além do nosso alcance e as terras
agrestes minguam, destruídas ante o avanço ensandecido do concreto. Para os prisioneiros das megalópoles é reconfortante
descobrir que ainda existem mares inóspitos e terras selvagens.
O Atlântico Norte já havia sido vencido em tentativas semelhantes que remontam até 1896. Naquele ano, dois pescadores

NIVERSIDADE
D Animais silvestres
Os animais silvestres estão sendo dizimados pelo
progresso predatório, estão desaparecendo. O homem não só caça e mata os
animais como também polui as águas, destrói os ninhos. A preservação das
espécies é problema de

educação, pois, durante séculos, caçar foi tido como
atividade natural e esporte
nobre.
Agora, é preciso conscientizar os homens de que
os animais silvestres são
necessários para a manutençáo do equilíbrio ecoló-
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Histórias de amor infeliz. Mareia Denser.
Ricardo Ramos, Edla Van Steen. Lya Luft, Luiz
Carlos Lisboa e outros. Organização de Esdras
do Nascimento. Editorial Nórdica, 304
páginas
cr$ 49 mil 900.

que aconteceu com a psicanálise no Brasil nos últimos 20
anos? É possível encontrar analistas, pacientes, teorias, fragmentos do pensamento analítico e a ótica psicanalitica nos
meios de comunicação, em propagandas,
em programas de entrevistas na televisão,
nas discussões entre pais e filhos, na orientaçáo educacional nas escolas, nas separações de casais, no modo de viver a gravidez
e em muitos outros setores da vida cotidiana.
Em outras palavras, a psicanálise no
Brasil se difundiu maciçamente, dando origem a uma cultura da psicanálise. Este é
justamente o título da coletânea organizada por Sérvulo Augusto Figueira. Reunindo artigos de psicólogos e cientistas sociais
do Rio de Janeiro e Sáo Paulo, o livro
estuda pela primeira vez esses fenômenos
de modo sistemático, ao mesmo tempo em
que aponta a necessidade de uma investigaçáo atenta do amplo leque de efeitos da
cultura psicanalitica sobre a produçáo de
conhecimentos nas ciências sociais e na
própria psicanálise.
Esse pioneirismo torna o livro interessante e atraente. Mas talvez também se
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temas e áreas cobertos pela coletânea. É
certamente muito difícil dar conta dos
gens e dinâmica de nossa "cultura psicanase motivado pela busca de coerência entre
múltiplos efeitos da "cultura psicanalítilítica". Um exemplo típico de produção
os dois domínios da vida do sujeito, hipoteca", tal como definida por Sérvulo Figueidessa demanda pode ser encontrado no
tiza o autor, acarreta um agravamento
ra: a articulação complexa de uma lógica
modelo de "família desmapeada" concebidessas disposições, uma vez que ancora
de pensamento, de um código de emoções
do por Sérvulo Figueira: "Na família desmais e mais o indivíduo na valorização do
e de um dialeto, influenciados pela psicamapeada, os sujeitos passam cada vez
privado em detrimento da vida pública.
nálise.
mais a operar como mediadores entre suas
A difusão da psicanálise sob um ponto
No que diz respeito à própria psicoloexperiências idiossincráticas e as ordenade vista histórico é tratada de forma base
suas
teorias
sobre a subjetividade, o
gia
ções das relações familiares (...) Neste tipo
tante original nos artigos de Roberto Yutaartigo de Anamaria Ribeiro Coutinho
de familias não se sabe (e mesmo nâo se
ka Sagawa e de Peter Fry. O primeiro
(Pressupostos da Noção de Subjetividade)
deseja saber) o que é permitido/proibido,
procura, entre outros objetivos, apreender
procura mostrar que certas imprecisões
certo/errado, bom/mau, os sujeitos tentana convivência da psicanálise com os ideais
conceituais da linguagem teórica acabam
do operar com base em princípios pessoais
estéticos da produção literária dos moderpor ativar a difusão de inúmeros conceitos
que dizem respeito à ordem do desejo, da
nistas da Semana de 22, apontando ainda
psicológicos para a linguagem cotidiana.
fantasia, do impulso e do momento."
para o fato de que essa convivência nào se
Os artigos de Sérvulo Figueira (Moderrestringiu ao plano intelectual, mas foi
Para Ana Maria Nicolaci da Costa, a
nização da Familia e Desorientação: uma
encontrada também nas próprias relações
demanda que se configura nas crises e nos
das raízes do psicologismo no Brasil), Ana
sociais dos artistas modernistas com os
conflitos da família moderna tem origem
Maria Nicolaci-da-Costa (Mal-estar na Faem
descontinuidades
psicanalistas. Já o artigo de Peter Fry, que
contradições
e
entre
raília: descontinuidade e conflito entre
também recua à década de 20, aponta a
dois
momentos
cruciais
da
socialização
sistemas simbólicos) e Gilberto Velho (A
influência da psicanálise na mudança das
dos
indivíduos
de
estratos
médios
mais
Busca de Coerência: coexistência e conpráticas judiciais, a partir do impacto dos
atingidos pelo processo acelerado de mutradições entre códigos em camadas mélaudos psiquiátricos de Heitor Carrilho —
dança social. Códigos e valores mais "tradias urbanas) contribuem para a elucidasustentados pelo recurso sistemático a nodicionais" adquiridos na infância, aparênçâo de duas problemáticas fundamentais.
como caráter e personalidade dos
temente
erradicados
ções
no
de
muprocesso
A primeira consiste em cliscriminar as concriminosos, singularidade dos casos, indidança, tornam-se apenas invisíveis para
dições sociais responsáveis pela emergènvidualização da pena — que culminam nas
esses sujeitos, permanecendo portanto cocia de crises, conflitos e desorientações de
terapêuticas regeneradoras, base das "momo fonte de conflito com os ideais modertoda ordem no interior da família pelos
demas tendências penais".
nizados da vida adulta.
discursos e práticas destinados a dar conta
Gilberto Velho vincula a demanda de
Tânia Salem (A Trajetória do "Casal
de seus efeitos, isto é, as mais diversas
psicanálise à dificuldade dos sujeitos se
Grávido": de sua constituição à revisão de
formas de intervenção terapêutica.
movimentarem na esfera pública, decorseu projeto) e Ana Carolina Lo Bianco (A
A segunda contribuiu para o estudo da
rente do sobreinvestimento do privado que
Psicologização do Feto) analisam a impordemanda de tratamento psicanalítico e,
vem caracterizando historicamente as sotáncia dos discursos e práticas psicológiportanto, para uma compreensão das oriciedades ocidentais. O recurso à psicanálicas difundidos para a configuração, desdo-

fato foi amplamente divulgado pela
imprensa no ano passado: um brasileiro, Amyr Klink, economista, remador, realizou o feito inédito de atravessar sozinho o Oceano Atlântico Sul,
vindo de barco a remo da África até a
Bahia, em três meses e meio de uma viagem em que cruzou sete mil quilômetros de
mares tempestuosos, repletos de tubarões.
Agora, o relato desta viagem épica, contada pelo próprio Amyr, pode ser apreciado
num livro belamente ilustrado — Cem dias
entre céu e mar.
A primeira pergunta que vem à mente

a

Clarisse Fukelman

Cultura da Psicanálise. Ana Maria Nicolaci-daCosta. Gilberto Velho, Tânia Salem, Peter Fry e
outros. Organização de Sérvulo Figueira. Editora
Brasiliense, 204 páginas, CrS 31 mil 800.

Cem dias entre céu e mar. Amyr Klink. Editora
José Olympio. 188 páginas, CrS 45 mil.
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Desamor
em jogo

Maria Isabel Mendes de Almeida

Jorge Luiz Calife

D

gico da Terra. É nâo persegui-los, não caçá-los, nâo
destruir seu habitat.
— E é nesse sentido que
a Faculdade de Veterinária do Centro de Ciências
Médicas da Universidade
Federal Fluminense fará
realizar, no período de 7 a
11 de outubro, o Io Simpósio cm Medicina Veterinária de Animais Silvestres,
no auditório do Colégio
Salcsiano Santa Rosa, em
Niterói.
A inscrição já está aberta e é paga. Estudante paga Cr$ 50 mil para insereverse e profissional, Cr$
100 mil. Mais informações
pelo telefone 7i 1-0666 (Niterói).
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de mariscos de Nova Jersey, George Harbo
e Frank Samuelson, partiram de Nova lorque num barco a remo e seguiram para o
sul, até pegarem carona na Corrente do
Golfo que os conduziu à Inglaterra. Amyr
Klink usou uma técnica semelhante para
partir da Namíbia, aproveitar a Corrente
de Benguela e chegar ao norte do Brasil.
Ao contrário da aventura dos dois americanos do século passado, no entanto, o feito
de Amyr não teve nada de temerário. Nosso navegante solitário estudou detalhadamente as correntes oceânicas e as condições da região a ser atravessada. Mandou
construir um moderno e insubmersível bote, que contava com recursos sofisticados,
típicos dos heróis deste final de século,
como painéis solares para gerar energia
elétrica à maneira dos satélites artificiais.
Uma equipe de nutricionistas elaborou dieta acondicionada em embalagens impermeáveis, de acordo com as necessidades do
remador e o rádio de ondas curtas forneceu
o elo indispensável com os amigos no resto
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bramento e funcionamento do moderno
agenciamento familiar da gestação. O "casal grávido' — expressão radical do rompimento com a tradicional divisão de papéis
sexuais — vai encontrar seus limites na
ocasião do nascimento do filho, dando lugar ao retorno às antigas definições de
gênero. A psicologização do feto, por sua
vez, através de um estudo comparativo da
gravidez nas classes médias e populares,
analisa os limites da própria difusão psicológica junto a essas últimas.
Finalmente, essa mesma questão referente aos limites dos discursos e práticas
psicológicas no atendimento às classes trabalhadoras é analisada por Luiz P^ernando
Dias Duarte e Daniela Ropa em Considerações Teóricas sobre a Questão do "Atendimento Psicológico" as Classes Trabalhadoras. Neste artigo os autores demonstram que a pouca importância atribuída
por essas classes à noção de indivíduo é
responsável por seu comportamento refratário à difusão psicológica.
Procurando retomar o clássico problema da oposição ciências sociais/ciências
psicológicas, os artigos da coletânea, em
seu conjunto, apresentam interessantes
contribuições para essa discussão, ao mesmo tempo em que apontam algumas das
causas da difusão maciça do conhecimento
e da terapêutica psicanaliticos.
Mana Isabel Menrtos dn Alrnsida é socióloga formada
pelo
IUPERJ e pesquisadora do CtSAP (Centro de Estudos Sociais
Aplicados).

do mundo e os navios que passavam. Nada
disso diminui o feito, é claro, com incríveis
dificuldades que tiveram que ser vencidas
em terra e no mar, antes que Amyr alcancasse a Praia da Espera Bahia, em 18 de
setembro de 1984.
Mas além de navegador, Klink domina
bem a arte de escrever. Uma grata surpresa
já que poucos navegantes conseguiram
transformar suas aventuras reais em trabaIhos literários absorventes. A leitura de
Cem dias entre céu e mar nos traz à
memória as narrativas de Thor Heyerdhal
o norueguês que andou atravessando o
Pacifico e o Atlântico em jangadas e barcos de papiro, na busca de rotas de navegaçâo utilizadas por polinésios e egípcios
Mais do que o feito esportivo ou a demonstração da coragem e tenacidade de Amyr o
que flea em nossa memória é a descrição
das incríveis auroras em alto mar ou o
encontro noturno com uma baleia fosforescente: a revelação do mundo fantástico
além das nossas praias poluídas.

D Ociosidade
O Conselho de Graduação
da Universidade Federal de Minas Gerais identificou em duas
resoluções, baixadas em 1977 e
1979, as causas da falta de
preenchimento das vagas geradas, nos seus vários cursos, por
transferência, desistência, jubilaçào, cancelamento de matricuia ou reopçâo.
Para se ter uma idéia da
dimensão do problema, só em
1982 e 1983 foram geradas 2 mil
723 vagas, das quais 1 mil 967
por desistência. E 1 mil 96 vagas existentes deixaram de ser
oferecidas à comunidade. Ou
seja, as salas de aulas permanecem com capacidade ociosa,
enquanto, anualmente, mais dè
30 mil candidatos ao vestibular
batem, inutilmente, à porta da
UFMG.
A escala de prioridade faz
com que um estudante de uma
Faculdade isolada do interior
do Rio ou de São Paulo tenha
prioridade de transferência para a UFMG, em relação aos
estudantes das Universidades
Federais de Minas.
As duas resoluções foram
suspensas até janeiro próximo.

D Tabus
Ateismo. tortura, maconha, feiticaria e homossexualidade — sáo os
temas explosivos do curso de extensão que, com o sugestivo título de
Antropologia de temas proibidos, foi
aberto esta semana na Universidade
Federal da Bahia e irá até o dia 15 de
outubro.
Esta é a primeira vez que uma
Universidade estuda temas considerados tabus ainda hoje pela sociedade.
O curso será ministrado pelo professor, doutor em Antropologia, Luís
Mott, que pesquisando na Torre do
Tombo (Portugal) conseguiu retirar
dos arquivos da Inquisição "informações concretas e inéditas sobre cada
um dos assuntos do curso."
O professor Mott é presidente do
Grupo Gay da Bahia — única entidade de homossexuais registrada legalmente no pais.

do desencontro amoroso, tradicional na literatura, consegue ser
eternamente atual. Tanto que 24 fiecionistas voltam a ele, não sem um
Otema
sabor especial de desafio, pela proposta lüdica do livro: um escritor narra um caso
que
é em seguida recontado por uma escritora;
ou a mulher conta primeiro o episódio e ò
homem o reescreve a seu modo. Dessa forma. os contos podem ser lidos de dois em
dois ou autonomamente, já que cada um
constitui criação própria. Esse jogo rie pontos de vista é a noviuade da antologia,
vale também pela visão que escritores que
de
hoje nos oferecem do assunto.
Como conseqüência dos movimentos de
conscientização da mulher, a critica literária despertou para a questão da escrita
feminina. Como negar que as diferenças
entre homem e mulher não se manifestam
também no plano da produção artística? A
antologia se mostra convidativa para uma
sondagem desse tipo. Mas seria imprudente
e arbitrário tomá-la de exemplo e inferir
conclusões quanto a um estética feminina
ou masciüina. Melhor conferir como as
posiçóes de homem e da mulher se definem
dentro dos contos.
Vivemos uma época em que, cada vez
mais, homens e mulheres nâo se aceitam
como blocos monolíticos e sem história: Eva
não quer ser apenas uma realização acabada, castigada e sem passado; Adão luta com
a imagem ideal que lhe foi destinada e
se por um lado satisfaz seu narcisismo, que,
por
outro sufoca a sua humanidade. Em momentos de crise afetiva, esses conflitos ficam
mais claros e os modelos mitificados ressurgem com maior força. Várias passagens do
livro registram essas aparições, nas formas
de machismo, paternidade onipotente e castradora. Imagem da mulher fragilizada ou
perversa. Mas o mero registro náo nos basta.
Ao se formar o conto e instituir-se a figura
do personagem narrador, decide-se a dimensão que tomarão as contradições do
Jogo
conjugai. Fundamentalmente há dois caminhos possíveis: ou se permanece em generalizações que só reforçam estereótipos, ou se
vai ao encontro do indivíduo em sua complexidade.
De um lado, a antologia apresenta textos
de construção desigual (Júlio C. Monteiro
Martins), de abordagem Ingênua (Ana Marta
Freitas), por demais intelectualizada
(Drummond Amorim) ou simplista, porque
trabalha por clichês (Mareia Denser). A peculiaridade da percepção de cada elemento
da trama amorosa se perde no lugar-comum
ou na estilizaçáo excessiva.
Por outro lado, temos contos de multo
boa qualidade, "com essa explosão de energia que ilumina bruscamente algo que vai
muito além da pequena e às vezes miserável
história que conta", como diria Cortázar.
Não sem risco de injustiça, destacamos aiguns de seus autores: Edla Van Steen (pela
precisão de linguagem com que retrata a
perda mútua do casal e dramatiza a tensão
entre consciência e memória); Lyz Luft (pelo
mergulho na psicologia da mulher madura,
que prefere a solidão a assumir com o amante a tunçào de mãe); Ricardo Ramos (pela
dimensão social, que náo exclui o componente Individual e humano) e Lygia Fagundes Telles, a única a lançar o tema da
homossexualidade feminina. E ainda: Duílio
Gomes, Luiz P. Cardoso, Rosa Maria do»
Santos, Sérgio SanfAnna e Ivan Ângelo.
Quando se lê cada par de contos como
faces da mesma moeda, ganha realce a lncomunicabilidade entre aqueles que vivem a
separação. "A visitante", por exemplo, de
Luiz C. Lisboa, cria um clima fantástico em
torno do personagem masculino, atordoado
ante o desaparecimento inexplicável da mulher por quem se apaixonara. Outra dimensão se tem do conflito em "O mistério das
cartas assassinadas", de Judith Grossmann.
Desmascara-se o lado frio da personagem
feminina que, por amar acima de tudo a sl
mesma, abandona premeditadamente o
amante. Por contraste, o fantástico do primeiro conto perde o significado. Ou pode ser
Interpretado como produto do duelo entre
duas forças extremas do ser humano: a
abnegação dos que se entregam à paixão; o
egoísmo dos que a temem.
Interessante observar ainda que Romeu
e Julieta/85 perderam o manto e a Jovialidade. Em geral, beiram os 40 anos, moram na
cidade grande, pertencem à classe média e
náo aceitam o envelhecimento que o corpo,
implacável, denuncia.
Como um todo, a antologia foi um Jogo.
com arte que deu certo. A lamentar apenas
os inúmeros erros de revlsáo e a falta imperdoável na diagramaçáo do conto de Edla,
que perdeu com isto parte de seu dinamismo.

O Ministro da AgricultuO Io ciclo de debates sora Pedro Simon deverá ir a
bre Psicologia Escolar e o
Sâo Leopoldo, no dia 11,
2U ciclo de debates sobre
Deficiência, promovidos
para proferir palestra sobre Política agrícola e a
pelo Departamento de PsiNova República, no Simcologia da Universidade
Federal Fluminense, serão
pósio sobre Agroindústria,
realizados no período de 16
promovido pela Unisinos
de São Leopoldo.
a 19 de outubro, no Clube
Canto do Rio, em Niterói.
O Museu Histórico NaO tema de abertura dos
cional realiza, de 3 a 29 de
dois ciclos será A psicolooutubro, o curso AACR2:
gia do oprimido. Os inteentidades coletivas, minisressados em participar dos
trado pela professora Madebates poderão obter
ria Tereza Reis Mendes. O
mais informações pelo tecurso fornecerá informalefone 719-4194 (Rio).
ções sobre as principais diNo dia 7 de outubro, auflculdades na catalogação
ditório Hélio Fraga, Cende obras emanadas de entro de Ciências Bioméditidades coletivas, a estucas da UFRJ, às llh, a
dantes e profissionais de
palestra do professor SérBiblioteconomia.
gio Bittencourt Sampaio
O Departamento de sobre A sexualidade nas
Ciência Política e Relações
Artes.
Internacionais da Universidade de Brasília está reE
cebendo inscrições para os W NOVOS
\1
cursos de mestrado em
Ciência Política e Relações
AVULSOS OU
Internacionais. Os candiBIBLIOTECAS
datos serão submetidos am
provas dc língua esíniri-'
A DOMICÍLIO
gcira, teoria política, meLIVRARIA EUZART
todologia e entrevistados
AV. MARECHAL
pelos examinadores. Os
FLORIANO, 63
exames serão realizados
em dezembro próximo.
V.233-6024 • 263-7334/
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ENTREVISTA/ Jocy de Oliveira

Sobre
Luiz Paulo Horta
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"Ele usa o som do
corpo dele, da voz,
do meio ambiente,
do silêncio, tudo"

caso
m Uma das maiores personalidades da
música contemporânea nos Estados Unidos, John Cage, 73 anos, apresenta-se
quinta-feira na Sala Cecília Meireles numa
performance onde tudo pode acontecerCage é um dos papas da música "aleatória" — e um dos pioneiros do "happening"
A pianista e compositora Jocy de Oliveira
organizadora do concerto, trabalhou longos anos com ele, e conversa sobre sua
experiência. Um convívio muito especial

JB — Jocy, há quem afirme que o
John Cage é o compositor americano
mais influente deste século. Você acha
que isto é verdade?
Jocy — Eu acho, sim. Sem dúvida
ele é o compositor mais influente, o que
exerceu mais impacto sobre toda uma
geração, não só de músicos mas também de outros artistas. Nós dizemos
"profeta do
acaso".
que ele é o
JB — Como é que você colocaria o
Cage dentro desse mundo da música
contemporânea? Você diria que ele foi
o inventor do "acaso"?
Jocy — Bem, ele foi o primeiro que
utilizou amplamente esse conceito de
chance (acaso, em inglês) em suas
obras; e também teve uma grande influência em todo o desenvolvimento da
música eletroacústica quando ele começou, na década de 30, a utilizar o
piano preparado, que deu origem à
música concreta e, posteriormente, à
música eletroacústica.
JB — Você pode explicar o que é o
piano preparado?
Jocy — É um piano em que se
colocam diversos materiais entre as
cordas, o que modifica os parâmetros
'
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do som — duração, timbre, ataque,
toda a sonoridade; com o que se consegue uma outra dimensão do instrumento.
JB — Até esse momento, você diria
que o Cage era um músico "convencional"?
Jocy — Bom, eu acho que ele já
nasceu "não-convencional", não é? Ele
conta uma história — que eu reconto
no meu livro — sobre a mãe dele:
quando ela vê os espetáculos do Cage,
ela se pergunta: "Ah, meu Deus, onde é
que eu falhei?" Então, eu acho que ele
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do, e acho que ele é a pessoa mais
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ço. Para ele, não existem limitações
entre arte e vida. Acho que isso é uma
coisa única na nossa sociedade ociden- y^k
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experiência muito importante no desenvolvimento do trabalho dele, e fala
muito do tempo em que trabalhou com
Suzuki, o mestre zen.
JB — Quer dizer, ele acabou misturando música, filosofia e outras coisas, não é?
Jocy — É, eu acho que, no fundo,
¦ ¦'¦&' i_.il>-'_s_l___á. wÊBaÊt&mi^b<!¦(¦, -~\não se pode falar do Cage como um
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como um inventor, um artista, um filosofo não convencional. Todo o conceito
dele de silêncio, por exemplo, tem uma
dimensão que já não é exclusivamente
musical. Acho que ele foi um dos que
melhor entenderam até que ponto o
silêncio é intrinsecamente ligado ao
som. Veja, aquela peça dele, 4'33", tão
polêmica, é realmente a negação do
silêncio: sem usar qualquer som, ela
quer mostrar que não existe o silêncio
perfeito (pelo menos neste mundo).
JB — Você acha que ele teve precursores, partiu de alguma coisa? Ou
esta devem ter acontecido muitas vesaiu tudo da cabeça dele?
do já tem uma história relativamente
zes na carreira dele...
longa; mas o público, de um modo
Jocy — Bem, há uns precursores,
Jocy — É, ele é realmente um origicontinua a mostrar-se perplexo
geral,
mesmo na música americana, como o
nal. Você sabe que ele tem longas pesem relação a ela. Você acha que essa
Cowell. Ele mesmo diz, o Cage, que
quisas sobre os cogumelos? Chegou a
música exige o abandono de princiquando começou a trabalhar com o
responder sobre cogumelos num dapios a que nós estamos acostumados
piano preparado, pensou nas pesquiqueles programas de perguntas da te— como, por exemplo, a idéia do belo,
sas que o Cowel tinha feito em matéria
levisáo italiana. Ele tem interesses
do estético, do agradável?
de piano — tocar diretamente nas cormuito vastos.
das, etc. Isso do ponto de vista timbris"períodos",
Jocy — Bem, esse conceito do belo é
—
JB
Você veria
na
tico. Acho que também houve o Ives,
muito relativo, não é? Para nós ocidenobra dele, ou acha que ele chegou logo
um músico muito espontâneo, um autais ele é um; para os orientais é outro.
a esse estágio completamente paratodidata, que não tinha muita noção
E de geração para geração ele também
doxal?
do que estava fazendo. Mas o Cage
varia, não é? Mas eu acho que o públiJocy — Bem, ele tem várias fases.
também foi aluno de Schoenberg, mesco, neste sentido, talvez tenha de se
"acaso",
Mesmo
dentro do conceito de
mo não tendo nunca seguido o sistema
reformular, de se sentir mais liberado,
ele tem, por exemplo, fases em que
dodecafônico, que é uma negação de
mais apto, realmente, a receber novas
utilizou o acaso como um elemento de
tudo o que ele tem feito.
informações: e deixar, também, os seus
composição — como quando andou
sentidos mais soltos, mais aguçados.
JB — É a coisa mais "amarrada"
consultando o I Ching (antiquíssimo
Talvez seja a nossa sociedade que, de
que possa haver, não é?
livro chinês que "responde" a questões
certa forma, restringe muito os nossos
ou dúvidas de acordo com o lançamenJocy — Pois é. Eu acho que a gente
campos de experiências... Desde a eduto
de
dados ou varetas) a respeito do
não pode deixar de citar, no easo do
cação, não é?, desde a escola, onde já
material que estava utilizando. Nesse
Cage, aquela influência das filosofias
há um certo método de apreciação que
caso, o acaso influenciou diretamente
orientais, que tiveram grande impornão abre os horizontes, náo desenvolve
o sistema composicional. Em outras
tància no desenvolvimento do trabaa criatividade, a percepção... Mas tamfases, o acaso, o aleatório são elemenlho dele.
bém em relação ao músico: acho que,
tos não só de composição, mas tam—
JB
Como é que você veio a
quando nós estudamos música, náo
bém de interpretação. Mas, a partir
conhecê-lo? Você já tem uma ligação
estamos dando ao estudante possibilidesse acaso, a partitura era realmente
bem antiga com o mundo musical dos
dade real de que ele se relacione com o
escrita. Ainda outra possibilidade é
Estados Unidos, não é?
Estamos fazendo tudo ao
presente.
quando o acaso, o aleatório são elecontrário do que o Cage diz. Para o
Jocy — É. Eu o conhecei em 1960,
mentos não só de composição, mas
Cage, o que interessa é a "singularidaapresentada pelo Luciano Berio (imtambém de interpretação — partituras
de do momento", e não a singularidade
portante compositor contemporãneio
indeterminadas onde o executante
"permanente".
do
E nós estamos ensi"criação".
italiano). Naquela época, eu sabia muiparticipa dessa
Mas é precinando
os
a
só se importarem
jovens
to pouco da música dele.
so um certo cuidado quando se fala
com a singularidade do permanente.
"acaso". No
nesse
—
uso
do
fundo, no
JB
Você morava nos Estados
JB — Você acha que essa "mutafundo, o acaso total nào existe. Ele
Unidos nessa época?
é necessária para sintonizar com
mesmo
çáo"
acha
isso.
Jocy — Eu ia e vinha. Estudava em
a
nova
música?
JB — Aliás, quando você consulta
Tanglewood. Do Cage, eu sabia o que
— É... agora, eu acho
"silêncio",
Jocy
I
o
Ching,
aquilo ali nào é exatamente
se dizia a respeito do
do
que, de
certa
forma,
a própria música, hoje em
o
acaso,
não
é?
mas
nunca
piano preparado,
tinha todia, não é mais essa música tão "desacado nada dele. Eu me lembro de ouvir
Jocy — Não é, exatamente. É uma
fiadora" ... O próprio Cage, em décadas
uma cantora, em Tanglewood, que ia
forma de trabalho. Em certas peças do
fazer uma das peças dele — For Voice
passadas, era muito mais controvertiCage, como Music of Change,
por
—, uma cantora de ópera. Na época, ele
do. Hoje, ele é bem mais aceito. Nos
exemplo, em que ele usou o I Ching, no
Estados Unidos, ele tem um público
era ainda muito controvertido, ainda
final ela se tornou superdeterminada,
enorme. Não é mais o músico de undernão era muito aceito. A partitura dizia
através de um método de composição
ground de antigamente. É que nós,
que a cantora podia cantar ou não —
que vai ficando bastante "estrito" —
aqui, no Brasil, temos menos oportunicomo em muitas das peças do Cage,
ele
utilizou
porque
certas regras que
dade
nessa eterna "conversa" entre o som e
para acompanhar esse tipo de
ele mesmo se impôs, regras muito "fecoisa. Um concerto por ano, uma bieo silêncio. Ela então disse a ele, na hora
chadas", ainda que lançando mão do
"acaso".
nal cada dois anos, isso nào chega a
do concerto: "Como a sua peça diz que
É por isso que o que ele faz
criar novos hábitos auditivos, novas
pode cantar ou não, eu não vou cannão é exatamente um happening
formas de "percepção". O estranho é
tar"; porque ela não estava entendem
embora ele tenha sido um dos precurdo absolutamente nada; e ele responque isso existe em relação à música
sores do happening, mas náo na forma
deu: "Que pena, o público não vai
popular, e o público aceita — as inovaque normalmente se imagina.
e as pesquisas. E náo aceita na
ouvir a sua loveiy voice". Ela cantou.
ções
JB — Jocy, toda essa música conoutra música. Talvez, também, por um
JB — Eu imagino que cenas como
temporânea de que nós estamos falanproblema de midia. A mídia aceita e
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impõe a música mais acessível. Um
Gilberto Gil é ouvido e é aceito; um
Gilberto Mendes, não.
JB — Para voltar ao Cage, você,
que trabalhou várias vezes com elt,
poderia dizer como ele é como pessoa?
Jocy — Olhe, ele é uma pessoa
muito doce, muito autêntica, que responde a perguntas do modo mais inesperado, de um modo absolutamente
incrível. Ele te responde uma pergunta
com outra pergunta. Conviver com ele
é uma experiência muito especial.
Uma das coisas mais curiosas que fiz
com ele foi um Music Circus, na Universidade de Illinois. Ele usou um estábulo, onde foram colocados cinco paicos. Um era dele, outro do Mercê
Cunningham (o bailarino), um para
mim, outro para Jerry Hüler e o quinto
para David Tudor. Isto funcionou por
12 horas. O público entrava e saía
um público imenso. Cada um de nós fez
um programa continuo — peças do
Cage, outras peças também — e ao
mesmo temp Nós estávamos dentro do
mesmo ambiente; que era enorme, mas
era um ambiente só. E foi uma coisa
incrível, um espetáculo fascinante, visualmente e também como "som". No
fundo, não se "ouvia" muito; mas o que
ele queria era isso: que todas as peças
sendo ouvidas ao mesmo tempo, elas
se tornassem uma "outra" peça.
JB — E que tipo de música vocês
faziam?
Jocy — Eu fiz muita coisa dele,
várias peças umas dez; e de outros
compositores também, porque para fazer 12 horas de música ... Evidente que
às vezes a gente parava para descansar, e então continuava um tape, ou
slides, um filme, alguma outra coisa.
Ele usou muita música eletrônica ao
vivo — em que ele foi, como eu disse,
um dos pioneiros. Mercê Cunningham,
naturalmente, fazia a parte de dança.'
Cada um fez uma coisa diferente.
JB — E esses palcos se ouviam una
aos outros...
Jocy — Se ouviam. E nós nos viamos; tanto é que eu me lembro de fazer
uma peça do Subotnik que eu achei
muito apropriada para a ocasião. Ela é
quase mímica, náo tinha som. Então
de vez em quando eu fazia porque
assim eu ouvia os outros. Eles ficaram
muito encantados e vieram depois me
perguntar que peça era aquela. Era
uma peça que tinha filme e uma mimica no piano. Isso foi uma dessas experièncias que ele tem feito bastante —
eventos que ele cria e que tomam horas, em vários lugares... Esta, aliás, foi
organizada pelo Buckminster Fuller,
que era outra cabeça incrível.
JB — E você acha que fazendo esse
tipo de evento ele quer atingir o público de uma determinada maneira, com
esta ou aquela intenção?
Jocy — Eu acho que, no fundo, não;
acho que, de certa forma, o que ele
quer é, em primeiro lugar, eliminar
essa distância entre o público e o executante, o compositor, não é? E, depois, acho que o que se quer atingir —
ou modificai- — são as limitações entre
vida e arte, ou entre vida "formal" e
experiência "direta" ... Acho que também entra a diferença entre o som e o
ruído — diferença que, para ele, não
existe. Ele começou a tratar do som
como o som em si — isto é, a independência do som que o criador não manipula, permitindo que o som exista por
si próprio... Ele abre mão da capacidade de reformular o som...
JB — Ele tem inclusive composições para radinho de pilha, não é?
Jocy —- Ele usa muito. E também
nos textos dele, quando ele fala, nessas
performances, utiliza tudo isso, o som
do corpo dele, o som da voz, o som do
meio ambiente, o silêncio ... Ele usa
isso tudo de maneiras diferentes
assim como nos livros que escreveu ele
usa o que é a página, o espaço, a
paginação, etc.
JB — Você acha que ele estaria
procurando alguma forma de "consciência" mais aberta, ou mais forte?
Jocy — Acho que no fundo não é
exatamente isso; é sempre um questionamento, uma proposta, um estímulo,
não é? Se você fizer essas perguntas a
ele — isso eu já vi várias vezes — ele vai
te responder com uma outra pergunta.
Ele diria, por exemplo: O que você está
ouvindo agora? E o que é que você está
sentindo? Por que náo? Aquilo tudo é
táo intrinsecamente ligado com ele,
com a maneira dele ser, dele viver, dele
pensar, que é perfeitamente natural. O
que não significa que ele não esteja
levando as coisas a sério: muito pelo
contrário. A vida dele é isso, dia e
noite. Ele não está pensando em posteridade.
JB ... nem em fazer obrasprimas...
Jocy — É, esse conceito não existe
para ele. Ele me disse, por exemplo,
sobre o programa de agora, eu não
sabia o que seria possível fazer, e ele
disse: se você quiser, eu faço alguma
coisa para os seus estudantes. Acho
que ele aceitaria vir aqui só para uma
pequena aula. para um pequeno encontro, em que ele passasse alguma
coisa desse mundo dele... Isso eu acho
que é único, náo é?
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Convenção

"Ah, meu Deus,
onde é que eu
falhei?",
pergunta-se a mãe
de John Cage
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Interesses

"Chegou a
responder sobre
cogumelos num
daqueles programas
da TV italiana"
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Determinação
Não há acaso total,
nem em peças como
Music of Change,
em que usou I
Ching

'...¦'

¦

¦

¦¦
¦•¦

n
l

k

Wr

rmr
rr

;.ú:'a

'¦-¦.--¦
-¦¦¦¦'

¦¦

¦

¦¦

Égjr JÉ

^81

fI

mm

r:A.'A.

§§§

gBH

-

mS8^

-:..---.--.----:
¦:--'"'.

í

,.a.:-\

MB ^_W_^È^_WÊ_^_^_w_^_^_u_^_^_^_^—. ... "f^jfoc*

"
,.-¦

tf.--'--¦¦ ;¦ :-

¦'¦..

JlLSi,

. . ¦•',.'¦¦

-¦¦:.¦¦¦¦.:..-¦-.'.-¦ .¦,;¦;

¦'.':-

*<^V

¦ „¦¦ ...;¦.. . ... v-

'¦"'-';
.

'
:."¦¦¦
-i.¦¦-.¦¦¦

¦

.

tfm ?%! § P

... '•; ¦.¦-¦-¦¦.
¦'¦;.¦..¦
A
A

B_y*^ 4ÊBBSEè$MW^

_______!

_____s_9i ífl(,~~* v_y

*

UJ
Ja*

il
^ fl
.fl

K

I

^b^

'^B

^E^

«M^lflS

^lWUET-

iJHl

I
^H

'•-¦;¦

Hflí

V

^^*i«88

^¦¦^R' áKk___s^
jMMMMÍ,
MMMMmW
W^&r-^^^MMMM-ittfl
Hl^.^VE
^^b
Tfe- MMMB^^mvÊêr^^aMwlr^ mmm%z'£^m\mmm<l ***

ã ____________________________Í^^

¦

I
I

___________________________________________________________________¦__&
.4^1
ES». —mmW mm\
^V^^H

?8Í

¦
¦

I

Ifl
_____¦

_______^^"

¦'¦¦¦¦¦¦.;
¦
¦ ;
,':¦¦•¦:

/^|

l'l

_s

'y.

m-cjg

H 1

?

_

A,Ay„.

¦¦¦¦¦

.--':-.:=:.•-¦¦.¦', w:\..^^-r-:;V:;-í.vs.o;';*^

i

:.,:¦.¦.'¦:

,¦

pw*»-:''

^^èj^JB

^H
^^1
BXmL^
.-íSflv
' "^mmWmk I^^H
S9&'

HEdHKil

BHJI

I

OS FILHOS DO PODER
'¦¦>.<-

is :;

..•¦'.

\\M_\\\\\\
^H
¦¦

'.'*•
II
___________.¦ ____WÊ
Hl
''JH^^^^^^H

_________ft!^r^*
_B
^H
hh
^E^^Wa^^E ^r,'.^5a^B

ItuÜÜ^Hte'1

^1

HMHSSBgggt&gaB

¦ .9

^H

^H hh

lxl _H____fl

II

* ___W^. * ^Ê__W___\\W__ B\«
BB
lrv^'\.
'
11 ^_b^_______H
^S». %/ mÃifê
Hl
\a_\'>
?Vv *¦'*- cSSiP$*•£!? -vi ____ffl
ffttfc
II
'i?ll
II

II

ID

| HH
|h
II

Iwl

Pp

nK.:v.:: :V^8@t- .'..:, ymm

II

i| |
||H':^V"''.
1\

_________! ________0^B

!OT

Hl

^V7___H

IH

|:|
_^H
Kl

II
II

II

II
IH

¦ nlllilM^Piffli

í-W:--'
'

^Bl»"-^v^^í''''',?

^V*^H
^Bk^5"^'-"y'" -,:._
^E_H
Hé«6&
- "...¦¦ •¦:.-.
-H-H
Ml-.

üll

II

:

' ^tftH^^g^y.yTr-v*.
''nH^'j

H

i-Vm.»^"'
'tH'-'

¦
HBIw#-: ^íSMkS1"*-*
^V^H^H-"-;-.

____Hk5'=?t

l^v

, HÍH-'--'Vh

I^Ü.
1^^^^^' ^Hl
^Im
p^afe>'

¦ -S
'^1

^H?

B

^|^H

"¦¦'i^_l

.-'_H
HHH'
Hi&'"':liH

^1

II

_________!_________!
HH

mÉmm
^H>~- ¦¦ - >^S

__fe--^ll

HH

II
II

L^J^_\Wm

II

_________ll

Hl

I

I
I
I

N° 492. 6 de outubro de 1985
W& XX i X.

¦

'-X:

V ,-•¦_ y

¦ ¦'_-'¦: & J™fflMa**!*«W««iBw*&^^^

x

W^EÊ4mmÚx^Èiãm!^^mm

x.' ¦ ~a> ^K

^OiP^ite^.^

ar
fl

PT-¦

i •/ -

í V f^j***mm
UP.
I
( - nrr

Àm

i PKL ^BL/^BL^V^ff

'mVSar

Er
^__________w^^^^^^^^\ ' ^^fl ^x^?i

____m_W _WíW$ÈSmWm

j?95Jr *!*<rÇ Í-5BSy JV I'

OS FILHOS DO PODER

v%

Kfl m_\\___WSmKalglÊSSp!m\mY: ^á~^m% Ir^
__&Mmm?LJB

- -AímmmmmmA

W''

mm^*iW^r»l^^BsÊÊmm\T^

Capa: Caulos

Diretora
Maria Regina Brito
Editor
Artur Xexéo
Subeditor
Alfredo Ribeiro
Editora de arte
Vilma Gomez
Editora de moda
lesa Rodrigues
Produtora de moda
Arliete Rocha
Fotografia
Agência F4
Repórteres
Antônio José Mendes
Helena Carone
Helena Tavares, Lúcia Rito
Maria Silva Camargo
Rose Esquenazi
Diagramadores
David Lacerda, Eliana Krajcsi
João Carlos Gomes
Laerte Moraes Gomes
Colaboradores
Catarina Brust
Liliane Schwob
Mana Eduarda Alves de Souza
Gerente comercial
Fábio Matos
Redação
Av Brasil. 500 6o andar
Tel : 264-4422 Ram/ 410 e 497
Publicidade
Av. Brasil. 500 5' andar
Tel.: 264-4422 Ram.: 322
Composição e fotolito
JORNAL DO BRASIL
Impressão

JB Indústrias Gráficas S A

Av. Suburbana, 301
Domingo é uma publicação
da Editora JB. Náo pode
ser vendida separadamente.

De olho na claquete
Rita Erthal tem uma profissão que pouca
gente segue no Brasil. É continuísta de
cinema. Conheça-a na pág. 10

Telas pequenas
Carlos Martins está na Bienal de São
Paulo num espaço diferente dos outros.
Saiba por que na pág. 14
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Pilotos do som
Os novos discotecários, como Dudu da
Metrópoiis, não dispensam tecnologia no
trabalho. Eles estão na pág. 20
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Eles com elas
O sociólogo Sérgio Gadelha só prosperou
quando largou o emprego para trabalhar
com a mulher. Outros exemplos na pág. 46
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COR E ESTILO; AS DELICIAS DO VERÃO.
COLEÇÃO VERÃO
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O MOLETON de verão exclusivo
da RAYLANE, em todas as cores.

Aquela sostosa MALHA em estampas próprias da RAYLANE.

E MAIS:
Cr

..A

A POPELINE fresquinha que só
a RAYLANE tem, em incríveis
cores e estampas

Malhas sanfonadas, linhas,
elásticos e fecho éclair.
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Elegante, jot)em, sofisticado.
Uma m&neira de xrruer, de se colocar no mundo.
Uma forma de vestir o homem urbano e esportivo. r
Linhas clássicas, ao mesmo tempo ousadas e criativas.
Qualidade na fabricação. Por trás de
caAa detalhe uma conceição.
Um estilo inconfundível.
Estilo Oliver.

szm

X ___\
Mm

WtmÊ

mw
tm

::wl;
'0ÍÍíMi^

Ipanema • Rio Sull.° i)iso • BarraShoMnng • São Conrado Fasfiion Mall
Tijuca OffShopping • Icaraí ? Olber Sait: Rio Sul 3." piso • Búzios

fftamut

!W=I

mã

^1

y'/'l
-C%2

\

M

\
\
'^kàí

i*fi«^.

*>"•

/

r

tr
i
\ \'V***àtóaÍL
\ ¦¦
'> '
>
M
M \ \ m^^^mm^ \ \***V 3
\m

'X' \

/*Ê$fekM&':
l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^l^ll
l'*W?Èr-''!
i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^ih

No Dia da Crianç
l^ftc^Éfe 'i^Btfl

^^^H

j^KcflHE^flH

i^i^^^B

i^h

/CtT^V^i

v

.i

co^v

^B ^i^i^i^i^i^i^i^iI

I

i^i^i^i^hi^i^i^iI

I

i^i^i^i^i^i^i^BV

*9

II

^^¦B

3»^
...,=-.«*ssC

•Prí)

jmm

'!
^l|l^l^l^Bl^l^B| I |

Wt

'

Cí^

lp»

^f

I ¦! ^™

| ,' %

S\%'"*J

nu^i jiyAK^irV^^B^H^gtf^ LT-^-^ ^r. %:^^Mti^l

I

i^l

fififl

mm

HHi»!ai§^t-~~. -W.-1

mMyi

¦-,

¦¦

mm^íí
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Linha Paris Lacca

Linha Castelinho Cèrejejíra

Cama
639 mil
Penteadeira 1.079 mil
Cômoda 969 mil
Cabideiro 369 mil

Berço
638 mil
Cômoda 628mU
Armário 1.258 mil
Carrinho 6 pos.
cromado 299 mil

Linha Florence Cerejeira

^^

Berço
399
Armário 999
Estante/c/escriv 799
CômoÀa 679

mil
mil
mil
mil

Linha Oggi Laqueada
Berço 369mil
Cômoda 439 mil
G. Roupa 789 mil

Dia da Criança
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ALESSANDRA
FARIA MARZO
NASCE UMA ESTRELA
Quando estrelou há dois anos
no Canecão o musical infantil
Oc Saltimbancos, ainda não
havia nada decidido. Mas hoje, aluna aplicada do segundo
ano do curso profissionalizante de Sérgio Bntto e Glorinha
Beuttenmüller, Alessandra Fana já sabe: quer seguir a carreira do pai, Cláudio Marzo, e
da mãe, Betty Faria. Aos 17
anos, gatíssima e dona de um
irresistível charme, a jovem
atriz tem um futuro promissor
pela frente — a começar pelo
convite de Norma Benguel,
que a quer a seu lado no filme
Pagu, que rodará ano que
vem. Em setembro, Alessandra fez seu début profissional: narrou em português, inglês e espanhol um filme produzido pela ONU para comemorar o Ano Internacional do
Adolescente.

CHRISTO
PINTANDO O SETE,
ENFIM, NO BRASIL
Ele pintou de azul as pedras
do deserto do Sahara, cercou
o Estado da Califórnia com
uma linha de lençóis com 1
mil 200 quilômetros de extensão, embrulhou a Pont Neuf,
Paris, com 20 mil metros de
plástico e agora prepara-se para desembarcar no Brasil.
Christo vem mostrar na primeira semana de novembro.
.¦-31
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no MASP, numa exposição organizada pelo Gabinete de Arte Raquel Babenco, algumas
maquetes de trabalhos seus,
assim como tentar vender um
projeto seu para o Rio de Janeiro — cobrir o espelho d'água da Lagoa Rodrigo de Freitas com espelhos de verdade.
Assusta, mas não chega a
impressionar: afinal, quando
começou a pensar em visitar o
Brasil, o artista americano
mais polêmico de sua geração
visionária vanguardista só tinha uma idéia fixa: embrulhar
o Pão de Açúcar de alto a
baixo com papel de jornal. Foi
avisado que a autorização dificilmente seria dada. Sua primeira opção foi empacotar o
Cristo Redentor, projeto igualmente vetado por antecedência. Acabou se consolando
com a idéia da Lagoa — a
qual, aliás, dificilmente sairá
do papel.
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Ponty: vanguarda sem o marasmo do jazz-rock

encontrou à sua espera apenas os fãs: foi saudado com a
notícia de que a partir de seu
mais recente disco, Fables,
será representado no Brasil
pela Warner e não mais pela
PolyGram. E também que sua
temporada no Brasil foi estendida a São Paulo, no Palace,
dias 9, 10, 11 e 12; a Curitiba,
no Teatro Guaira, dia 14, e a
Porto Alegre, no Gigantinho,
dia 16. Uma tournée, enfim,
digna dos grandes astros.

LUIZA BRUNET
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Christo: só vanguarda

JEAN-LUC PONTY
UM MAGO DO VIOLINO
DE VOLTA AO BRASIL
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Alessandra: aos 17 anos, uma carreira definida
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Ele esteve ontem no palco do
Municipal e repete hoje a dose para mostrar por que desfruta do prestígio que tem no
mundo da música. Jean-Luc
Ponty é hoje, aos 12 LPs e 10
anos de carreira, o mais importante instrumentista do gênero na música popular e no
jazz. Os críticos costumam
dizer que Ponty criou com seu
violino o mesmo que Hendrix
com sua guitarra — um novo
estilo, no caso a fusionmusic. No Rio, o artista não

A HORA DE CRIAR
SUA PRÓPRIA MODA
Aos 23 anos de idade, a modelo Luiza Brunet tomou uma
dupla decisão: desquitou-se
de seu marido, com quem
estava casada desde os 16
anos, e da etiqueta Dijon, da
qual era manequim exclusiva
há quatro. Da primeira separação, já está refeita, casada de
novo com o argentino Armando Fernandez. Do segundo,
ainda não — prepara-se para
fazer seu début como designer de moda. "Estou com
uma coleção quase pronta
que é bem a minha cara",
conta Luiza. "É esportiva,
jovem e alegre." Para realizar
seus planos, porém, a escultural manequim vai defrontar-se,
de saída, com um contratempo: seu nome, Luiza Brunet,
com o qual pretendia batizar a
nova griffe, foi registrado há
quatro anos como marca e é
hoje propriedade de seu expatrão, o empresário Humberto Saade.

Fred Súter
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RICHARD GERE
UM REI DAVID QUE JÁ FOI MARGINAL
GIGOLÔ, AVENTUREIRO E "COWBOY"'
Ação, aventura, sexo, mistério, suspense, intriga e violência — tudo isso num filme
bíblico. Rei David, estrelado
por Richard Gere, em sua
maior oportunidade no cinema. De pastor a Rei dos Israelitas, o ator de American Gigolo e Cotton Club, eterno
namorado da brasileira Silvia
Martins, briga — literalmente
— com Deus e todo mundo,
derrota Golias e, por indicação
do profeta Samuel chega a

governante máximo de seu
povo. Quem acha que Gere
tem pouco a ver com isso
tudo, engana-se redondamente. 0 resultado é surpreendente, a ponto de a crítica
norte-americana afirmar que
Rei David surgiu para ser um
dos grandes clássicos do cinema mundial. E Gere, o filho de
Jessé, escolhido por Deus para comandar os israelitas, está
simplesmente magistral.
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Gere: um David majestoso
MARCO POLO
MOREIRA LEITE
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Teresa: estréia à vista
TERESA RACHEL

O HOMEM DO SÉCULO XX

TRÊS ANOS DEPOIS,
A VOLTA AO TEATRO

Musicoterapeuta, comerciante, ex-hoteleiro e presidente
da Associação dos Amigos da
Praça XV, Marco Polo Moreira
Leite tem um sonho — transformar a Travessa do Comercio, no Centro do Rio, num
centro de boutiques, bares e
restaurantes ao estilo do Sea
Port, de Nova Iorque, e da
Girandello Square, de São
Francisco. "Meu primeiro passo foi partir dando o exem"Restaurei
um
pio", explica.
sobrado com 100 anos de idade e montei o restaurante Século 20 especializado em saladas." Na cozinha, um revival:
o chef Moraes, que não é
outro senão o ex-dono da saudosa sorveteria de Ipanema.

Se necessário for, ela estreará
com o braço na tipóia, mas
não abre mão de fazer subir ao
palco Um Bonde Chamado
Desejo antes do final de outubro. Pelo menos, foi com essa
disposição que Teresa Rachel
retornou aos ensaios da peça,
que marcará a sua volta ao
teatro depois de três anos de
afastamento e 10 sem fazer
algum trabalho em seu próprio
teatro. Garante que a estréia
não acontecerá depois do dia
"Afinal",
20:
explica a atriz,
"esse
Bonde é uma produção
caríssima. Só o cenário de
Marcos Flaksman custou CrS
50 milhões, o que para mim
como artista e empresária representa um grande vôo."
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Luiza: preparando-se para o primeiro vôo solo
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Moreira Leite: sonho
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Sem piscar os olhos
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já trabalha em cinema há 10 anos e,
atualmente, roda a Ópera do MalanEladro, seu 30° filme. E uma bagagem
respeitável, mas nem por isso ela é reconhecida nas ruas ou chamada para dar entrevís^^M
^^___. %
tas como outros atores e diretores de
currículo mais magro. Rita Erthal, 31 anos,
faz um daqueles trabalhos que, apesar da
mm^m^mM
Wm
importância para a finalização de um filme,
nunca são percebidos pelo público. Ela é
continuísta.
mmm\ ^^^^^mmmmW^ÉJ&mmWÈÊmmmmmlÈS&mt
"^^^^^^^V
"Ser
\\___________________Z^^i\w
continuísta é estar ligada em tudo",
___W\r''
define. É ela a responsável, por exemplo,
pelo corte de cabelo de um ator aparecer do
*--*' \M W *F
mesmo tamanho numa cena, mesmo quanmmmm%
mT
•
do dois planos são filmados, às vezes, com
um mês de intervalo. É uma profissão ingrata, principalmente no cinema brasileiro, faém\
r*»*-.. .JPlIij
-L
moso pela falta de continuidade. Entrou para
y
___________ M^l
a história o episódio de Favela dos Meus
Amores, em que o cantor Sílvio Caldas
entrava num barracão com uma camisa florida e saía, segundos depois, com uma camisa lisa. Na certa, o continuísta da época não
deve ser considerado culpado. "Ninguém dá
importância à continuidade no Brasil", asseRita.
^
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mesmo, quando abandonou o emprel&^^P***
m\
-__r
___W
Hptar
^^^^^B
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de
assistente de relações públicas de
go
uma agência de propaganda para se integrar
à equipe de Anchieta José do Brasil, pôde
"Nunca
trabalhei com contiperceber isso.
nuíáta", avisou logo o cineasta Paulo César
Saraceni, já um veterano na ocasião. No
último trabalho de Rita, Rei do Rio, ela morre
de vergonha quando vê uma cena em que
Nelson Xavier, na pele do bicheiro Tucão,
inicia um diálogo sem camisa e o termina
com ela vestida. "É que foi cortado na
montagem um plano em que ele vestia a
roupa", justifica. Ela não tem mágoas. "Geralmente, a montagem conserta os erros da
continuidade."
Para o espectador um pouco mais informado, continuísta é aquela menina bonitinha
que bate claquete antes de ser rodado um
plano. Apesar da aparência de simplicidade,
é um trabalho difícil. "Eu tremo cada vez
gue
bato uma claquete", confessa ela. "É a
batida que garante o sincronismo do filme."
No meio cinematográfico, Rita é considerada
a
melhor da categoria. Ela acha graça. "Mas
* i bv * . b
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eu sou a única..." Na maioria das vezes, a
- e
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continuidade serve apenas como um estágio
para o profissional enfrentar outras etapas da
realização de um filme. Lael Rodrigues, Gustavo Dahl, Antônio Calmon, Tizuka Yamazaki
começaram assim. "Todo mundo que faz
continuidade
quer virar diretor", analisa ela.
"Eu
¦ "•fítt1yíflFitmHilffF^fi^;'^i<Htir^PW1 ^^^''-"^ ' -' 1 BÊ.^p
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não. Gosto do que faço."
E não é fácil ter que enfrentar, por
exemplo, as filmagens de Tensão no Rio,
¦ -^¦^¦Ésti.'""" í''1mIIíííími'infirii riiiii^iÜiiii^Fi"' í'TBru
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P^^B" interrompidas por um ano inteiro. Rita teve
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s oj que acertar a continuidade da atriz Lilian
PfiSr
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^sl - Lemmertz que, no período, se submeteu a
uma operação plástica. Ou aceitar com bom
humor as brincadeiras de José Wilker
que
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De Areias Escaldantes a...

Rita Erthal e a sua
claquete convivem há
10 anos. Ela é quem
"Para
explica:
ser
conti nu ísta preciso
me ligar em tudo"

durante a realização de Batalha dos Guarárapes insistia em colocar um maço de Hollywood no cenário no instante em que ela se
preparava para batera claquete. Era um filme
de época. Ou ainda imaginar que é possível
acertar a continuidade de uma cena com
Renato Aragão (Rita fez três filmes com Os
Trapalhões). "O Aragão nunca repete uma
cena da mesma maneira." Ou, pior de tudo,
não reclamar do estrelismo do diretor dé
fotografia italiano Cario di Palma, durante as
locações de Gabriela, em Parati. "Até o
Mastroiani, que tem tudo para ser estrela,
era legal. Não tinha Sônia Braga, nem Bruno
Barreto. Quem queria brilhar mesmo era o
Cario di Palma", revela. Ela não justifica o
artista nem depois de ter visto que a fotografia de Gabriela ficou linda. "Lindo mesmo é
Parati", desconfia.
De Areias Escaldantes, pronto para ser
lançado, a Bete Balanço, o maior sucesso
brasileiro do ano passado, é difícil encontrar
um filme nacional recente que não tenha o
nome de Rita Erthal na ficha técnica. Ela é
cheia de manias. Por ela, por exemplo, nunca
haveria cenas de atores fumando. "É dificílimo controlar o tamanho dos cigarros quando
se filmam vários planos da mesma seqüência", explica. Difícil mesmo é sair de uma
filmagem trabalhosa e tentar relaxar num
cinema. Rita encontra erros de continuidade
até em clássicos como Cantando na Chuva,
de Stanley Donen. Pior ainda é tentar consertar erros de continuidade na vida real. Ela já
se flagrou, num restaurante, inconformada
com a amiga que foi ao banheiro com um
brinco na orelha esquerda e voltou com a jóia
na orelha direita. Nestas horas, ela tem
"Corta!"
®
vontade de gritar:
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... Bete Balanço, ela foi continuísta de 30 filmes
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Uma viagem no tempo

M

ais uma vez o diretor
Eduardo Tolentino e
sua troupe do Grupo
Tapa voltam-se para
textos de autores estrangeiros de
temática universal e atualíssima.
Desta vez preparam a apresentação de O Tempo e Os Conways,
do autor inglês nascido em Yorkshire e falecido ano passado, John
Boynton Priestley. Acostumado a
trabalhar com grupos jovens, há
uma surpresa em seu cast de
atores: a veterana Aracy Balabaman. "Sempre topei novas empreitadas de risco" define a atriz.
Já o diretor aponta sua energia
como questão decisiva na escolha: "Queríamos chamar quem
nos quisesse muito. Aracy topou
o grupo como se fosse dela. Afinal, não é sempre que atores
profissionais acreditam em grupos novos, peio menos no que diz
respeito à área empresarial".
Mas neste texto, diretor e
atriz principal também têm sérios
motivos de dedicação: Eduardo
por tê-lo visto na televisão em
1959 (estrelado por Fernanda
Montenegro) e, apesar de muito
pequeno, ter se apaixonado à primeira vista. Aracy, por sempre
guardar a vontade de fazê-lo, já
que seu primeiro trabalho como
profissional em 1963 no Teatro
Brasileiro de Comédia foi ensaialo. Na época, ela seria a Senhorita
Conway. A peça não chegou a ser
encenada. Aracy será agora a Senhora Conway. Escrita em 1937, a
peça .fala de uma mãe e seus
filhos diante da primeira guerra
mundial e vinte anos depois, próximos à segunda. A açáo em duas
épocas é mostrada nos dois primeiros atos. A atração maior fica
por conta do terceiro ato, quando,
num recurso teatral, o tempo retorna vinte anos, mas deixa em

um dos personagens a retenção
das imagens do futuro. É um
recurso usado pelo autor para falar sobre o tempo e aquela sensa"já
vi isto antes", comum
ção de
às pessoas.
Ensaiada há dois meses após
o longo trabalho de texto habitual
do grupo, pesquisando autor e
época, o Tapa (sempre, como todos, com problema de espaço)
tem se revezado entre ensaios
noturnos no Museu dos Teatros e
diurnos no Teatro Ipanema. Com
cinco elementos novos (além de
Aracy, Pedro Veras, Nádia Carvalho, Jorge Bueno e a estreante
Luciana Braga) adicionados a cin**mm
^^L\\
*/"^
B^v *! ST
co outros atores antigos do Tapa
ii^B
I
^^Vl (ao todo o grupo tem 21), O Tempo e os Conways apresenta vários desafios para o diretor que,
mesmo após 14 prêmios Mambembe e um Molière, recebeu, na
semana passada, a indicação para
-Sàk.- , 'tv"-'' "- W ^*^o3plX^^9
mais um Mambembe de melhor
"A
grupo infantil:
peça é realista
com espaços para que você a
transforme poeticamente. A dificuldade está em extrair isto do
texto. Estamos investindo, por
*¦ .Am
^^^ mwK
m9
exemplo, nos poemas de Blake e
num jogo de charadas. Cenografi'kÊM
I camente,
fazer
procuraremos
uma sala inglesa típica, mas realista apenas em termos de
t
mmm
M
teatro".
Fazendo o tradicional circuito
^-mm^LW
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I^H o
"esquentamento"
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aperfeiçoamento, O Tempo e os
Conways estréia dia 4 de outubro
no Teatro Artur Azevedo em Campo Grande. Será exibido nos fins
de semana seguintes em Maréchal Hermes e Niterói. Depois,
enfrenta uma curtíssima têmporada no Teatro Ipanema e chega,
finalmente, ao BNH, onde começa temporada normal em janeiro
do ano que vem.
Q)
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Aracy Balabanian une-se aos
jovens do grupo TAPA para a
remontagem de um clássico

r

Clínica de Cirurgia Plástica %X. ©HOfrc 3j}|i01TtrCl
Mestre em Cirurgia pela U.F.R.J. • Member of the International College
Of Surgeons
Escultor pela Escola de Belas-Artes
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NAR'2' QUBX0' °RELHA m ABAN°' BUST°
<*" C'«™*S MEDIANAS).

TSZSA^eTSSZ? abdome' cintura' culote- costas' braços' co^ pa™a' -deg«
INCLUSÃO DE SILICONE: FACE (SULCOS, DEPRESSÕES), LÁBIOS, NARIZ,
QUEIXO, BUSTO, NÁDEGAS ACHATADAS
CORREÇÃO DE CICATRIZES: ACNE (PEELING), OPERAÇÕES, ACIDENTADOS,
QUEIMADOS E TATUAGENS
CIRURGIA DOS DEFEITOS DA FACE: TRAUMATISMOS, FRATURAS E
CORREÇÃO DOS MAXILARES
INTERNAÇÃO EM CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIALIZADO.

Rua Pinheiro Machado,

155, Laranjeiras — Tels.: 265-6565
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A Karícía comemora a abertura de sua mais nova
loja e botafogo nos preços, com SUPERLIQUIDAÇÃO,
\ de centenas de COR! IN AS estampadas, lisas,
drapeadas, românticas e convencionais,
todas exclusivas e de fabricação própria.
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Cortina de Gabardine Genebra 3x3
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Cortina de Tergal Barrada 3x3
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Cortina de Gabardine Estampada 3x3
por 239.000
De 299.000
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por 289.000
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Cortina de Brim de Poliester 3x3
De 279.000
por 199.000

:^fe%l^rí \

Ã vista

^r^iMV
hBBB 700 m2 de Show-room.
1

•'.A

í'

\ ^tt_miMulS

'£__PsSÊ

________

GRANDE BANCA DE RETALHOS
TECIDOS PELA METADE DO PREÇO
Somente nestas 3 Lojas do Méier:
Rua Lucídio Lago, 96 e 115
.^
Rua 24 de Maio, 1383
MÉIER: Lucídio Lago, 96 - Tels.: 281-2048, 281-1982, 281-3496
SOLICITE
Lucídio Lago, 115 - Tel.: 281-5149
DECORADOR
Lucídio Lago, 138 - Tels.: 201-2096, 593-5649
frente
Tels.:
11
249-7684,591-4745
ao
Cine
Imperator)
Oliveira,
(em
PELOS
FON
24 de Maio, 1.383 - Tel.: 593-0546
TIJUCA: Conde de Bonfim, 176 - Tel.: 228-3795
TAPEÇARIA BOTAFOGO: Voluntários da Pátria. 25 - Tel.: 286-8944
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Pequenas preciosidades
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0 artista plástico
Carlos Martins faz
um trabalho para a
bienal paulista: 12
gravuras baseadas
na ópera 0 Guarani
14

preciso parar, chegar perto e entrar
Arquiteto, Carlos Martins descobriu a
gravura em 1973 em Londres, onde viveu
E na intimidade das gravuras criadas
pelo artista Carlos Martins para perdurante cinco anos com uma bolsa do
ceber os pequenos detalhes, o preciosisConsulado britânico. "Comecei detrás
pamo com que trata as figuras, a sutileza das
ra frente, expondo em Londres e Paris
interferências de cor. Ao contrário da
para só então chegar ao Brasil." No Rio,
maioria dos artistas brasileiros, atualmenele dirige há três anos o Gabinete de
te mais interessados em apostar na expioGravura do Museu Nacional de Belassão das cores e extravasar sua emoção
Artes, montado por ele e que mantém
em grandes telas, ele vem realizando há
hoje um acervo de cinco mil gravuras —
12 anos um trabalho singular: pequenas
do século XVI até hoje — além de reeditar
gravuras de 18 x 20 centímetros mostranperiodicamente gravuras raras como as de
do paisagens, naturezas-mortas e figuras,
Oswaldo Goeldi e Carlos Oswald, praticacom uma habilidade e um rigor que só
mente esgotadas. Ele também dá aulas de
encontram paralelo com a obra de mesdesenho e de gravura na PUC e acha
que
tres como Goeldi e Durer. Para a Bienal de
já é hora no Brasil de os artistas recomeçaArtes Plásticas que começou sexta-feira
rem a ilustrar romances e fazerem cenopassada em São Paulo, Carlos Martins
grafias para ópera, teatro e cinema, como
preparou 22 gravuras e sua sala é das que
acontece na Europa e Estados Unidos. Ele
mais chama atenção, porque funciona copor exemplo adoraria fazer os cenários de
mo um contraponto no meio de tantos
O Guarani, depois do trabalho com as
trabalhos monumentais. "Quero que o
gravuras. Para Carlos Martins, a importanespectador se aproxime das minhas
cia da gravura não vem do fato de ela
gravuras e sinta que elas só poderiam ser
poder se multiplicar como obra de arte,
assim, que nada é supérfluo", diz ele.
mas de expressar várias imagens. "Por
Pela primeira vez o artista escolheu um
isso faço interferências diferentes na mestema para desenvolver um trabalho. As 12
ma matriz, ampliando e recriando cada
gravuras inéditas da Bienal — a outra série
trabalho."
intitulada 10 Cantos foi exposta no Rio no
ano passado — receberam o nome de O
Guarani e foram idealizadas a partir da
ópera escrita por Carlos Gomes na Itália no
século passado. Apaixonado por óperas e
particularmente pela história de Ceei e
Peri, Carlos Martins, carioca, 39 anos,
' "-^
brinca com as imagens de diversas cenas,'
^~ —I
^^B
misturando detalhes de gravuras feitas
pelo príncipe alemão Maximiliano Zu
Weid, que viveu no Brasil entre 1815 e
1817. Ele fotografou as gravuras de Maximiliano do acervo do Museu da Chácara
do Céu em Santa Teresa, fez interferências em alguns fragmentos e recriou todo
i
o clima da ópera, que em última instância
mostra a visão européia que se tinha do
Brasil e a formação da raça brasileira.
~~ ~> v^flB^^I
"Cada
imagem se desenvolve dentro de mmmu^iMât—htm
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um palco, feito a partir de detalhes tirados
da cestaria e da arte corporal dos índios",
''"'fiié-w^í"
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explica. O artista demorou dois anos entre H H
a elaboração e a execução do trabalho e
depois da Bienal viaja para a Europa. Vai
mostrar 40 gravuras feitas nos últimos
¦ -%—cinco anos no Brazilian Centre Gallery, em
nm ''^ÉÉfll
Londres, e no Centro de Estudos Brasileiros em Barcelona.
O Guarani em cena e Ceei e Peri
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[D-HAWKERTEMPEST
MK.V
(1944)-INGLATERRA.
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Caça Bombnrdeito que devido n sua
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velocidade
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interceptaçao utilizado na
das bombas voadoras
Alemãs V. 1". Enfrenlott com sucesso
os caças a reação (A jalo) ME-262.
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45 EMOÇÕES DA
II GUERRA MUNDIAL

Considerado um dos melhores
aviões de caça e caça-bombardeiro
dos Norte Americanos, na 2'' Guerra.
Aluou como escolta aos B-17 da
8'' Au Force e nos cous do Pacilico.

FAÇA SEU PEDIDO HOJE MESMO PARA:
DISTRIBUIDORA FRATELLI. CAIXA POSTAL

D
D

D
D

P.39Q AIRACOBRA(1941)-U.S.A.

Foi o primeiro avião de caça do
mundo com trem do aterragem,
Triciclo tettatil o motor situado
alras do piloto, para dar lugar ao
pequeno canhão instalado no cubo
da hélice. Foi especializado
na lula contra tanques.

OD-CURTISS

P-40N

WARHAWK (1941)-U.S.A

Voou om Iodas as frentes da
2" Guerra. Seu grande destaque loi
na China, com um grupo de pilotos
Norte Americanos voluntários, os
Tigres Voadores , obtendo 286
vitorias e 26 derrotas.

CEP. 22022-Rlo-RJ

DESEJO RECEBER O(S) MODELO(S) ABAIXO INDICADO(S) PELO(S) QUAL(IS)
ESTOU ENVIANDO
CHEQUE NOMINAL OU
D VALE POSTAL (AG COPACABANA COD. 520276 S>
NO VALOR DE CrS 17400, CADA MODELO + CrSSJS0.DE DESPESAS DE REMESSA "*
PREFIRO PAGAR AO RECEBE-LO(S) NO CORREIO AO PREÇO DE CrS 21.000,
Q
CADA MODELO + AS DESPESAS DE REMESSA
,
tt

MODELOS ESCOLHIDOS (MARQUE UM X)

LXI-BELL
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THUNDERBOLT(1943)-U.S.A.
LiJ-MACCHI MC-202 FOLGORE(1941)-ITAUÁ
O Melhor caça Italiano, considerado
superior aos Hurncane e aos
CurtissP-40. Cerca de 1.500 MC-202
operatam em Iodas as frentes
inclusive na URSS.

AEM3ZER0 (1939)-JAPÃO.

Figurou entre os mais lamosos
da 2'' Guerra. Superior nos tempos
do Peatl Harbour. quando operou
como escolta dos bombardeiros,
perdeu sua primazia nos primeiros
meses de 1943 - Terminou
orgulhosamente a sua carreira com
465 exemplares construídos numa
versão especial para ataques suicidas,
ou KAMIKAZES.

¦ Nome:
Endereço:
I Cep:
I Cidade: ...

PROMOÇÃO: 1 MODELO Cr$ 17.000 • COLEÇÃO DOS 6 Cr$ 67.000 •
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QUERO APROVEITAR A PROMOÇÃO E ADQUIRIR A COLEÇÃO COMPLETA
DOS 6 MODELOS PELA QUAL ESTOU ENVIANDO:
CHEQUE NOMINAL OU VALE POSTAL (AG COPACABANA COD. 520276)
NO VALOR DE CrS67400. + CrSSJSO, DE DESPESAS DE REMESSA
PREFIRO PAGAR AO RECEBE-LA NO CORREIO AO PREÇO DE CrS 83J00,
+ AS DESPESAS DE REMESSA

Estado:

(PREENCHER A MAQUINA OU LETRA DE FORMA).
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do as negociações", diz
Evandro.
Esse ano, a Blitz não lança
novo LP na praça. No máximo,
sai um compacto pela Odeon,
que náo pressionou a banda
para o cumprimento do contrato de um LP por ano. "A
gente tem bola cheia na gravadora", diz Evandro. Enquantoo sonho de Cuba não vira'
realidade, a Blitz segue convó
pé na estrada do interior brasileiro e se apresenta no Festivai de Música de Buenos Aires nos próximos dias 12 e 13.
O momento é de maturidade.
Com ares de pioneiro, Evandro diz que compreende os
motivos que levam Roger (Ultraje a Rigor), Lobão e Cazuza
a dar entrevistas "falando demais, arrotando sobre o que é
ou não roqueiro. Nós já passamos dessa fase."
"A
viagem a Moscou" — a
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oscou virou a cabeca deles. Chacrinha, propaganda de café, LP de
fim de ano, entrevistas, nada
disso está interessando a
Evandro, Fernandinha, Márcia,
William, Antônio Pedro e Barreto. A Blitz está fora desses
esquemas promocionais que
acompanharam toda a trajetona do grupo. Enquanto o Ultraje a Rigor canta Nós Vamos
Invadir Sua Praia, o band
leader Evandro Mesquita
"praia
quer ficar fora dessa
poluída pelos grupos de rock"
e anuncia que a Blitz vai reto"estrada
mar a
guerrilheira"
de banda de rua, do tipo que
"distribui
filipetas e limpa o
Depois
de Moscou, o
palco".
sogruno alimenta um novo
nha: tocar em Cuba. "Mas eu
não quero falar muito disso
porque ainda estamos inician-
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Após Moscou e
antes de Cuba,
a banda resolve
cair na estrada
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Blitz participou do Festival Intemacional da Juventude em
agosto — "aconteceu num
momento crucial", analisa
Evandro. A Blitz cresceu, acreditam os rapazes e moças do
conjunto, "enquanto banda,
homem e mulher". Evandro,
"esse
por exemplo, conta que
lance do governo para e pelo
povo mexeu muito com a minha cabeça". Ao lado de
"grandes
vitórias sociais", ele
também viu muita repressão
policial nas ruas e ficou impressionado com a orientação
do Estado para que o público
não dançasse durante o show
da Blitz no estádio do Dínamo.
Mas foi lá em Moscou que
começou o namoro da banda
com Cuba. "O nosso hotel era
ao lado do que hospedava a
delegação cubana e nós faziamos altos shows na praça em
frente. Deu a maior curiosida-•-

fl

de de sacar qual é a de Cuba,
mas como dizia Caetano, eu
quero ir a Cuba e quero
voltar".
A Blitz voltou de viagem
"com
a maior vontade de
curtir a preguiça que tomou
conta da gente", comenta
Evandro. Um novo trabalho de
estúdio vai sair com calma,
"depois
de a gente brincar
bastante com os novos instrumentos que compramos na
Europa e no Japão". A relação
interna do grupo também parece ter evoluído, deixando
indícios de que a Blitz vai
continuar com a mesma formação por muitos anos. "Mas
a nossa preocupação é com o
beijo na boca e não com as
bodas de prata. Depois da paixão vem o amor e a gente já
consegue cruzar as escovas
de dente numa boa", conclui
Evandro Mesquita. ©
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Fraldas Descartáveis Johnson's*com
Duplo Elástico manto obebê mais sequinha
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tudo está perdido. A
idéia de que a psicanálise
Nem
é coisa para uma elite sofisticada. capaz de pagar sem pestanejar entre CrS 150 e CrS 250
mil por cada sessão individual — a
média atual do preço cobrado pelos analistas mais conhecidos no
mercado — está totalmente superada. Quem está com problemas
emocionais, sente-se incapaz de
resolvê-los sozinho, e começa a
perceber que eles estão atrapalhando o trabalho e até a relação
com os amigos e a família, já tem
no Rio uma dezena de clínicas e
instituições para procurar. Sem
medo de não ter como pagar a
consulta. Em todos esses lugares
o preço cobrado é praticamente
simbólico e estipulado de acordo
com a renda familiar e a disponibilidade do interessado. A começar
pela Faculdade Santa Úrsula, por
exemplo, que cobra CrS 690 por
sessão a um máximo de CrS 11
mil, a oferta é ilimitada. "A intenção é fazer um trabalho realmente
social e atender ao maior número
de pessoas possível", esclarece a
psicóloga Ana Jacó Vilela, coordenadora do Serviço de Psicologia
Aplicada da Santa Úrsula, que funciona há cinco anos e atende uma
média de 390 pessoas por semana. Lá eles dispõem de 100 profissionais — estudantes de graduação e pós-graduação — para atender aos pacientes encaminhados
pelos hospitais ou aos que chegam por conta própria.
O processo de seleção é
cuidadoso. Marca-se uma entrevista com o candidato, discute-se
o problema, e ao ser encaminhado para o profissional o futuro
analisando combina um preço.
Muitas vezes é preciso ter um
pouco de paciência e esperar numa fila o chamado. Mas essa
espera varia de acordo com a
procura e ninguém deixa de ser
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A psicanálise
deixou de ser
um privilégio
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atendido. Nas Sociedades Brasileira de Psicanálise e Psicanalítica
do Rio de Janeiro a mecânica é
parecida. Na primeira, 120 analistas em formação atendem obrigatoriamente a um paciente do sexo
masculino e a um do feminino
para análise cinco vezes por semana. E há ainda uma equipe
disponível oferecendo tratamento
em grupo. O psicanalista Giorgio
Trotto, responsável pela clínica da
Sociedade Brasileira explica que,
além dos analistas em formação,
os titulares também atendem e
que atualmente há 150 inscritos
esperando a vez de serem chama"Se
dos.
deixássemos as inserições abertas não teríamos capacidade de atender a todos, porque a
procura é enorme. Vem gente até
de Campo Grande, sem condições de pagar a passagem, pedir
ajuda. Procuramos resolver até
esse tipo de problema." A clientela é formada basicamente por estudantes de medicina, de comunicação, donas-de-casa e empregadas domésticas. É a mesma clientela que procura a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Na
Psicanalítica, estão em tratamento 150 pessoas, todas atendidas
nos consultórios particulares dos
"Só
analistas.
a entrevista é feita
na Sociedade", explica a psicanalista Sueli Alves, coordenadora do
"Depois
Departamento.
de aprovado, o paciente é encaminhado
para o consultório e lá combina
um preço especial, provisório,
com o terapeuta". Quando a situação financeira do paciente melhora, automaticamente o preço é
"Temos
recombinado.
estudantes de medicina aqui se tratando
há cinco anos. Pagaram pouco até
conseguirem emprego. Aí. eles
mesmos concluíram que deviam
pagar mais."
No Instituto da Família, ligado
ao Movimento Familiar Cristão e

que há 12 anos atende a casais
em situação de conflito, adultos e
quem mais precisar, o processo é
semelhante. Vinte e três profissionais, entre psicólogos e psicanalistas de diversas correntes, fazem parte do INFA, que oferece a
possibilidade de tratamento duas
vezes por semana. Atualmente a
fila de espera tem 22 pessoas,
mas como entraram oito novos
terapeutas, a situação tende a se
normalizar. No Núcleo de Atendimento Psicoterápico, em Botafogo, não há fila e 20 profissionais
se associaram para prestar esse
serviço há sete anos. Eles cobram
CrS 35 mil pela primeira entrevista
e atualmente atendem 100 pessoas.
Outro serviço muito procurado é o da Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo, a SPAG,
que atualmente atende 140 pessoas distribuídas em 14 grupos.
Na SPAG, o preço da sessão de
grupo é de CrS 10 mil e quem não
pode dispor nem desta quantia é
encaminhado para outros serviços

gratuitos, como o prestado pelo
Hospital PINEL. O psicanalista José de Matos, responsável pela
clínica da SPAG, garante, que apesar do preço reduzido, a qualidade
do atendimento é a mesma recebida por um paciente de consulto"A
rio.
única diferença é que o
paciente que vem da clínica geralmente é encaminhado por uma
instituição". Tirando esse detalhe,
o processo psicoterapêutico oferecido pelas clínicas sociais é semelhante ao que recebe um paciente que pode pagar o preço
normal. Como no consultório,
"aparece
de tudo, neuroses, psicoses, depressão, angústia, porque esses problemas atingem
qualquer pessoa, independente
da classe social", explica José de
Matos. Como ele diz, o importan"é
te
a pessoa admitir que precisa
de ajuda e tentar vencer a onipotência inicial". Depois disso é se
preparar para um longo aprendizado, porque, como enfatiza o psica"nenhum
nalista,
tratamento psicoterápico pode ser feito sem
sofrimento e dor psíquica."

¦¦«¦¦_BW_M«__B»BBMBWMMBMMMBH___MWM_I

Abaixo alguns endereços onde é possível encontrar atendimento
psicoterápico e análise com um preço abaixo do mercado e de acordo
com a disponibilidade de cada um:
Sociedade Brasileira de Psicanálise do RJ
Rua David Campista 80 — Humaita — Tel. 246-9642
Sociedade Psicanalística do Rio de Janeiro
Rua Fernando Guimarães 92 — Tel. 295-3248
Núcleo de Atendimento Psicoterápico
Rua Paulo Barreto 81 — 2° andar. Botafogo — Tel 541-9299
PUC — Instituto de Psicologia
Rua Marquês de São Vicente 225 — Gávea, Tel. 274-9922 r 285
Sociedade de Psicologia Clínica do RJ.
Rua Visconde de Caravelas 17 — Botafogo — Tel 286-1748
Clínica Social de Psicanálise
Rua Toneleros 191 — Copacabana — Tel. 257-6392
Instituto da Família
Rua Alzira Brandão 459 — Tijuca — Tel. 284-8899
Universidade Santa Úrsula
Rua Fernando Ferrari 75 — Botafogo — Tel 246-5422
r. 171
Instituto de Psiquiatria da UFRJ
Rua Venceslau Brás 71 — Botafogo — Tel. 295-2549
Sociedade de Psicoterapia Analítica
de Grupo
Av. N.S. Copacabana 1183 — Tel. 521-4495
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Chegou a meia
im que
zer as
outras dançarem
A meia de ginástica
Tri-fil* é a primeira meia
do Brasil feita com
"Lycra"
helancae
por
inteiro.
Por isso ela é muito
mais bonita, tem
um brilho exclusivo e
ajusta-se ao seu corpo
naturalmente.
E nunca forma
bolinhas nem muda
de cor.
Mexa-se.
E brilhe na ginástica
ou no ballet com uma
das nossas 11 lindas

xM cores
'(disponível

com e sem pé)
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Pilotos
de danceteria
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Os novos discotecários e
suas máquinas maravilhosas

vai longe o tempo em que
se
entrava numa casa de
¦
^H
_____¦ Ül
Já danças para balançar sob o
olhar preocupado de um discotecario solitário em cima de um
11
1^^^
^^^B
_____________€ pódio no canto da pista, com seu
headphone, seus discos e muita
boa vontade. Os modernos descendentes de pioneiros como Big
Boy, Monsieur Lima e Ademir
trabalham agora em cenários que
lembram mais Flash Gordon,
Buck Rogers ou qualquer piloto de
nave espacial. A parafernália ele-"fa . _. "St" _
^W
^__H
trônica à disposição dos novos
__HI
______¥ __Ww______í' Sr-'
»/
^bE®&"_,
ü'>*7_5s
____'__^__k ^_______k4 discotecários vai desde o que
existe de mais recente em equipamentos audiovisual até pequenos computadores, passando por
sofisticadas mesas de som e controle de iluminação para shows ao
vivo. Suas atribuições aumentaram de tal maneira que ninguém
trabalhar mais — ou
parece
"curtir"
mais do que eles dentro
das cabines que pairam sobre
danceterias com capacidade para
até 2 mil pessoas.
Na danceteria Metrópolis, em
São Conrado, a mesa de três
metros de comprimento da cabiDico, da Mamute: "O vídeo-laser é perfeito"
"pilotada"
ne
por Dudu — Luís
Eduardo Mena Barreto, 21 anos, e
José Roberto Martins, 35, inclui,
no painel de música mecânica
(som de disco ou fita) um mixer,
um pré-amplificador (controle de
volume), dois equalizadores (controle de graves e agudos), crossover (divisão de freqüência), pitch
(variação de rotação) delay (efeitos especiais), dois pratos e um
________________
____F
__tltv\
____r " ^P
gravador cassete. No painel de
r^\
BK^kje^è^^B
mju shows ao vivo, uma mesa de
S?^ _„_____________! /
operação com doze canais controle de luz para trinta refletores,
canhão e gravador de rolo (os
shows ao vivo — a Metrópolis
apresenta trinta por mês — são
todos registrados). O painel de
•-'•,.-jSj^jM
Wf __\
___
g
____________\
imagem compreende um mini:v5 \__C———————\
y.
yvBr m
computador, com o qual se pode
4^mmÊ^m'WÊ^—mr
H digitar qualquer mensagem no telão da casa, um vídeo-cassete e
^^^mm—mw*
A_V-.^__\_W
_________
_____r^ um monitor de TV.
Enquanto operam estas máos dois pilotos do Metrôquinas,
_£§__
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__________!
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polis precisam estar atentos a mil
detalhes, conta Dudu: "se o gruDudu da Metrópolis e seu "painel espacial'
po ao vivo da noite for o Ultraje a

^^^^T^' ' fflfâgSv "^_|B^^5^^!Ím^__________^B /

20

Wjfl

Rigor, por exemplo, a música mecânica que antecede e precede o
show vai ter que agradar a gregos
e troianos. Se for um grupo punk,
como o Cólera, é preciso levar em
conta que o público deles acompanha tudo o que está acontecendo lá fora em termos de música.
Um grupo hard-rock, como o Arame Farpado, pede um som meiotermo entre new-wave e rock. E
o público do Biquíni Cavadão tem
conhecimento musical, e pode-se
tocar novos grupos ingleses como
Siouxsie and the Banshees.
Sandra Rosa da Silva, diretora
de uma Associação dos Discotecários do Rio de Janeiro é uma
entusiasta da profissão. "Não há
fronteiras para a nossa criatividade na mixagem e na escolha de
"fazer
músicas que vão
a cabeça"
de todo mundo", diz ela. Mas
acrescenta: apesar disso, a maioria dos discotecários do Rio ganha
terrivelmente mal, ou tem salários
"muito
tipo
obrigado".
No Mamute, na Tijuca, o discotecário Dico — Luís Santos, 28
anos — tem tudo o que seus
colegas do Metrópolis têm direito,
com uma diferença: ele não usa
videocassete para o telão. Prefere
os discos prateados do vídeo"A
laser.
não ser que se consiga
os cassetes originais, o som e a
imagem de fitas são ruins e embaçadas. Já os vídeo-discos (tocados com uma agulha laser) tem
uma projeção maravilhosa, perfeita. E todos os maiores shows do
mundo estão disponíveis em video-laser", diz, enquanto aponta
para o telão seu projetor digital
Sonny.
Funk, gospel e soul é o que
se ouve nas noites de sábado do
Club Mackenzie, no Méier. Parece
que uma raiz viva do rock pulsa
ali, quando a platéia predominante
negra de 4.000 pessoas ondula
em visual, cor e cheiro quase
idênticos aos de uma noite no
Harlem. No Mackenzie, os discotecários da Equipe Pop Rio, Mário
"Lingüiça"
Balthar, 23 anos, e
Beto "DJ" Leite, 26, não primam
pelo "bossa"
perfeccionismo eletrônico.
Sua
é outra. Eles animam a platéia, durante as músi-
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cas, como se fossem disc-jockeys
de rádio, com vinhetas cheias de
humor e sexo.
Na atual entressafra das danceterias — todos os modismos
dançantes parecem ter saturado o
público, e espera-se alguma novidade rítmica caia do Hemisfério
Norte até o final do ano — só se
diverte quem gosta mesmo de
dançar, ver e ouvir rock, sem
preocupação com rótulos ou moda. Junto com estes, um outro
de pessoas também
grupo
"curte"
e dança todas as noites,
com a paixão típica de quem "se
amarra" na profissão que escolheu: os pilotos de danceteria. ©
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0 embalo da equipe Pop-Rio, no Mackenzie

0 TEMPERO QUE FALTAVA.
¦Lar

é a cozinha da
Circular que combina
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Acabamento em Post Forming.
Puxadores em Mogno com íino acabamento.
Gavetas com corrediças em aço sobre rolamento de nylon
Dobradiças especiais garantindo maior durabilidade.
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A COZINHA EXCLUSIVA DA CIRCULAR.
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Kií-Lar,

0 tempero que

Projetos ê orçamentos
sem compromisso.
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MÓVEIS

CIRCULAR
Qualidade tem nome
Av Lobo Júnior, 1795 • Penha
Tels.: 270.9552 - 260-3444.
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Candidatos
desligados
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Os prefeitáveis são
despreparados para
democracia na tevê
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No estúdio da TV Globo, o juiz Eduardo Mayr evita abusos
propaganda eleitoral gratuita na televisáo parece estar rendendo muito deboA che e descrédito, mas poucos votos
aos candidatos à prefeitura do Rio. Os espectadores, à sua maneira, estão mostrando que não
gostam do que vêem: desligam os aparelhos. O
Ibope. do dia 14 ao dia 24 de setembro, registrou
uma queda de até 20% da audiência nos
horários destinados à campanha política. As
críticas que partem das editorias de TV e
política de jornais e revistas têm sido implacáveis São condenados tanto a postura e comportamento dos candidatos em frente às câmeras
quanto as mal sucedidas tentativas de uma
produçãozinha mais caprichada que aproxima
as apresentações de uma linguagem publicitána. Especialistas em comunicação e TV analisam essas reações. E compreendem.
"O
programa está muito fraco", concorda
Cláudia Miranda, 32 anos, Professora e Coordenadora da área de Publicidade da PUC, com
tese de mestrado em propaganda política. Para
ela, as apresentações sugerem que os cândidatos não falam bem porque náo sabem o que
fazer com a prefeitura. Mas vê o problema na
má utilização do horário e na flagrante inexperiência dos candidatos com o meio televisão.
"Eles
poderiam ter recorrido a pessoas que já
sabem lidar com isso", reclama. Alguns candidatos fazem uso de recursos de publicidade
para venderem seu peixe e nem assim encon-

tram compradores "porque essa não é a expectativa do povo". "O eleitor está mais exigente,
não se satisfaz com uma música nem com uma
pretensa imagem. Estão faltando propostas,
conteúdo, objetividade e programa de partido",
analisa Cláudia. E adverte: "As agências que
estão cuidando de algumas campanhas têm
que prestar atenção a uma abordagem mais
séria. Os candidatos, em respeito aos eleitores,
devem se preparar mais adequadamente e usar
com propriedade o momento de abertura politica".
E melhor que aceitem o conselho porque
do jeito que está "cada vez que aparecem na
televisão os candidatos deixam de ganhar milhares de votos". Quem diz é o produtor e
diretor de TV Fernando Barbosa Lima. Ele
entende bem do assunto. Com seu trabalho
ajudou Carlos Lacerda a chegar ao governo do
Rio; Magalhães Pinto, ao de Minas Gerais;
Nelson, Danton e Farah, ao Senado; e Jânio
Quadros à Presidência da República. Ele diz que
a televisão evoluiu mas os políticos foram
impedidos pela ditadura de acompanhá-la. "A
TV hoje exige técnica extremamente apurada e
os candidatos estão sendo jogados na frente da
câmera sem saberem se expressar dentro da
técnica. Sem exceção, nenhum deles sabe
falar. Por isso estão deixando de passar mensagens importantes", avalia. Barbosa Lima lamenta o desperdício do que poderia ser uma exce-

lente peça de venda dos candidatos. "Os programas não estão levando o público a se decidir
por um ou outro", declara.
De venda de imagens entendem os publieitários. Luis Antônio Vieira, diretor de criação da
V.S. Scala, eleita a agência de publicidade do
ano, já assistiu a um número suficiente dos tais
programas para afirmar que 90% dos cândidatos estão totalmente sem credibilidade. Como
"um
fracasso" e anda
peça publicitária, ele acha
incomodado com a improvisação. "A impressão
que eu tenho é que os próprios candidatos não
acreditam nesse horário e não estão cuidando
direito desse veículo tão poderoso", observa.
Se por um lado os especialistas em comunicação também criticam as peças que estão indo
ao ar no horário eleitoral gratuito, por outro
festejam a abertura desta oportunidade aos
'"Acho
um avanço de 100 anos sobre
políticos.
o ridículo da Lei Falcão", alivia-se Barbosa Lima.
"Democrático,
genial. Uma enorme chance de
as pessoas botarem as idéias para fora", animase Luis Antônio Vieira." É uma quebra de
hegemonia do meio, a abertura de um horário
caríssimo. A questão agora é como usar esse
novo espaço, pensa Cláudia Miranda. Ela e um
grupo de professores da PUC já estão trabalhando na análise da linguagem e do comportamento dos candidatos no vídeo "para dar uma
contribuição nas próximas eleições e tentar
recuperar todo esse tempo perdido". ®
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Fernanda Torres

Duas atrizes à procura
de um autor teatral
Alfredo Ribeiro
Fotos de Salomon Cytrynowicz/F4
de aterrissarem
Porto
Alegre, Déem
Antes
bora Bloch e Fernanda
Torres perceberam que naquele momento as duas queriam mesmo era fazer teatro,
produzir seus espetáculos, ter
o que dizer Estavam a caminho das filmagens de Sonho
Sem Fim, de Lauro Escorei,
em Bage Entre as diversas
coincidências de propósitos
daquela conversa de bordo,
Naum Alves de Souza foi citado como o autor diretor de
quem as duas gostariam de
ser atrizes. Queriam trabalhar
os três, confirmou-se após o
pouso no aeroporto de Porto
Alegre, onde Naum cruzou escala com vóo de Débora e

28

Fernanda. Foi o último acaso
daquela viagem. Na despedida, ao invés de tchau, selaram
"vamos
o compromisso de
trabalhar".
Um mês depois, as duas
atrizes vivem a crise do momento da criação. 0 que dizer? Por que Naum Alves de
Souza? Como escapar dos rótulos e modismos da têmporada? O que acontece quando
se decide produzir uma peça?
Como falar de coisas de uma
era sem ser porta-voz de uma
geração? As respostas podem
sair do roteiro que Naum está
preparando, em São Paulo, ou
das sessões de questionamento em que Débora e Fernanda experimentam as difi-

culdades de um passo à frente do simples fato de repre"É
sentar.
preciso saber o que
dizer quando se vai assinar
embaixo", diz Fernanda Torres, 20 anos, dois anos mais
nova do que Débora Bloch,
"pensando
24 horas
que anda
por dia" numa opção de qualidade.
A trajetória profissional
das duas atrizes remonta uma
história parecida. Começaram
no teatro, estouraram na TV e
passaram a ser duas das estrelas mais disputadas pelos
cineastas brasileiros. Não raro, uma foi preterida pela outra, numa situação de concorrência que acaba a partir da
iniciativa de um projeto sem

patrões. A qualidade continua
sendo a trilha demarcada pelas duas. No filtro profissional
das atrizes, 1985 ainda deixa a
desejar. Débora fez o filme de
Lauro Escorei e apresentou o
Festival dos Festivais, na
Globo. Fernanda rodou Com
Licença Eu Vou À Luta, de
Lui Farias, fez uma participação especial em Sonho Sem
Fim e se prepara para filmar o
de
primeiro longa-metragem
Sérgio Bianchi. A "idéia iluminada" elas reservam para a
temporada teatral do primeiro
semestre de 1986. Um trabalho que começa em conversas, como a que Domingo
registrou, na semana passada,
na casa de Fernanda Torres.
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Fernanda — Nós atravessamos
uma crise de o que dizer? Por
que tudo agora vira movimento e
nós só queremos fazer observações acerca de algumas coisas.
Nunca me comprometi com nada,
a não ser com o ato de representar, sempre como atriz contratada.
No filme do Arnaldo Jabor, Eu Sei
Que Vou Te Amar, não sofro da
problemática do cineasta. Me interessava trabalhar com ele e ser
instrumento disso que ele quis
dizer. Mas hoje cheguei à conclusão de que em alguma hora da
vida você tem que se comprometer. Dizer a que veio. E eu tó
sofrendo disso. Guero deixar de
ser assalariada e preciso saber o
que dizer.

"Não

me interesso
por nenhuma
causa.Nem mesmo
pela do Brasil."
Fernanda

Débora — Estou num momento
de questionamento, pensando 24
horas por dia nisso que a gente
está querendo fazer e que tem
que ser uma coisa de qualidade.
Chega uma hora em que você
quer colocar suas idéias, mas não
quer virar autora. Quero atuar como atriz, mas produzindo as minhas idéias. Todos os trabalhos
anteriores — meus e da Femandinha — estavam vindo de fora e
agora a gente quer inverter isso.
Fernanda — Estávamos na mesma situação de carreira. Poderiamos fazer mais um filme ou voltar
para a TV, mas a gente quer é
fazer teatro, que é o verdadeiro
exercício para o ator — (ironiza a
frase de efeito). Se você espera
as coisas virem de fora, não faz
teatro, porque quem produz teatro produz para si. Mamãe sempre
disse que ou você se produz ou
vai viver de quimeras. Produzindo,
não pode se furtar de dizer alguma coisa que se vai assinar embaixo. O problema é que hoje tudo
vira moda, movimento, verdade.
Às vezes adoro a posição de ator:
observa, recria, mas náo se envolve. Eu estou desconfiando de tu-

Débora Bloch

do. Nada é tão profundo quanto
parece. Estou ficando cínica. Tudo
parece tão absoluto e não é. Eu
gosto mesmo é das facetas, não
do modismo.
Débora — Cria-se um movimento
a partir de teorias. Até hoje ainda
não consegui ver o pós-moderno,
embora já até entenda o que é.
Fernanda — O Japão
está na moda (risos).

"Quem da nossa
geração surgiu
como autor
teatral? Ninguém."
Débora

também

Débora — O importante é que as
coisas sejam verdadeiras. Está havendo uma necessidade de definição e eu só quero fazer o meu
trabalho de atriz. Não mais em
criação coletiva como no Manhas
e Manias. A criação coletiva se
esgotou. Realizar era mais importante do que ter alguma coisa para
dizer. Tenho vontade de fazer o
meu papel de atriz e náo quero
telefonar para o Brecht e pedir um
texto para mim. Quero fazer uma
coisa que tenha a ver comigo e
com a minha geração. Sem ser
porta-voz da minha geração, pelo
amor de Deus.
Fernanda — Eu não me interesso
por nenhuma causa, nem pela do

Brasil. (Isso não vai dar matéria
Gente que não se compromete
não dá matéria). A pior crise e a da
escrita. Náo existem textos para
se montar afora o teatro antigo. O
cinema não é assim. Estão surgindo vários roteinstas jovens, mas o
teatro precisa de uma síntese.
Débora — Quem da nossa geração surgiu como autor teatral?
Ninguém. Me sinto uma atriz em
busca de um autor, lh' Parece
Pirandello: Duas atrizes em busca
de um autor. Eu não sei escrever
Fernanda — Mas o que e isso7
Não é no primário que a gente
aprende a escrever? Eu sei que
tenho queda para atriz, mas eu
preciso de material para trabalhar Ç>
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Débora — Nós chamamos o
Naum para escrever porque ele
não é um clássico, não é Yuppie e
tem a carpintana teatral! (risos).
Fernanda — Nós estamos pensando muito no que que o Naum
tem a ver com o mundo da gente.
Pensamos nele porque ele é o
diretor que eu sinto ter mais carinho com os atores. Todos os que
trabalham com ele ficam calmos
em cena e eu gostaria de ser uma
atriz do Naum. Agora, a gente tem
que entender porque nos juntamos e furar essa coisa de geração Tudo tem que partir de pequenos quebra-cabeças, sem expectativas. Senão, fica um nível
de cobrança como aconteceu
com o Corsário do Rei. Ora, o
Corsário é apenas uma peça de

"Não somos
balizas da Nova
República."
Fernanda

Augusto Boal, com músicas de
Chico Buarque e Edu Lobo.
Débora — Pode ser que essa
peça seja apenas uma busca, um
meio caminho para a gente saber
o que dizer. Gostaria que esse
trabalho só ficasse importante depois que acontecesse. Tem esse
negócio da expectativa por causa
da imagem que a gente tem. Meu
medo é que, de repente, isso
fique maior do que o trabalho em
si. A gente tem muito que aprender. Tenho 22 anos e a Fernandinha 20 e ainda vamos errar muito.
Fernanda — Eu queria ter a idéia
do Woody Allen em A Rosa Púrpura do Cairo, algo que desse
prazer às pessoas. É tão simples
que você sai do cinema se perguntando: por que eu não pensei
nisso antes?
Débora — O que a gente está a
fim de fazer é uma coisa simples.
Temos uma trajetória parecida,
nos identificamos pessoalmente
e acho que a gente pode bater
uma bola legal.
Fernanda — Queria tanto que
tudo voltasse ao normal. Que fazer teatro fosse apenas fazer teatro. Tudo aqui é um projeto para
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salvar o país. Ninguém é dono da
materialização da Nova República
e é por isso que o homem morreu. Vou logo avisando que não
somos balizas da Nova República.
Minha vida toda eu sei que vou
conviver com as crises econômica
e de idéias. Não há entressafra no
meio cultural. O Sérgio Britto —
com duas peças em cartaz — ou a
Renata Sorrah — que está montando a peça de sua vida — estão
em entressafra? O Tim Rescala, o
Felipe Pinheiro e o Pedro Cardoso
estão em entressafra? As You

f

__

Like lt é entressafra? Tem entressafra no rock? E na poesia? O
Brasil está acontecendo e as coisas não estão assim tão perdidas.
É verdade que a criação coletiva
ficou insuportável, passou a haver
indulgência em cena. Mas é preciso que as pessoas olhem pela
janela. A gente trabalha pra burro
e todo mundo diz que não está
acontecendo nada no Brasil. Em
Cannes, a crise de idéias era enorme. É mentira essa história de
que lá fora as coisas estão melhor.
®
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O MELHOR VÍDEO CLUBE DO RIO
Agora vai atè você.
Telefone e entregamos em sua
residência, as últimas novidades
em filmes legendados.
Capas para video de mesa,
baterias, cabos, acadaptors,
editores, cabos de isqueiro, cabo
ext. câmara, adaptadorpara ligar
câmera em video de mesa, bolsas
para todos os videos portáteis e
câmeras.
Transcodificação/ Conserto de
videos. câmeras. tvs. video games,
conserto de see. eletrônica e
telefone sem fio e video cassete,
instalamos em sua residência.
Suportes p/ TV. e video cassete.
Fitas de video cassete
JUC. TDK. PANASONIC.
Remetemos para todo Brasil
Via Serca
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Marcos Magalhães: o primeiro filme de animação em grupo que inaugura o patrocínio na área.

Desenhando a Paz
trechos foram feitos com areia,
outros, na base do xerox. Houve quem
usasse massinha de modelar ou a velha
Alguns
técnica do desenho em papel. São 28 artistas
do Rio e de São Paulo que, mestres na técnica
de animação, reuniram-se para construir um
filme sobre a paz com direito a 10 segundos
"Apesar
de a animação ser o princípio
cada um.
do cinema e de todos nós sermos profissionais
nesta arte, nunca surgiu a idéia de um filme
coletivo, o que está nos entusiasmando muito",
conta Marcos Magalhães, diretor de criação do
projeto.
A idéia surgiu de uma conversa entre Mary
Ventura, assessora de Carlos Augusto Kalil,
presidente da Embrafilme, e Manoel de Almeida, assessor de Comunicação Social do Centro
de Informações da ONU. Paralelamente, num
escritório da Avenida Brasil, desde o começo de
março, criava-se o Centro Técnico Áudio Visual,
fruto de um acordo da Embrafilme com a
National Film Board canadense (que já dura
cinco anos) para o desenvolvimento da tecnologia cinematográfica, mas, principalmente, cinema de animação. O encontro uniu as duas
idéias numa só pessoa: Marcos Magalhães,
contratado da Embrafilme para coordenar o
Centro Técnico Áudio Visual e autor, aos 26
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me e o apoio de mais 11 empresas, animadores
como o veteraníssimo Stil entre outros menos
conhecidos poderão sair do circuito de publicidade e televisão — ou do total ostracismo —
para mostrarem sua arte e suas concepções
sobre a paz em Planeta Terra.
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Mário Parrot: tecnologia e arte sobre a paz
anos, do premiado Meow, além de Animando
e Mão Mãe. Proprietário de uma Oficina de
Animação que mantém juntamente com Daniel
Schorr numa casa em Vila Isabel, desde seus
estudos no Canadá e do prêmio Meow em
Cannes, Marcos vinha sobrevivendo de aulas,
palestras e filmes didáticos. Estes últimos com
alguma dificuldade de veiculação — mal maior
de todos os animadores em suas relações com
o mercado. Mas agora, após Marcos ter reunido
28 artistas para um projeto em mutirão, é que o
patrocínio parece ter descoberto o cinema de
animação. Graças a CrS 27 milhões da Embrafil-
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Tendo como ponto central o sonho de um
índio no centro da Terra, os diversos segmentos serão animados pela música também artesanai do grupo mineiro Uakti. Pronto até o dia
24 de outubro, Planeta Terra comemorará o
40° aniversário da ONU em Brasília seguindo
depois para Nova Iorque. No ano que vem,
comemorando o Ano Internacional da Paz, os
animadores esperam vê-lo em todos os cinemas e emissoras de TV, abrindo caminho para
novos projetos e criações coletivas.
"Somos
muito artesanais em matéria de
"Mas
neste filme
animação", sustenta Marcos.
mostramos bem o quanto podemos ser cnativos, mesmo com poucos recursos. Estamos
pensando em outras criações coletivas nâo só
em termos de abertura de mercado, mas como
experimentação. Ainda temos muito o que
investir nisto". Do Brasil para o mundo pode ser
que se redescubra este setor de criação, lentamente articulado em proietos esparsos.
®
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Moda Phenômeno,
moda feminina, moda
atual, moda sobre
natural. Fortes são os
modelos em tecidos
colorindo a mulher
brasileira de norte a sul
com muito bom gosto.
PHENÔMENO — Niterói:
Praia de Icaraí, 99 —
Loja 01 — Tel.: (021)
717-9531, Show-Room
em Ipanema: Rua
Visconde de Pirajá, 550
— sala 815 — Tel.:
(021)
294-3347.

J0IAS EM PRATA 950 - CRIAÇÕES EXCLUSIVAS
Atacado da fábrica para revendedores e lojistas
Copacabana — RJ — Rua Santa Clara, 33 Lo|a 52 l — Tel.: (021) 255-7933
Centro — RJ - Rua Gonçalves Dias, 89 Sala 608 — Tel.. (021) 232-1585.
Petrópolis — Rua Tereza, 217 Loia 5 — Tel.: (0242) 438175.
Òbs_: Fornecemos para todo o Bras.l

SEDUÇÃO AO BELO
-~x\

r*m>~«
Homens e mulheres ja foram tirar as duvidas
sobre as técnicas de rejuvenescimento feita
por ALICE DOS SANTOS e, hoje
conhecedores de que um corpo saído
apresenta boa aparência, estão seguindo
esta linha detratamento. Utilizando-se de
pratica orientais e ocidentais, formou um
método todo seu e com raio laser (frio e indolor) e equilíbrio
energético dado através da acupuntura, Alice, trata vincos e
rugas, problemas de pele e cabelo, varizes. gordura localizada.
entre outras. Confira. Tel.: 247-3335 - Ipanema.
¦

SECRETARIA EXECUTIVA

PRÉ-ESCOLAR - 1? GRAU
Ia. GRAU - PRÉ-VESTIBULAR
Este e o lindo casarào, onde
funciona o Regente da Praça da
Bandeira. Sob a Direção Geral
do Prof. Walmy Figueiredo,
desenvolve-se no Colégio, ha
15 anos, um trabalho de
primeiríssima linha. Além dos
cursos regulares, a Instituição
oferece, pelo sistema de
matrícula por disciplinas, o
2° Grau, que pode ser cursado
em ate 2 anos. O Pré-Vestibular
Regente e o pioneiro em
aprovações. Matrículas para 85
e reservas para 86 a Rua Pereira
de Almeida, n° 6 Tel.: 273-2991
e Rua Paula Brito, 50 no
andarai, tel.: 268-0746.
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O' INEP - Instituto Nacional de Estudos
Profissionais, iniciará uma nova turma
de Secretaria Executiva. A duração do
curso será de 11 sábados das 13:30 as
18:00 h. e abrange: etiqueta, arquivo,
português, redação, psicologia,
organização, etc, o curso e ministrado
por profs. da Gama Filho, Sta. Ursula e
outras. Os certificados serão entregues
no final do curso. O INEP também tem
cursos intensivos de Inglês. Alemão.
Espanhol. Francês, Italiano e
Manequim INEP, Trav. Angrense, 14/4°
andar - tels.: 255-5496 e 255-0999.
_..-,"

CAMPANHA DE
SALVAÇÃO DOS CABELOS

-'-•'.'S

CONFECÇÕES EM ALTA
Os alunos do curso de Ubirajara Fidalgo, modelista e
estilista dinâmico, contando com a opçáo de saber
interpretar e modelar para confecção de roupas, agora se
espalham por todo o Pais, abrindo pequenas fábricas ou
conseguindo emprego, o mesmo caminho você poderá
seguir, fazendo o curso intensivo de modelagem industrial
em duas semanas, com dez aulas em 4 horas de duração
e aprende-se toda a técnica para tecido, malha e lycra.
Próximas turmas dia 21/10 — manha, tarde, noite e aos
sábados. R. Siqueira Campos, 143 — loja 118 — térreo —
Shopping Center de Copacabana. Tels.: 255-9192 e
542-4943.

ENERGIA
POSITIVA

A SOFISTICAÇÃO
DO DESIGN

A boutique que você encontra a
forma ideal de vida através da
energia das Pirâmides, a nível físico. mental e emocional. Situada na R. Santa Clara, 50 s/802,
tel.:235-4587, estará
também atendendo a
sua clientela na 1?
Feira Esotérica, no
Riocentro, de 18 a
27 de outubro, stand
n° 102.

A solução ideal para decorar as
portas de sua casa você
encontra na Big-Fer, e tem
mais: ferragens para móveis,
guarnições e ferramentas em
geral, do moderno ao clássico.
Na apresentação desta notinha
você ganha 15% de desconto.
Big-Fer, Rua do Riachuelo, 427
loja — tel.: 252-5923 e Rua Frei
Caneca, 87 — tel.: 252-4351.

O Instituto Lane, de fama internacional, esta
promovendo a primeira campanha de salvaçáo dos
cabelos. As pessoas que sofrem de queda dos
cabelos, caspa. coceira, seborreia. calvície precoce,
etc, podem se dirigir ao referido Instituto que
receberão uma completa avaliação do problema de
seus cabelos, o que poderão fazer a respeito.
O tratamento é personalizado para homens e
mulheres. Durante esta campanha as consultas
serão inteiramente
grátis. O INSTITUTO
LANE fica na Av. N. S.
de Copacabana, 807 Gr. 701 - tel.: 255-6243
e Praça 15 de
Novembro, 38-A - 7°
andar - Gr. 76 - Perto
da Bolsa de Valores tel.: 232-4574.
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Scotchgard, o impermeabilizante invisível, não deixa que a poeira e líquidos derramados penetrem em seus
estofados. Chame a Apligard, Rio:
R. Vise. de Pirajá, 156 s/lj. 212 — tel.:
287-4690. Brasília: tel.: 223-1104.
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PROMOÇÃO
VAN SPORT

JÓIAS ANTIGAS
E MODERNAS

A boa pedida é curtir os
modelos da VAN SPORT. Se
liga nestas promoções. Sunga
lycra CrS 59.000. Camiseta
malha CrS 39.000, Mala
executivo CrS 99.000. VAN
SPORT — BarraShopping nível
América loja 204-C, Tijuca
Off-Shopping Loja 104, Rio Sul
1 °. piso loja 16-A. Atacado pelo
tel.: 237-7375.

A DOAREL JÓIAS está comprando
ouro, jóias antigas e modernas, art
nouveau, at decô, brilhantes e
relógios de ouro Rolex, Patek
Phillipe, Vacheron-Constantin, etc.
As compras são feitas somente
na loja da Rua Barata Ribeiro, 473-A
— Copacabana.
(Galeria Menescal)

A ALEXANDER JÓIAS,
uma nova loja que se
vem destacando por
valorizar as nossas
pedras preciosas, está
com jóias com design
exclusivo de Alexandre
Schnabl. confeccionadas
a mão. em prata ou em
ouro 18 K incrustadas em
turmalinas, topázios.
ametistas e rublitas.
Alexander Jóias, Av.
Ataulfo de Paiva, 1079 lj. 106 - Edif. Vitrine do
Leblon - tel.: (021)274-094:
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A C0IFA HONESTA
Resolva o problema de poluição em

.. [,¦,, ¦ ¦ ¦ i niimiriiii1. fwiryff^,

sua cozinha. Instale uma C0IFA CODADO EX/IUSTAR. Em várias cores ou em
aço inox. Vendas, instalações e assistência técnica. MATRIZ — Av. Paulo
de Frontin, n<? 269. FILIAL - Rua Dr.
Satámini, n° 161 - Loja C - Tels.:
273-3541 e 264-9149.
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COMIDA CONGELADA
Para você que trabalha e faz suas refeições fora
de casa. LES CONGELES lançou sua refeição
completa, balanceada e econômica, em uma so
embalagem. Vccé pode escolher sua refeição
entre um versátil cardápio. Refeição. CrS 12.000.
Você pode também programar para sua família
um cardápio semanal econômico com 14 pratos .
sua escolha e um preço fixo de CrS 167.500.
LES CONGELES, Av. Maracanã, 721 —
tels.: 228-5040 e 254-1926.

Crianças que
nascem de
Bum-Bum
prá Lua.
Ganham
móveis
Babylandia
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PEDRAS
BRASILEIRAS

MANCHAS JAMAIS
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Tijuca:
Haddock Lobo. 91
Copacabana:
R. Barata Ribeiro. 638
.#
— Leblon:
'f0
Av. Ataulfo de
Paiva. 27
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Produção: Sérgio e Clóvis Rodrigues

Arte: Legnar Rangel
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perfil

Craque em tempo de espera
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Fraturas no pé e na
política brasileira
desiludem Sócrates
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31 anos, está se sentindo como um historiador com amnésia. Seu peso está mal distriSócrates,
buído pela longilínia figura de
1,90m, equilibrada em apenas um pé com
a ajuda de duas muletas curtas demais
para sua altura. A grosseira bota de gesso
até o joelho é o símbolo de sua frustração.
"Estou
órfão", diz cabisbaixo. Afinal, ele
esperava um reencontro em grande estilo
com a mãe terra brasilis. Agora, com a
fratura no pé esquerdo, terá que esperar
pelo menos mais 45 dias. Não dá nem
para curtir o Rio e as águas do Atlântico. E
ele sairá mais devagar da introspecção em
em Florençà quando desque mergulhou
"total
cobriu sua
incapacidade" pra viver
longe de seu país. Mas está de volta, era o
que ele queria. Meno male.
0 repouso forçado pode ser inimigo da
atividade física mas não atrapalha a reflexão nem um bom papo. Se não tem outro
jeito, Sócrates também sabe se render
docemente a esses produtos do ócio. E —
não é nenhum segredo — o futebol não
encabeça a lista de suas preocupações. 0
Brasil e seu maltratado povo ganham de
goleada. Em abril do ano passado, o cidadão Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza
Vieira de Oliveira, junto com a família,
bateu muita panela pela aprovação da
Emenda Dante de Oliveira. No comício da
Praça da Sé, em São Paulo, o Doutor se
comprometeu publicamente de não aceitar nenhuma proposta de clube estrangeiro se a emenda das diretas fosse aprovada. No dia 25 do mesmo mês as eleições
diretas foram abortadas e o Magrão chorou madrugada adentro. "Fui embora por
causa disso" afirma, "eu não estava preparado para sair".
Um pouco mais de um ano depois de
sua partida, vê o Brasil pouco mudado. E
usa uma metáfora para ilustrar o que
encontrou: "Antes, tinha uma chave para
uma pessoa mexer. Pintou a liberdade de
chegar na chave, todo mundo tá querendo
mexer, mas ninguém sabe como". Em
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pouco tempo Sócrates tomou pé e posição sobre os movimentos na área política.
Ele continua identificado com o PT mas
ainda acha que o partido não é uma
"Amo
muito as pessoas que de
realidade.
alguma forma têm a cabeça do PT, como o
Lula, Eduardo Supiicy, Francisco Weffort,
Carlito Maia. São pessoas que sonham
uma coisa bonita". Mas o senso crítico do
que ele evite ter uma
jogador recomenda"para
manter uma visão
ligação partidária
não
vai votar nessa
da
coisa".
Ele
geral
eleição para prefeito — o título é da
querida Ribeirão Preto—, mas faz barulho.
Em São Paulo acha que Fernando Henrique Cardoso é o único em condições de
ganhar dentro da esquerda e sugere que
Supiicy se junte ao candidato pemedebis"0
ta.
que é melhor? Segurar uma posição
ideológica que não leva a nada agora?
Acho que o momento é de impedir que os
caras voltem," adverte. Não se furta a
opinar sobre o futuro do Rio, cidade que o
"dos
recebeu, e gostaria que
três cândidatos com chances de ganhar", o Saturnino
fosse o vencedor.
Com todo esse papo, parece até que
Sócrates está de olho na Constituinte. E
está. Mas com um par de olhos dos mais
desconfiados. Atento a quem vai ocupar
as vagas, e muito pouco animado com o
"A
tendência é que a próxima
que prevê.
Constituição seja mais de direita do que a
atual. A grana está grossa, os empresários
vão entrar de cabeça e o outro lado tá sem
"a
dinheiro", observa,
gente tem que abrir
o olho e fazer uma grande campanha.
Deixar bem claro quem vai brigar pelo lado
social e quem vai brigar pelo lado empresarial". Da parte que lhe toca, ele pretende
colaborar. Não concorrendo a um cargo
político mas trabalhando politicamente,
"O

lhe atrai

I fl

mais o trabalho de base.

futebol te dá acesso à comunicação e
você pode colocar as coisas no ar pras
pessoas discutirem". Ele não desiste.
E a impulsividade de Sócrates já fez
com que se metesse nas mais loucas
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empreitadas. Em 80 resolveu gravar um
disco com modas de viola. Foi um LP
"desafiinteiro de clássicos caipiras na sua
nada" voz de pato rouco. Sua mulher
Regina não gosta nem de lembrar, mas ele
não admite o fracasso. Ri da aventura,
está convencido de ter aberto as portas da
civilização urbana ao caipira com seu produto e associa a criação do programa Som
Brasil, da Globo, à sua iniciativa fonográfica. Não satisfeito, três anos depois resolveu investir no meio teatral e produziu a
peça Perfume de Camélia, encenada no
Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, e
arrasada pela crítica. Ele não perde uma
chance de expor suas idéias — e para isso
chegou até a escrever artigos para a
imprensa — mas parece não se importar
com a opinião dos outros. Pelo menos não
sofre quando lhe são desfavoráveis.
"craque",
"Gênio
artista,
do futebol",
rei da elegância em campo são expressões mais do que impressas nas páginas
esportivas com referência a Sócrates. Ele
prefere dizer que encontra soluções criativas para suas limitações como esportista.
É um modesto sincero."Acho que só cheguei a esse ponto porque sou médico,
senão não me dariam tempo pra chegar.
Eu nunca fui atleta, não nasci para ser um.
Comecei a me dedicar ao futebol com 23
anos e isso não é idade pra se começar a
fazer esporte. Por isso nunca vou ser igual
aos outros. Precisaria de mais 20 anos
para chegar ao que Zico é hoje", reconhece.
Na verdade, o Magrao, nascido cearense, filho de classe média, criado a partir de
um ano de idade na cidade paulista de
Ribeirão Preto se preparou para ser medico. O futebol era um prazer, mas um lazer.
Só no terceiro ano de Medicina resolveu
aceitar jogar-profissionalmente pelo Botafogo de Ribeirão. Por um único motivo:
"Eu
me tornaria independente econômicamente do meu pai." Mas impôs condições. O jogo não poderia atrapalhar os
estudos ("a coisa mais importante para
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mim") e ele só treinava quando não tinha
aula ou algum compromisso com a faculdade. Coincidiu que num período de férias, em que treinava diariamente, o jogador Maritaca quebrou a clavícula e Sócrates entrou no lugar dele ("pura fatalidade"). Mas aí a paixão já estava estabelecida, e ele foi ficando até se formar.
Final de 1977: período difícil para o Dr
Sócrates. Graduado, teria que optar, pelo
"Como
eu não
futebol ou pela Medicina.
consigo decidir nada, fiquei inscrito na
residência e com o contrato renovado até
o último momento," lembra. Como a decisão teria que vir, no último minuto do
segundo tempo saiu ganhando o futebol.
"Se
eu decidisse ser médico, nunca mais
jogaria futebol naquele nível em que estava jogando." Os pais, a princípio, lamentaram. A mulher custou a se acostumar.
Para as meninas da cidade, ele era o
gatão, o máximo. A maioria achava muito
estranho. Sempre viveu a contradição de
ser médico e jogador de futebol e comprou a briga de tentar provar que as
pessoas são iguais, as oportunidades e
Sua condição gerava
que são diferentes.
"Sempre
fui
encarado de forma
reações:
diversa pelos dois lados — carinhosamente, dentro do futebol, porque eu era medico; agressivamente, dentro da Medicina,
porque eu era jogador de futebol."
A inquietação e o talento de Sócrates
ficaram grandes demais para Ribeirão Preto. Antes de decidir pelo esporte choviam
"Foconvites dos timões: depois custou.
ram oito meses dé espera. Se fechasse
aquele ano eu não jogava mais futebol,"
lembra. Foi para São Paulo, para o Coríntians. O garotão provinciano saía da toca
para um grande centro. Só que com o
mesmo salário que ganhava no Botafogo,
sem a casa dada pelo sogro, com mulher e
dois filhos. ("Foi a primeira grande porrada que eu levei na vida.") Na Capital,
passou a conviver com pessoas e uma
realidade que em Ribeirão pareciam distantes. Coisas da política. A informação
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Raio X do doutor
vinha mais rápido. Aos poucos, o velho
conflito da diferença entre as pessoas
começou a não caber mais na cabeça de
"encostou"
Sócrates. Ele
nos companheiros de time e começou a questionar a
"inferioridade"
do jogador de futebol. Encontrou quem pensava como ele. Desencadeou a Democracia Corintiana.
Um valente grupo de jogadores que
conseguem eleger o presidente do clube,
escolher o técnico e virar de cabeça para
baixo a conservadora estrutura do futebol
incomodou muita gente. Com a ida do
Sócrates para a Itália, a democracia foi
"Eu
vencida.
tinha poder dentro da estrutura No momento em que você briga para
mudar uma estrutura de trabalho tem que
ter grande qualidade para ficar fora da
possibilidade de ser amassado pelo processo. Talvez com a minha saída as pessoas que me davam força tenham se
sentido órfãs. Também não adianta brigar
sabendo que vai perder. A direita é drástica, sabe fazer as coisas, e começou separando as pessoas".
Sócrates foi para Florenca com a bola
cheia Em 83 havia ganho o título de
Melhor Jogador das Américas, escolhido
por jornalistas esportivos de várias nacionalidades. Mas resolveu levar na bagagem
também a semente para uma democracia
florentiha e se deu mal. "Não tem condições de entrar no processo deles. O atleta
de futebol lá não chega no público. É
mantido a distância pela empresa do futeboi", diz. O benvenuto inicial deu lugar a
fofocas sobre um distúrbio cardíaco do
jogador e acabou com uma declaração do
técnico italiano dizendo que precisava de
um jogador que corresse, não que pensasse_ Fez amigos, mas percebeu que os
italianos têm dificuldades nos relacionamentos ("são muito superficiais").
De imediato é tratar de arrumar a casa
que alugou na Barra, onde vai morar com
"superego"
seu
Regina (com quem está
casado há 12 anos) e os filhos Rodrigo (10
anos), Gustavo (8), Marcelo (6) e Eduardo
(3). E ficar muito atento para da próxima
vez adentrar o campo com a perna direita.
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Cerveja e Fellini,
manias do craque

Depende do humor, que oscila muito.
Se ele está bom, a disposição para ler é
grande. Caso contrário, dá preguiça mental.
Sócrates lê um pouco de tudo mas tem o
seu predileto: Cem Anos de Solidão, de
Gabriel Garcia Marques. Há três anos, mergulhou em leituras densas -r- Marx, Hegel,
Engels, Nietsche — e no momento divide-se
entre Milan Kundera e João Ubaldo Ribeiro.
"Mas
também tenho períodos de abobrinhas, best-sellers".

Jogador de futebol é igual a artista de
novela, não pode sair na rua em paz. Essa é
uma das razões para que Sócrates vá pouco
ao cinema. A outra é que ele é muito
"Gosto
de ficar em casa, reunir
preguiçoso.
os amigos com uma cervejinha e um batepapo." Dos poucos filmes que vê destaca os
de Federico Fellini. Se "apaixonou mais
ainda" pelas obras do diretor italiano depois
que foi morar em Florenca.
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Soy louco por ti
America do Sul

Dos bons de bola,
o monstro Pele

Sócrates acha que pouca coisa mudou
no Brasil nesse ano em que passou fora.
Levará um susto quando souber o número
de bandas de rock que surgem por mês.
Não era assim. Sem saber disso ele já tem
dificuldade de relacionar suas preferências
musicais. E generaliza: "De Tônico e Tinoco
a Egberto Gismonti. Sempre música brasileira. A única concessão é para os ritmos
latino-americanos ("no máximo") tipo Violeta Parra.

Há dois anos, ele recebeu o troféu de
Melhor Jogador das Américas das mãos do
Rei Pele, o craque que Sócrates elege como
"o
grande jogador, um monstro". Costumam dizer que uma das maiores qualidades
de Pele foi ter parado na hora certa. Torcedores impacientes dizem que Sócrates deveria fazer o mesmo. "Ele está bichado",
falam a boca pequena. E ele responde:
"Quando
estiver bichado eu paro. E vou
cuidar dos bichos dos outros". ®
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Visite a Woodstore e
descubra uma nova
maneira de viver.
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De Marques a Marx
ele joga nas onze
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Av. das Américas, 2560 — Barra (ao lado do
Freeway). Tel: 325-9266.
Aberta de 2a a 6a das 9:00 às 22:00h.
Aos sábados das 9:00 às 20:00h.
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O último
domingo
nó parque
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Que país é este?
bem cores fortes, traços
marcados. Sinhozinho Malta
sacode as pulseiras, Porcina
revira a cabeça, Zé das Medalhas e Pombinha arregaIam os olhos. E cada um
deles poderia sair da novela
e entrar num comercial, sem
que o público tivesse dúvidas em identificá-los. O personagem se autonomiza em
relação ao enredo, se reduz
a uma marca registrada. Rise do trejeito, e não do texto, da situação.

crítica
Talvez seja hora de desafiar o coro dos contentes.
Muito mais impressionante
que os recordes de audiência tem sido a unanimidade
de crítica que, pelo menos
até aqui. ronda a novela RoFala-se do enque Santeiro.
"que
redo,
fez retornar ao
vídeo o Brasil rural, primitivo, e por isto mesmo mais
"exverdadeiro", elogia-se a
trema unidade de interpretação do elenco" e se explica
tamanho sucesso por esta
"nova
mistura de sátira e
suspense na novela das
oito".
Mas esperem um instante: esta mistura não é assim
tão nova Para ficarmos apenas na teiedramaturgia de
Dias Gomes, O Bem Amado já exibia os mesmos elementos com sucesso. Asa
Branca reproduz Sucupira. E
sequer este enredo é novidade. Roque Santeiro é
uma adaptação para TV de
uma antiga peça do autor, O
Berço do Herói, escrita há
mais de vinte anos. Em ambas se encontra um perso"heroificanagem medíocre,
do" à sua revelia, por interesses comerciais. Em ambos. como em toda obra de
Dias Gomes de um modo
geral, estão a estereotipada
cidadezinha do interior e
seus personagens tipos: o
prefeito politiqueiro", o coronel, as fofoqueiras, a viúva
despudorada, as prostitutas.
Na peça, no lugar de Roque,
está o cabo Jorge, excombatente da FEB na 2a
Guerra, que, ao retornar,
passa de corajoso mártir a
urn covarde desertor. Há vinte anos, o herói militar estava mais em moda e, talvez
por isto, não havia ressurreiçâo possivel: c cabo Jorge é
morto pelos que prometem
protegê-lo e, peloi final violento, se torna um^herói trágico e patético.
\
Ao contrário, Roque Santeiro não espera pela morte
trágica para se transformar
num herói típico. Meio ma-

«Fíb«xM:tCT«^_i'.iafcm__

No rastro da Nova República, Roque
Santeiro ressuscita a imagem de um Brasil
rural, primitivo e provinciano.
!/?r*.-_jsi__.;_..»?"_.- —r..»v.*-í«<-'..-. _-.-i_._s _

landro, mulherengo, cínico,
ele vira um cavaleiro da verdade em causa própria, con"hipocrisia"
tra a
dos que o
rodeiam, e torna possível a
sua ressurreição em Asa
Branca.-Por aí se vé que a
novela de Dias Gomes e
Aguinaldo Silva não foge
nem um pouco ao modelo
padronizado da TV: um mocinho entre o malandro e o
romântico, vários triângulos
amorosos, muita ação (tentativas de assassinato, perseguições, quiprocós), cenas grandiloqüentes,
de
muito efeito, e sobretudo
personagens estereotipados, de fácil identificação. A
novidade de Roque Santeiro (e a receita do sucesso)
está em aproveitar, com
muito senso de oportunidade, a recente voga de regionalismo, no rastro da Nova
República, que reatualizou a

¦>*" „.

demanda por um retrato do
Brasil via TV. Ressuscitou-se
então a velha idéia da nossa
"essência
interiorana", como se a província fosse
"brasileira"
mais
que os
centros urbanos, e apenas
ali se encontrasse a nossa
"verdadeira
realidade". Como se o Brasil coubesse em
Asa Branca.
Dias Gomes recusa o ad'naturalista'
jetivo
para o seu
texto e prefere falar em
"realismo
crítico". Mas há
uma grande distância entre
ridicularizar aiguns personagens e permitir ao espectador uma postura crítica diante do que vê. A caricatura
não permite ambigüidades.
O personagem já está ridícuIo de saída, pelo texto, pelos
trejeitos do ator. Veja-se o
elenco: há uma divisão ciara.
Os tipos intenoranos rece-

Do outro lado, os tipos
modernos dispensam composição e detalhes. Depende-se então do charme pessoai de cada ator, de sua
comprovada empatia no video, como Lídia Brondi e
Fábio Júnior. Menos caricaturizados pelo texto e pela
direção, eles podem até
mesmo imitar as marcas dos
outros atores, reforçando o
ridículo. E substituem os trejeitos pelas gracinhas.
Sorte é que no meio, entre o estereótipo e o charme
pessoal, entre o trejeito e a
gracinha, estão alguns poucos personagens, nem interioranos e nem modernos,
onde o texto oscila e os
atores, inteligentemente, se
aproveitam desta posição
singular para desenvolver
um trabalho mais crítico,
menos chapado. É o caso de
José Wilker, de Paulo Gracindo e Yoná Magalhães
num desempenho excepcional. E o padre Hipólito, pelo
intenso conflito em que se
encontra, entre a defesa dos
interesses paroquianos e comerciais de um lado, e, do
outro lado, o dever moral de
desmistificar um falso santo
milagreiro, permite ao ator
Paulo Gracmdo um trabalho
mais rico, já que seu comporta men to é menos previsível. É pela via destes três
personagens que se antevê
a possibilidade de se criticar
os limites estreitos da novela. E com um riso silencioso
tornar algumas cenas pretexto para maior reflexão
que o consumo acrítico da
novela costuma permitir.
Marilia Martins
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Segurança? I
Contrate por muito pouco
dinheiro um vigia que nunca
dorme no ponto.
"'
________ .J_k

estúdio

Miriam Lage

MANCHETE BUSCA NOVOS CAMINHOS
A TV Manchete está procurando novos
caminhos para sua programação. Acaba
de contratar o cômico Costinha para comandar um humorístico que deverá estrear ainda este ano. E acertou com o casal
Pepita/Dolabella a apresentação de um
game show que irá ao ar diariamente, na
programação da tarde. Para reforçar sua
linha de filmes — fracota, este ano — a
emissora comprou um seriado que fez
muito sucesso nos Estados Unidos: Space. Com 13 capítulos, a série tem como
tema o eterno desejo do homem de dominar o espaço.
TRAJETÓRIA DE UMA GERAÇÃO
Será exibido, até o final de outubro, na
Bandeirantes, um documentário sobre a
trajetória de Sônia Angel Jones, mulher de
Stuart Angei, ex-militantes da luta armada
no Brasil. Produzido pela Spectrum, o
programa tem uma hora de duração e
roteiro de Geraldo Carneiro, com narração
de Carlos Vereza. Sérgio Weisman, dono
da Spectrum, editou e dirigiu o documentáno que, em sua opinião, seguiu uma
linha mais impressionista que jornalística.
"Não
me preocupei em encher o texto
com números porque minha intenção foi
mostrar o que houve com toda uma geração brasileira. E isso fica bem claro com o
depoimento de Alex Polari que narra com
detalhes a morte de Stuart Angel". O
programa reúne vários depoimentos, entre eles de líderes revolucionários da
época.
DÚVIDAS NA GLOBO
Uma espécie de paranóia abateu-se sobre a
Globo com o sucesso da novela Roque Santeiro. A grande pergunta, discutida numa série de
reuniões, é sempre a mesma: e agora, o que
vamos colocar no ar para substituir Roque
Santeiro? Em princípio, a emissora está inclinada a colocar no ár a novela de Glória Perez, com
o título provisório de Barriga de Aluguel. É um
folhetim nos moldes clássicos, mas com muito
humor. Conta a história de uma dançarina de
cabaré (o papel provavelmente será de Lucélia
Santos) que se dispõem a alugar sua barriga
para a gestação de um filho em troca de
dinheiro. Mas o coração da Globo balança entre

o folhetim e a comédia. Por isso. pode ser que o
horário seja ocupado com a novela que Silvio de
Abreu está escrevendo para as 19h e que tena
Fernanda Montenegro e Gianfrancesco Guarnieri no elenco.

Elo acende as
luzes da sua casa
quando vocô estiver
forn. Ao anoitecer.
Lá polas anza, ou
conforme seus
hábitos, ele apaga.
Sc você quiser, ole
pode também ligar
o desligar a TV ou o
rádio, simulando
presença de gente na casa,
Que tal? Ótimo para você
péssimo para os intrusos
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TIMER PROGRAMADOR PHIUPS.

A segurança ao alcance de suas mãos.
PHIUPS
•—» s

O GORDO EM CAMPANHA
Inspirado na campanha eleitoral para a
prefeitura do Rio, Jô Soares inaugura,
amanhã, o Horário Eleitoral do Viva o
Gordo. No ar, partidos como o PP—
Partido Partido e o PO—Partido dos Outros. Muitos dos candidatos, imitando a
realidade, não conseguem coordenar uma
"Está
frase.
engraçadíssimo e o visual é
ótimo", garante Jõ.
BANDEIRANTES INVESTE NO ESPORTE
A Bandeirantes já fechou vários contratos
para esquentar o Show do Esporte, prato
de resistência de sua programação de
domingo. Comprou, por exemplo, os direitos de transmitir, com exclusividade, as
partidas amistosas da seleção masculina
de vôlei que participará da Copa Mundial,
marcada para o início de dezembro no
Japão. A seleção brasileira vai treinar nas
quadras com a Tcheco-Eslováquia e a
Polônia. Além disso, transmitirá, também,
"repescagem"
os jogos da
para a Copa do
Mundo no México.
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Conforto?
Contrate quase de graça
um mordomo mais pontual
do que inglês.
Ele desliga o
rádio ou a TV bem
naquela hora em
que começa seu
soninho. Liga seu
aquecedor para
que seu banho
esteja no ponto
em que você gosta.
De noite ou de dia,
'tJ
|k
y
liga ou desiiga seu ar
^v§__tHff^*y-- _, 4 ' '<;?>.
^^WÉ__Ífc_í_i.'
condicionado, seu ventilador.
>f"Atè a água ele põe para ferver para seu
cafezinho. Mordomia? Sim. Mas quem
não gosta?

mu i

TIMER PROGRAMADOR PHIUPS.
O conforto ao alcance de suas mãos.

PHIUPS
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VERGONHA DE SUBIR NA
BALANÇA?
Venha conhecer o
QUICK START
(Começo Rápido)
e
Sorria. ~^*j
LOGO NO INICIO
A PERDA
M
SENSACIONAL!
AGORA JÃ DÃ PARA SER FELIZ EMAGRECENDO!
Este método de emagreclmento é simples de seguir e você
aprenderá a comer oosloso e variado
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VIGILANTES
DO PESO
-•'Teli.:
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259-4495/ 274-9547
VENHA ASSISTIR UMA REUNIÃO

VÃRIZÊS-MICROVARIZES
PR. GILBERTO M. MARTINS
^£jj|/Angiologista pós graduado peta PUC
\ ,-\« UVIembro efetivo da Soe. Brás. de Angiologia
^Hl___^^rl^%£

CONSU LTAS: Tel.: 228-7720
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Jó Soares

IPANEMÂ^SÂHS PENA — CENTRO — MEIER
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FILMES DE HOJE
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Um retrô-futurista no fundo do mar
é daqueles saudosistas que ainda saVocê
bem de cor a música do National Kid e
acha que o Dr Spock até que era um bom
sujeito? Então você tem um bom motivo para
estar em casa ao cair da tarde deste domingo:
Viagem ao Fundo do Mar (TV Manchete, 18h).
Isto mesmo. 0 longa-metragem que deu origem à série, com o Almirante Nelson comandando o Seaview, aquele imenso submarino
nuclear, futurista para a época, e que hoje se
encaixaria perfeitamente no modelito retrofuture, na moda depois de filmes como Brazil e
1984
Esta deliciosa aventura é dirigida por Irwin
Alien, jornalista que começou no cinema em

documentários do tipo Mundo Animal. Depois,
deu uma guinada na carreira e se passou para
as rendosas séries de ficção científica (criou
também Perdidos no Espaço) e filmes de
catástrofe (produziu e dirigiu as cenas de efeitos especiais em 0 Destino do Poseidon e
Inferno na Torre). 0 elenco de Viagem ao
Fundo do Mar não é o mesmo da série
posterior, mas os personagens o são. O filme é
um grande barato.
Outro bom programa para este domingo é
_
Arvore da Vida (TV Globo, 01 h), dirigido por
Edward Dmytryk, um competente artesão, com
Elizabeth Taylor no auge de sua beleza e
Montgomery Cliff. O filme foi uma tentativa da

VIAGEM AO FUNDO DO MAR
tV Manchete - 18h
(Voyage to the Botton of the Sea) produção americana do 1961, dirigida por Irwin Allen. Elenco: Walter
Pidgeon. Joan Fontaine, Barbara Éden, Peter Lorre,
Frankie Avalon Colorido (105mm).
Aventura Submarino experimental Seaview volta à
superfície, perto do Pólo Norte, e cientistas desçobrem que calor intenso derrete o gelo. Almirante
Nelson (Pidgeon) fica sabendo que a Terra está cercada por cinturão de radiação. O Seaview fica com a
missão de disparar míssil ao espaço, para salvar a
Terra
ÁRVORE DA VIDA
TV Globo — 01 h
(Raintree Country) produção americana de 1957,
dirigida por Edward Dmytryk. Elenco: Elizabeth Taylor,
Montgomery Cliff, Eva Mane Saint. Lee Marvm, Rod

MGM de reeditar o sucesso de ...E o Vento
Levou, numa produção mais barata, e não fez
nem uma pequena parte do sucesso do filme
antecessor. Mas, por este filme, Liz Taylor foi
indicada para o Oscar, assim como a bela
partitura de John Green.
Fechando a madrugada, Passageiros em
Perigo (TV Globo, 02h30min). um bom thriller
de guerra, com Anthony Quinn mais uma vez
fazendo o papel de partisan e Malcon MacDowell novamente colocando seus olhos esbugalhados a serviço do personagem de um sádico
nazista.

Paulo A. Fortes

Taylor. Agnos Moorohoad. Colorido (166min)
Drama Duranto a Guorra Civil Amoricann umn jovorn
sulista (Taylor) casa-se corn profossor (Cliff) Com o
tompo. ele nâo suporta mais a vida pacata que leva Ao
mesmo tempo em que tenta mudar de vida, acha que
está enlouquecendo.
PASSAGEIROS EM PERIGO
TV Globo — 02h30min
(The Passage) produção inglesa de 1978, dirigida por
J Lee Thompson. Elenco: Anthony Quinn, James
Mason, Patrícia Neal, Malcom McDowelI, Christopher
Lee. Colorido (96min)
Guerra Durante a 2a Guerra Mundial, um francês
(Quinn) guia importante cientista (Mason), sua mulher
(Neal) e os filhos do casal através das montanhas
nevadas, na fronteira da França com a Espanha. Eles
são perseguidos por um comando nazista, liderado por
cruel oficial (McDowelI)
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RADIO E TV
televisão

( 7) ESPORTE TOTAL —EDIÇÃO DE DOMINGO Noticiário sobre Fórmula Indy. Fórmula Ford.
Fórmula Fiat. Campeonato Brasileiro de Stock
Cars. tênis, motocross e vôlei. Apresentação de
Elys Marina

manhã
6:55
7:00
7:30
7:45

8:00

8:30
8:40

8:50
9:00
9:00

9:15

9:30

9:35
10:00

10:05

10:30
10:45
10:50

11:00

( 4) SANTA MISSA EM SEU LAR — Com uma
mensagem religiosa de D. Eugênio Salles
( 7) TERRA VIVA - Informativo rural
(11) ESPORTE AMADOR — Programa educativo
VIRA-LATA — Desenho animado
(11)
( 4) GLOBO RURAL — Informativo rural. Hoje: a
safra de algodão no Ceará e a tecnologia avícola
no Brasil. 0 programa de hoje continua com a
reportagem sobre produtos organoclorados e na
seção Cartas o controle das formigas que atacam
as colméias e o controle dos pulgões na laranjeira
( 7) A CONQUISTA DA TERRA — Entrevistas e
reportagens sobre o campo
(11) SUPER MOUSE — Desenho animado
(11) POPEYE — Desenho animado
( 4) SOM BRASIL — Programa de música regional
apresentado por Lima Duarte. Hoje: Martinho da
Vila, o Grupo Cordas Vocais, a dupla caipira
Mineiro e Manduzinho, Ranchinho e o professor
Antônio Carlos Nóbrega, pesquisador de ritmos
brasileiros.
( 7) O MELHOR NEGÓCIO- ¦ Jornalístico de depoimentos
( 2) PALAVRAS DE VIDA — Mensagem religiosa
com D. Eugênio Salles
( 7) EMPÓRIO BRASILEIRO — Programa de música
sertaneja apresentado por Rolando Boldrin
( 9) POSSO CRER NO AMANHÃ — Programa religioso com o Pastor Miguel Ângelo
(11) AQUAMAN — Desenho animado
(9) BIKE SHOW — Programa informativo sobre veículos de duas rodas. Apresentação de João
Mendes. Hoje: Trial em Teresópolis. a linha de
montagem da Agrale e o brasileiro de cross no
Rio Grande do Sul
( 2) TELECURSO 2o GRAU - Aula de química e
recapítulação semanal
(11) SUPERMAN — Desenho
( 4) GLOBO INFORMÁTICA —Apresentação de Luiz
Armando Queiroz
( 7) SHOW DE TURISMO — Atrações turísticas do
Brasil e do mundo. Apresentação de Paulo Monte
( 9) AVENTURA AOS QUATRO VENTOS — Documentário
(11) TARZAN — Desenho
( 4) GRANDE PRÊMIO DA EUROPA DE FÓRMULA— Transmissão da 14° prova do campeonato
mundial de Fórmula-1. direto do Autódromo de
Brands Hatch, Inglaterra. Narração de Galvão
Bueno e comentários de Reginaldo Leme
( 6) PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
(11) SHOW WALT DISNEY — Desenho

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

noite

( 2) SHOW DE 50 ANOS DA SUPER RÁDIO TUPIPrograma comemorativo transmitido ao vivo, direto do Aterro do Flamengo
( 6) SESSÃO DESENHO — Seleção de desenhos
animados
( 7) FUTEBOL AO VIVO — Jogo pelo Campeonato
Paulista: São Bento X Coríntians. Narração de
Alexandre Santos. Direto de Sorocaba
( 9) FUTEBOL AO VIVO — Jogo: São Bento X
Coríntians

( 4) DISNEYLÂNDIA — Programa infantil produzido
pelos estúdios de Walt Disney. Hoje: O Caminho
do Sertão
13:00 TRE
12:05

( 2) SHOW DE FUTEBOL — Informativo sobre os
jogos da semana
( 4) BENJI — Seriado. Episódio de hoje: A Mina de
Ouro
( 6) BBC SUPER — Minisséne produzida pela BBC de
Londres. Ho|e: Jane Eyre (4a parte).

22:00

22:05

22:30

22:37

22:50
23:00
23:05

23:20
00:00

01:20

01:30

( 4IDOMINGO MAIOR — Filme: Passageiros
em Perigo
( 2) BOA NOITE JONAS RESENDE - Tema ae
hoje Talma Palhano Continua Vivo

rádio JB
AM 940 KHz
JBI — JORNAL DO BRASIL Informa:

20h30min.
18:00

(11) CULTURA JOVEM - Entrevistas
( 7) SHOW DO ESPORTE — Atualidades esportivas
Apresentação de Juarez Soares. Elys Marina e
Simone Mello
(11) FUTEBOL — Jogo pelo Campeonato Paulista

tarde

13:30

14:00

( 9) PROGRAMA SÍLVIO SANTOS — Programa de
auditório com musicais, variedades, competições
e prêmios
(11) PROGRAMA SÍLVIO SANTOS — Programa de
auditório com musicais, variedades, competições
e prêmios
( 4) CARGA PESADA — Seriado com Antônio Fagundes e Stênio Garcia. Episódio de hoje: Cotidiano
( 6) VÍDEO EM MANCHETE — Programa apresentado por Jacira Lucas. O programa de hoje é
inteiramente dedicado às crianças com apresentação ae uma família que fabrica bonecas: o
processo de criação dos Muppets; imagens do
primeiro filme de Tarzan; reportagens sobre o
Circo Voador, o Circo Garcia e o palhaço Carequinha; Maurício de Souza fala sobre a Mônica, uma
reportagem sobre o mundo mágico dos brinquedos no Museu de Londres. Na parte musical,
Lucinha Lins, Elis Regina, Blitz e os filhos de Edu
Lobo cantando Ciranda Bailarina
( 2) ESTE MUNDO ENCANTADO — Documentário
Hoje: Verão no Ártico e Na Terra da Alça
( 4) VÍDEO SHOW — Apresentação de Malu Made'
e Paulo Betti. Hoje: trechos da entrevista de
Cláudia Raia ao programa TV Mulher: uma homenagem a John Lennon com a letra da música
Imagine declamada em português por Carlos
Vereza; as coincidências sobre o Titanic; os
lances mais originais do futebol em 1978
( 6) CLIPSHOW —Clips musicais. Hoje: Carly Simon
Freddie Mercury, Paul Hard Castle, Scorpions,
Starship. Cindy Lauper, Simon S e Nina Hagen
( 2) JACQUES COUSTEAU - Documentário. Hoje:
A Vida no Fim do Mundo
( 4) DURO NA QUEDA — Seriado com Lee Majors.
Episódio de hoje: A Prisioneira
( 6) SOM MAIOR — Programa musical apresentado
por Mylena Ciribelli. Esquetes com Breno Moroni
e Bia Nunes e uma entrevista com Diogo Vilela.
Na parte musical: Ultraje a Rigor, Paralamas do
Sucesso, Metrô e João Penca
( 2) A MAGIA DA MÚSICA — Documentário Hoje:
A Separação dos Caminhos
( 4) MOTO LASER — Seriado. Episódio de hoje:
Registro Fatal

21:00

( 9) PROGRAMA SÍLVIO SANTOS
Continuação
(11) PROGRAMA SÍLVIO SANTOS - Continuação
( 7) OS HOMENS DO AMANHÃ —Especial jornalistico — (2a pane)
( 6) MOMENTO OLÍMPICO - Informativo esportivo
( 7) APITO FINAL — Gols do campeonato carioca e
reportagens especiais Apresentação de Alberto
Léo Destaques América x Fluminense, Fiamengo x Vasco e Bangu x Botafogo
( 9) CAMISA 9 — Debates esportivos Apresentação
de Luiz Orlando Participação de Gérson, Orlando
Batista. Armando Marques e Oldemário Touguínhó
( 6) PERSONA — Programa de entrevistas apresentado por Roberto DÁvila Entrevistado de hoje
Sérgio Brito Depoimentos de Fábio Saoag. Barbara Heliodora e Yan Michalsky
( 4) OS GOLS DO FANTÁSTICO — Os gols da
rodada. Apresentação de Fernando Vanucci
( 7) SETE MINUTOS — Indicadores econômicos
Apresentação de Lilian Wme Fibe
(IDSESSAO DAS DEZ — Filme a programar
( 7) CRÍTICA E AUTOCRÍTICA - Programa de debates e entrevistas Apresentação de Roberto Mu1ler Filho
( 4) RJ TV — Noticiário locai Apresentação de Liliane
Rodrigues
- Compactos dos
( 4) MELHORES MOMENTOS
jogos do dia
( 6) DEBATE EM MANCHETE - Programa de enUe.
vistas apresentado por Arnaldo Niskier Entrevistado de hoie Henrique Sabóia, ministro da
Marinha
( 4) CINECLUBE — Filme A Árvore da Vida
( 9) NOVOS TEMPOS - Prog-ama sobre mformàtica Apresentação de Arcádio Vieira e Vera Gissoni
(11) TV INFORMÁTICA — Programa sobre computadores

19:00

( 2) EU SOU O SHOW ESPECIAL —Trajetória de um
artista. Programa compacto apresentado por Marília Barbosa. Hoje: Cauby Peixoto
( 4) ÁGUIA DE FOGO — Senado com Ernest Borgnine e Alex Cord. Episódio de hoje: Vôo 093 em
Perigo
( 6) DOMINGO NO CINEMA — Filme: Viagem ao
Fundo do Mar
( 7) FUTEBOL DE SALÃO — Preparação da seleção
brasileira para a disputa do Campeonato Mundial
da Espanha
( 2) SETE DIAS — Variedades, músicas e reportagens. Com Lúcia Abreu. Marco Nanini. Vera
Barroso e Mário Lúcio.

( 4) OS TRAPALHÕES —Programa humorístico com
os quatro trapalhões.
20:00 TRE
20:30

( 2) STADIUM — Jogos de futebol.
( 4) FANTÁSTICO, O SHOW DA VIDA — Programa
de variedades apresentado por Sérgio Chapelm
( 6) PROGRAMA DE DOMINGO — Programa de
variedades apresentado por Lúcia Veríssimo e
Reinaldo Gonzaga. O programa apresenta uma
matéria exclusiva sobre o Dr Fntz que. pela
primeira vez. fala e opera na televisão através do
ginecologista Edson Queiroz. Seráo mostrados
depoimentos de médicos e pessoas famosas
operadas pelo médico No Perfil de hoje o
carnavalesco Joâozmho Trinta. Uma reportagem
sobre o cineasta Steven Spielberg e sua familia: a
atriz Amy Irving. sua mulher e o filho recémnascido. Serão mostrados trechos inéditos dos
próximos filmes — Back to the Future e Goonies. além de cenas das filmagens de Color
Purple Um outro assunto é a crise do futebol
brasileiro às vésperas da próxima Copa do Mundo
( 7) SHOW DO ESPORTE — Sorteios finais

7h30min

12h30mm e

Programação esDortiva:
10h05min — REVISTA ESPORTIVA JB
11h05mm — TORCIDA JB
12h05min — CONCENTRAÇÃO
12h45min - DOMINGO BOM DE BOLA
14h00min — JB FUTEBOL SHOW
20h00mm — GRANDE PLACAR ESPORTIVO JB
20h45min - DOMINGO ESPORTIVO JB
Programação musical
22h00min — ARTE FINAL. JAZZ Produçáo de Ceiio. Jota
Carlos e jose Domingos Raffaelli Apresentação de Mauncio
Figueiredo, Destaaues de hoje Pete Chnstlieb e Warne Marsh,
Mary Lou Williams, Stan Getz. Alex Welsh Red Rodney e Ira
Sullivan.

FM estéreo — 99,7 MHz
10h — Reproduções a raio laser: Le Rouel d'Omphaie Je
Saint-Saens (Bernstem — 9 221 Concerto n° 5. em Mi bemol
— Imperador,
para piano e orquestra, de Beethoven (Radu
Lupu, Filarmônica de Israe! - 38 161 Alexandre Nevsky de
Prokofieff (Leonard Slatkin
38:43); Sinfonia n° 36, em Dó
- 27 25: Reproduções
maior — Linz, de Mozart iKubelik
convencionais: Concerto n° 2. em fá menor, para piano e
orquestra, op.22 de Chopm (Arrau e Filarmônica de Londres 3351), Abertura e Suite instrumental da ópera Amadis ae
Lully (Coilegium Aureum
23 10I
20h — Reproduções a raio laser: Concerto para trompete
em Mi bemol de Neruda (Maurice André - '5 491 Três
Corais, de Bach (Paillard
11 01). Concerto em mi menor
para violino e orquestra, op. 64 ae Mendelssohn lAnne
Sophie Mutler e Karajan
30 30) Reproduções convencionais: Museu da Inconfidência de Guerra Peive (Karabtchews
—
14
ky e OSB
04), Ballade. op. 19 de cawe (Tagliaferro e
Varsano
14 52), Fantasia concertante sobre um tema de
Corelli, de Tippett (Marriner
20 50: Peça de concerto em
Sol maior, para piano e orquestra, op. 92 de Schumann
16 49), Concerto a quatro em Mi maior op. 11 9
IKempff
de Bonport; (I Mus'Ci
10 30>
A programação
última hora
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segunda 7
8h — Globo — TV Mulher — Marilu Torres
mostra como as crianças podem se virar na
cozinha preparando sucos e sanduíches. No
quadro Moda, a repórter Amália Rocha apresenta as novidades em brincos e pulseiras de
prata para o próximo verão.
20h — Educativa — Eu sou o Show — O
programa desta semana apresenta o cantor
Wando. De segunda à sexta-feira ele falará de
sua vida profissional e afetiva e dará a receita do
sucesso. As gravações foram feitas na gafieira
Asa Branca e na casa do artista, em Jacarepaguá. Wando analisa sua relação com a "elite",
uma faixa de público que até então considerava
sua música muito comercial e vazia. Outros
aspectos da personalidade do cantor são analisados por sua mulher, Rose, parceira e musa de
toda sua obra. Tem ainda depoimentos de Eva
Tudor, Chacrinha, Wilson Simonal, Zico, Xuxa,
Dicró, Sidney Magal, Ronnie Von, Erasmo Carlos, Mauro Dias e Jorge Aragâo.
21h50min — Record — Encontro Marcado —
Danuza Leão recebe o delegado Ivan Vasques.
do caso Von Baumgarten, e a jornalista Paula
Saldanha.
21 h30min — Manchete — Acredite se Quiser
— Veja hoje as imagens de um vulcão
em
erupção numa pequena cidade irlandesa; saiba
como a Linha Maginot, a mais avançada fortaleza subterrânea, construída pelos franceses
durante a Segunda Guerra Mundial, entrou para
a história como um das maiores tolices militares
de todos os tempos e acompanhe a substituição dos operários de linha de montagem das
indústrias japonesas por robôs. O documentário
é apresentado por Jack Palance.
21h55min — Globo — Viva O Gordo —
Voltando a si do estado de coma. o General faz
perguntas sobre a situação do país e, por
pouco, náo tira o tubo e desiste da vida. Mas.
logo se arrepende, pois vê que as coisas estão
parecidas com antigamente.
22h — Record — Gente do Rio — Os entrevistados de hoje são: a atriz Tecy Callado, a
apresentadora Mônica Venerábile, D. Eudes
Orleans e Bragança, o cantor Sérgio Ricardo, o
secretário do trabalho e habitação do RJ, Carlos
Alberto de Oliveira, a cantora Verônica Sabino e
Otávio Pinto Guimarães.
23h30min — Bandeirantes — Ação e Investimento — Programa jornalístico sobre o mercado de Capitais. Hoje como convidados Adroaldo
Moura da Silva (pres. da comissão de valores
mobiliários) e Murilo Kammer (pres. de bolsa e
corretora Fontes).

quarta 9

llh — Bandeirantes — Ele no Ela — José
Antônio entrevista o ator e bailarino Cláudio
Tovar.

9h — Bandeirantes — Ele no Ela — José
Antônio entrevista o maestro Tim Rescala.
14h — Manchete — De Mulher para Mulher
— Entrevista com a Dra. Zulaiê Costa, advogada
que participou do projeto que criou a primeira
delegacia de mulheres de São Paulo.
21h05min — Record — Encontro Marcado —
Danuza Leão entrevista Lobão, que fala da nova
fase de sua carreira, e a jornalista Ana Maria
Bahiana, que fala sobre seu trabalho no Museu
da Imagem e do Som.

21h05min — Record — Encontro Marcado —
O cantor e compositor Geraldinho Azevedo é o
convidado de Danuza Leão nesta terça-feira. Ele
fala do show que está fazendo no Golden Room
do Copacabana Palace.

i

O delegado Vasques, segunda na Record.

terça 8

21h15min — Bandeirantes — Empório Brasileiro — Atrações variadas: O cantor alagoano
Carlos Moura; os cantadores e violeiros Nilson
Chaves, Leila Pinheiro e Vital Lima; o paulistano
Caetano Zamba; o cantor Itamar Correa, de
Goiás, e dona Ivone Lara. A apresentação é de
Rolando Boldrin.
21h30min — Manchete — Conexão Internacional — Tina Turner in Concert Não é a
repetição do programa que entrevistou a cantora e sim um musical/jornalístico gravado com
exclusividade na Philadelfia Spectrun, onde ela
se apresentou. O show faz parte da excursão
que Tina está fazendo, que começou no Canadá
e percorrerá 43 cidades dos EUA.
21h55min — Globo — Terça Nobre — Mais
um filme da série Magnum, com o título Meio
Quilo de Encrencas.
22h15min — Bandeirantes — Nossa Amazônia — Quinta e última parte da série, mostrando
os hábitos e costumes da região amazônica e
suas possibilidades para o futuro, a nível de
preservação e exploração de riquezas. O documentário tem o roteiro de Caca Diegues e a
apresentação do antropólogo Roberto da Matta.
23h30min — Bandeirantes — Brasil Exportação — Presentes hoje, entre outros convidados, o presidente da FIFA, João Havelange. que
será entrevistado por José Inácio Werneck; o
cineasta Nelson Pereira dos Santos, entrevistado por Sérgio Cabral, e o presidente da EMBRATUR, McDowell Leite de Castro, que será
entrevistado por Ary Vizeu.
OOh — Manchete — Frente a Frente — Programa de entrevistas, apresentado por Ney Gonçalves Dias.

21h15min — Bandeirantes — Marília, Gabi,
Gabriela — Regina Case e Luiz Fernando
Guimarães cantam no Karaokê; no quadro
musical está Lulu Santos, e Gianfrancesco
Guarnieri se apresenta na cozinha, ensinando a
preparar um risoto à milanesa. Além disso,
Marília Gabriela apresenta um encontro entre
os sanfoneiros Sivuca e Renato Borghetti; Lúcio Alves no Piano Bar; uma demonstração de
tiro, com a campeã sul-americana Débora
Srour; um show com a cantora Alcione; um
musical brega com Gretchen e Hermeto Paschoal encerrando o programa.
21h50min — Educativa — Contraluz — Mostra o cantor e compositor João Bosco, sob as
bênçãos de Clementina de Jesus, a quem
dedica o programa. João exibe o espetáculo
Gagabiró, nome do disco e do show, sucesso
nas temporadas cariocas, paulistas e européias.
O destaque fica por conta da voz e do violão do
cantor, que confessa sua paixão especial pelo
jazz.
21 h55min — Globo — Chico Anysio Show —
Dois tipos, longe do vídeo desde o final do ano
passado, voltam ao ar no programa desta quarta. O primeiro é o Nico Bondade, sempre com
dificuldades para encontrar emprego, devido à
sua idade — mais de 35 anos — e se vê forçado
a aceitar um perigoso lugar no circo. O Veio
Zuza, com seus sábios conselhos, também está
de volta ao lado de Danica (Daniela Tupinambá),
que fala de seus planos de futura eleitora.
23h30min — Educativa — 1985 — O programa
de quarta-feira é ao vivo. com jornalistas das
principais redações de jornais comentando as
notícias no momento.
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Tina in Concert, terça na Manchete
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Tim Rescala na quarta da Bandeirantes
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quinta 10

sexta 11

11h — Bandeirantes — Ele no Ela — José
Antônio entrevista nesta quinta a cantora Olivia
Hime, que fala de sua vida e carreira.
13h30min — Educativa — Sem Censura —
Em discussão o ensino supletivo, a Embratur e
os assaltos em ônibus.

14h — Manchete — De Mulher para Mulher
— Scarlet Moon entrevista a cantora Wanderleia e o quadro Atualidades apresenta o empresário Abelardo Figueiredo.
20h — Educativa — Eu sou o Show —
Apresenta a última parte da trajetória do cantor
Wando. Participação de Grande Otelo, Marília
Barbosa, Margarida Autran e Berta Nutels.
21 h50min — Educativa — Sexta lndependente — O programa de hoje abre campo para
Noite de Jazz e mostra a rivalidade de Sarah
Vaughan em suas atuações no Anhembi. Ainda,
de quebra, mostra também exibições do mes"country
tre do
blues", Taj Mahal, o saxofonista
Hector Costila e o trombonista Raul de Barros
nos Festivais Internacionais de Jazz, em São
Paulo.
21 h55min — Globo — Sexta Super — Halley
Anuncia a era de Harmonia (de Augusto César
Vannucci) — Agora, quando o mais conhecido
dos cometas, o Halley, volta a se aproximar da
Terra, tornando-se visível de novembro de 1985
a maio de 86, várias histórias começam a surgir.
E uma dessas estará sendo contada no especial
desta sexta-feira. É a história de Urian, Juna,
Mercure Lyra, a Família Halley, remanescente
do planeta Hydron, uma avançada civilização
destruída há milhões de anos pela guerra nuclear e a devastação da natureza. Para as
gravações foram utilizadas uma nave especial,
de brinquedo, várias maquetes, fitas especiais,
com animação de viagens espaciais e truques
eletrônicos, e um robô, o halleyfante.
23h30min — Bandeirantes — Sexta-Feira —
Belisa Ribeiro investiga como o Brasil foi posto
no diva, no 2o Congresso Brasileiro de Psicanálise; e Fernando Gabeira faz a cobertura da 18a
Bienal de São Paulo.

14h — Manchete — De Mulher para Mulher
— O entrevistado de hoje é o secretário da
Cultura de São Paulo, Jorge Cunha Lima, e o
quadro Atualidade apresenta Lygia Azevedo.
21h05min — Record — Encontro Marcado —
Danuza Leão recebe Marise Farias, filha do
cineasta Roberto Farias, que está se lançando
como atriz, e Oswaldo Loureiro, que fala sobre
sua atuação na peça As Mãos de Eurídice.
21h55min — Globo — Globo Repórter
22h — Record — Olho Mágico — O programa
traz as seguintes reportagens: FMI — a decisão: Na Assembléia conjunta do FMI, em Seul,
estará sendo traçado o destino dos países
devedores, inclusive o Brasil. A partir das decisões lá tomadas, saberemos como será nosso
futuro, cresceremos ou teremos nova crise? Os
comentários sobre o tema são de Antônio M.
Pimenta Neves. E mais: O Ataque Israelense a
Tunis; o Atentado ao Riocentro — reconstrução do fato, com depoimentos de militares, as
implicações e conseqüências. Por que foi reaberto o inquérito? Qual o papel da imprensa no
desmascaramento dos envolvidos?; a Morte
de Rock Hudson segundo a Televisão Americana e Bobby Short retorna ao Brasil e grava,
"canexclusivamente para a Abril Vídeo, uma
ja", interpretando But Not For Me. No final, a
cantora Alcione conta por que depois de 15
anos de carreira, pela primeira vez estréia um
show em São Paulo.
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A morte de Rock Hudson, quinta, na Record

9h30min — Manchete — Homens e Livros —
O programa deste sábado será apresentado
excepcionalmente por Daniel Azulay, abrindo
espaço para a criançada. A entrevista especial é
com Eliane Yuhes, professora, que fala sobre a
importância da literatura na vida da criança.
Além disso estão presentes Gilde Figueiredo
Padilha, autor de O Pintinho Vadio e o escritor
menino (de 11 anos), autor de O Cientista
Louco, pfemiado em Portugal. A participação
especial é do professor Pirajá, personagem que
promete surpresas e brincadeiras.
22h — Globo — Festival dos Festivais —
Apresenta a primeira
canãzinho, RJ. Foram
e dessas apenas seis
OOh — Educativa —

semifinal direto do Maraselecionadas 12 músicas
ficarão para a final, dia 26.
Noite de Jazz.

'
A li sar
Sem Agredir
Só quem tem cabe/os crespos é
que pode avaliar o quanto custa mantê-los bem penteados, com seus cachos fofos, soltos sobretudo acompanhando o estilo em moda. Mesmo
"brushing"
fazendo um
ou
"mousse" prendendo
com uma boa
os fios se
rebelam na presença da umidade ou
do vento.
Ultrapassando métodos de alisamento devem ser evitados pois na
maioria dos casos utilizam produtos
cáusticos que destroem a fibra capilar,
provocando danos de difícil recuperação. Por isso, se você pretende a/isar
os seus cabelos, o melhor processo de
alisamento consiste na transformação
da estrutura capilar, com o fortalecimento das raízes e fios.
Trata-se de um método de alisamento integrado em que se considera
uma análise prévia e consciente dos
seus cabe/os, conhecendo-se então as
suas alterações e carências. Faz-se em
seguida a preparação e o reforço das
fibras antes da aplicação do produto
alisante. Usa-se gera/mente produtos
importados, fabricados sob leis rigidas da saúde pública e consagrados
em todo o mundo. Entre as fórmulas
mais seguras temos a da Johnson,
Revlon e Curi Free que aplicados com
técnica e aparelhos especiais promovem um alisamento natural e sem
qualquer risco.
Para maiores informações, telefone e
marque uma consulta.

EÜN
Rua Visconde de Pirajá, 156
s/ lojas: 208, 209 e 210. CEP 22410
Tels.: (021) 267-9896 e 287-5249 Rio de Janeiro
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DOMINGO
; PROGRAMA

.

FILMES DA SEMANA NA TV
dia
seg 7

ter 08

qua

qui

sex

9

10

11

sab 12

dom 13

hora
Canal 4
14h50min
Canal 7
21h30min

filme

sinopse

ESTA PEQUENA É UMA PARADA (Whafs Up, Doe?) amer.
1972. cor,
92mm. dir. Peter Bogdanovich. Com Barbra Streisand
e Ryan 0'Neal.

Comédia.. Musicólogo chega a hotel e tõm sua bagagem confundida
com a de uma ricaça. Confusões, -..',.' ?;.,

CS QuATRO MALDITOS tLos Quatro Implacables) esp-ital. 1965.
cor
dir Pnmo Zeglio. Com Adam West. Robert Hundar.

90mm

Western-Tortilla. Agente da lei é emboscado por quatro bandidos
que o acusam do crime que eles cometeram.

O ABILOLADO ENDOIDOU (I Love You, Alice B. Toklas)
amer. 1968
mirxdir Hy Averback. Com Peter Sellers. Leigh Taylor-Ycung

cor 88

Comédia.-Noivo a contragosto se'apaixona por jovemHippie e larga
a vida burguesa. Vai viver em comunidade.

Canal 4
00h30min
Canal 4
14h50min

O PIOR CALHAMBEQUE DO MUNDO (The Wackiest
Sh,3 ir, the Army)
amer, 1950. ccr. 92 min. dir =red Kohlmar Com
Jack Lemmon Ricky

Canal 11
21h45min

DESESPERO DE UMA MULHER (She Cried Murder) amer
"ersneh Daugneny Com Telly
Savalas. Linda Day George

Canal 9
22h

BRUCE LEE. O DRAGÃO (Dragon Bruce Lee) Hong-Kong
Chong Jan Com Bruce Fei e Jim Chee Ju.

Canal 4
00h30min
Canal 4
14h50min

S/^a,T.
VWuam
Wyler

cor

cor

dir

Puo

dir

AVENTUREIRO (The westerner) amer. 1940.
p.b. 99 min. dir
Com Gary Coope-, Dons Davenport.

AVENTURA SUBMARINA (The Danng Game) amer,
1967. cor
Lazio Benedek Com Lloyd Br.dges. Joan Blackman,

100 min

dir

D0
^1C°WB°Y
1981. cor. 74 m:n y^,°yM
dir Cliff Bole

Canal 4
00h30min

SEMENTES DE TAMARINDO (The Tamarin Seed) ingl. 1974.
cor 113 min '
dir rilake Edwards Com Juhe Andrews. Ornar Sharif.
Anthony Quaylle

Canal 4
14h50min
Canal 7
21h30min
Canal 4
00h30min
Canal 4
14h50min
Canal 6
21h30min
Canal 9
22h

APUR0S <Th* Asphalt Cowboy) amer.
Com Max Bear. Robin Drarden

MONSIEUR COGNAC (Wild and Wonderful) amer. 1963
cor
MIChael Anqerson Com Tony Curtis. Chnstme Kauffman

87 min
'

dir '

A MULHER SUICIDA (The Su,cid's Wife) amer. 1979.
cor. 96 min. dir John
Newland Com Angie Diekinson, Gordon Pmsent
CARTER O VINGADOR. IGet Carter) amer. 1971. cor. 99
min, dir
Hodges Com Michaei Caine, John Osbome. lan
Hendry

Mike

MOWGü. O MENINO-LOBO (Jungie Book) amer. 1942.
cor. 105 min
Zoltan Korda. Com Sabu, Joseph Caileia. John Qualen.

dir

LEO E LOREE ILeo and Loree) amer. 1981. cor. 96 mm.
dir. Jerry Paris
Com Donny Most. Linda Purl. David Huffman, Alan
R,ch
A VINGANÇA DE IVANHOÉ (The Revenge of Ivanhoé)
ital, cor. dir. Américo
Anton Com Gilda Louseki. Andréa Aureli, Duílio
Onorato

Canal 11
22h45min
Canal 4
00h30min

HERÓIS ESQUECIDOS (The Roaring.Twenties) amer.
1939. p.b.. 106 min
dir. Raoul Walsh. Com James Cagney, Humphrey
Bogart, Gladys George.

Canal 7
00h30min

O PIRATA DOS SETE MARES (The Spanish Mam)
amer. 1945. cor
dir Frank Sorgaze Com Pau' Henraid. Maureen
0'Hara.

Canal 4
02h
Canal 6
21h30min
Canal 2
21h45min
Canal 6
23h30min
Canal 11
OOh
Canal 4
OOhIOmin
Canal 7
01h
Canal 4
02h
Canal 6
18h
Canal 11
22h30min
Canal 4
01h

Policial. Inspetor de policia mata prostituta,
jogando-a nos trilhos do
trem. Atriz vê tudo, e é perseguida.
Kung Fu. Produção na esteira dos filmes de Bruce Lee
só pretexto para lutas marciais.

Canal 6
21h30min

Canal 4
Q2h30min

DEIXE MINHA SEPULTURA ABERTA (Keep My
Grave Open) mgl.
S F downgg. Com Camila Carr. Gene Ross. Stephen Tobolowsky cor dir

110 min

A história é

Western-melodrama. Juiz de pequena comarca se apaixona, e
muitas confusões acontecem, devido a este amor.
Aventura. Mergulhador é contratado para livrar médico e sua filha
de
ilha dominada por ditador.
Aventura. Policial descobre homem que raptou filha de milionário
e
é morto. Suas filhas investigam crime.
Romance. Durante férias no Caribe, inglesa se apaixona
por adido
russo que. vigiado, denuncia espião aos ingleses.
Comédia. Cachorro famoso, viciado em drinks, foge e é
encontrado
por músico americano, que é acusado de rapto.
Drama. Viúva de suicida fica na miséria, pois seu mando sacou
todo
o seguro, antes de se matar.
Policial. Policial investiga a morte do irmão, assassinado
por
gangster. Sozinho, planeja vingança.
Aventuras. Nas florestas da Índia,
garoto é criado por lobos
selvagens. Baseado em Kipling.
Comédia. Jovens atores iniciantes começam namoro mas
moça faz sucesso, o romance fica ameaçado.

quando a

Aventuras. Inglaterra, 1199, Morre Ricardo Coração
de Leão
Durante as batalhas, surge um novo líder: Ivanhoé.
Drama. Mulher, passando-se pela amiga de infância, usa
espada
para matar pessoas e. assim, diminuir suas neuroses.
Drama Três companheiros dá'1? Guerra toiriâm destinos
diversos
mas voltam a, se juntar duranteocrack d e 1929. y:;,~$
Aventuras Rrata holandês tenta salvar mulher
ama
de cruel governador das Antilhas Espanholas. que

nas mãos

O PEREGRINO DA ESPERANÇA (The Sundowners)
amer. 1960 cor
mm. dir Rea Zmnermann Com Robel Mitchum.
Deborah Kerr'.

132

Aventuras. Família nômade vaga
pelo interior da Austrália
dinheiro no jogo e todos continuam caminhando

OS DOIS INDOMÁVEIS (Wild Roversl amer, 1971. cor. 102
mm
Edwards. Com William Holden, Ryan 0'Neal. Karl Marden.

Blake

Westem^Dois vaqueiros assaltam banco e. na fuga.
passam a ser
perseguidos por dois fazendeiros e um xerife.

™!
MarcLfrpagno1,934'

^
$

dir

Jean *""*• C°m Delmont e B,ave«*.

GUERRILHEIROS DO SERTÃO ital. cor. dir Rod Amatel,
^/ayne Morns, Lawrence Pierne Legendado

d,r

Com John Ireland

AGONIA E ÊXTASE (The Agony and the Ecstasy)
amer. 1965. cor. 118 mm
d»' Caroí Reed Com Charlton Heston. Rex Harnson.
Diane Cilento.
O SALÁRIO DO CARRASCO (Hangman's Wages) amer. 1972.
cor 74 mm
dirGeorge Marshall. Com Richard Boone. Stella Stevens.
Rick Lenz
TARDE DEMAIS PARA ESQUECER (An Affair
to Remember) amer, 1957
co^ dir. Leo MeCarey. Com Cary Grant. Deborah Kerr.
O MINIGÊNIO (The Kid w,th the 200 I Q ) amer. 1982.
cor. 96 mm
Leslie Martmson Com Garv Coleman, Robert Guilhaume.

Pai perde

Obra-prima; filmado nas ruas deMarsèlha.
com atores nâo

profissionais.' Precursor cio.neo-realismo.

DISQUE BUTTERFIELD OITO (Butterf.eld 8) amer. 1960.
cor. 110 mm
Daniel Mann Com Elizabeth Taylor. Laurence Harvey.

;

nã°y
amor- mas se aPa,xona P°r tornem
S^L/Th
1° e
alcoolalra
Acabam brigando
ela parte para outra cidade.
Western. Velho nco e corrupto faz com
que estrada de ferro desvie
de seu terreno, e passe por povoado.
ltàl!a' sécul° XVI. Paga convence Michelangelo
a pintar
fHjfn,ÓÍCOr
teto da Capela Sistma. enquanto luta em
batalhas
Western. Assassino ameaça matar noiva
de vaqueiro
criminoso, condenado, não for solto.

se outro

l**° ^ milionária, conhece ex-cantorá
durante
ÊÊMêÈ^i
viagem
.;uurame
de navio. Separam^se,. para tòstar^ seu
- yamor.¦

dir

TARZAN E A EXPEDIÇÃO PERDIDA (Tarzan
and the Lost Safar,) amer
cor. dir Bruce humberstone Com Gordon Scott.
Betta S John

¦'..

Gar°'° COm intel,9ência incomum tem
problemas para
TZtrT
relacionar com meninos da sua idade.
se
1957

NO ASSOMBROSO MUNDO DA LUA (Countdown)
amer. cor 1967 101
min- dlr- Roben Altman. Com James Caan. Joanna
More, Robert Duvall.
OS LONGOS DIAS DE VERÃO (The Long Days
of Summer) amer. 1980 ' cor '
76miafe,to para TV dr Dan Cuais Com
Dean Jones e Louanne

A programação acima está sujeita a alterações de
última hora

8

1973

Comédia Durante 23 Guerra, navio decrépito, com recrutas
inexperientes, provoca confusão entre os
japoneses.

^ràu;a.v^é^st.;cupaMes de av,âo que ca,u na seiva e Ficção cienttfíèa..:i\fa corrida
(sara chegarprimeiro à Lua NASAIanca ,
ao.espaço; mesmo corrèndo^riscos '"
^^nça

cosmonauta

'nfanC,a- antes da 2a Guerra' <H«ndo
família era perseguida
sDu17aamn,^rnleCOrdawSUa
sua
por nazistas nos EUA.
recomendações

•

BOLSA DE CONSUMO CULTURAL
romântico Wando cede o
primeiro
posto da parada de sucessos para
O
a trilha sonora de Roque Santeiro.
Mas ainda é o cantor brasileiro que mais
vende discos atualmente. Apesar da
polêmica, Corsário do Rei (leia reportagem na
pág. 10) só perde para o imbatível Chico
Anysio na lista de campeões de bilheteria
da temporada teatral. Entre os best seilers, o sofisticado O Amante, de Marguerite Duras, mantém-se há 21 semanas
na lista. Confira os novos dados da bolsa
de consumo cultural.

musica
as mais tocadas
INTERNACIONAIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NACIONAIS
1. Romance Ideal com Paralamas do Sucesso
2. Sintonia com Tunai
3. Será? com Legião Urbana
4. Independente Futebol Clube com Ultraje a
Rigor

teatro
campeões de bilheteria
1. Oitavo na Peneira (Teatro Casa Grande),
público: 3 mil 200 espectadores em cinco
apresentações
2. O Corsário do Rei (Teatro João Caetano),
público: 2 mil 600 espectadores em cinco
apresentações
3. Viva a Nova República (Teatro Copacabana), público: 3 mil 338 espectadores em sete
apresentações
4. Assim É, Se Lhe Parece (Teatro dos Quatro), público: 2 mil 918 espectadores em
sete apresentações
5. Negócios de Estado (Teatro Clara Nunes),
público: 1 mil 329 espectadores em sete
apresentações

Fonte: Rádio Cidade

filmes
campeões de bilheteria
1. Rambo II —A Missão (Bristol), público: 585
mil 705 espectadores, renda: CrS 4 bilhões 514
milhões 339 mil 650 na oitava semana.
2. Amadeus (São Luiz-2), público: 504 mil 940
espectadores, renda: CrS 4 bilhões 229 milhões
782 mil na 14a semana
3. Um Homem, Uma Mulher, Uma Noite
(Jóia), público: 250 mil 143, espectadores, renda: CrS 2 bilhões 960 milhões 935 mil 500 na
41a semana.
4. O Feitiço de Áquila (Ópera-1, Tijuca Palace1), público: 190 mil 108 espectadores, renda:
CrS 1 bilhão 569 milhões 252 mil 500 na sexta
semana.

Fonte: SBAT. referente á semana de 17 a 22 de setembro.

livros
best sellers

5. A Testemunha (Largo do Machado-2, Bruni
Ipanema), público: 126 mil 100 espectadores,
renda: CrS 1 bilhão 450 milhões na quinta
semana.

FICÇÁO
1. A Insustentável Leveza do Ser, de Milan
Kundera (Nova Fronteira, 316 p, CrS 44 900)
(1/35)
2. O Amante, de Marguerite Duras (Nova
Fronteira, 128 p, CrS 16.900) (2/21)
3. Se Houver Amanhã, de Sidney Sheldon
(Record, 404 p, CrS 52.900) (4/26)
4. Amar se Aprende Amando, de Carlos
Drumond de Andrade (Record, 128p, CrS
27.900) (o/13)
5. Pássaros Feridos, de Colleen McCullough
(Difel, 672 p, CrS 69 mil) (5/2)
NÁO-FICÇÁO
1. Brasil: Nunca Mais, Anônimo (Vozes, 312 p,
CrS 35 mil) (1/9)
2. Assim Morreu Tancredo, de Antônio Brito
(L&PM, 202 p, CrS 35 mil) (2/3)
3. Os Juros Subversivos, de Joelmir Betting
(Brasiliense. 302 p, CrS 38.800) (4/4)
4. Complexo de Cinderela, de Colette Dowling
(Melhoramentos, 224 p, CrS 25.300) (3/65)
5. De Mariazinha a Maria, de Marta Suplicy
(Vozes, 296 p, CrS 25 mil) (5/10)
Fontes: Livrarias Argumento, Tempos Modernos. Dazibao, Eu e
Você, Siciliano, Francisco Alves. Riomarket. Xanam. Timbre.
Paisagem. Eldorado, Tijuca. Passárgada (Niterói) e Ponto de
Encontro I e II (Teresópolis). O primeiro número entre parenteses indica a posição na semana anterior; o segundo, a quantidade de semanas em que aparece na lista, mesmo não seguidamente.

Shout com Tears for Fears
New Years Day com U2
There Must Be an Angel com Eurythmics
Smooth/Operator com Sade
lf You Love Somebody com Sting
Hurts to be in Love com Gino Vanelli

Fontes:

Fox,

Colúmbia-Warner.

Condor,

Embrafilme.

UIP e

Franco Brasileira

discos
parada de sucessos

i

x

1. Roque Santeiro (trilha sonora) — Vários (3)
2. Vulgar e Comum é Não Morrer de Amor —
Wando (1)
3. A Gata Comeu (trilha sonora internacional)
— Vários (2)
4. Dominó — Dominó (7)
5. Sorriso Novo — Almir Guineto (10)
6. Nós Vamos Invadir a Sua Praia — Ultraje a
Rigor (4)
7. Aprendizes da Esperança — Fafá de Belém
(6)
8. Libra —Júlio Iglésias (8)
9. A Festa Vai Começar — Menudo (9)
10. Barato Bom é da Barata — A Turma do
Balão Mágico
Fome: Nopen O numero entre parênteses indica a
posição na
semana anterior. Saiu da lista Malandro Rife. com Bezerra da
Silva

%*.'"

-Í

orsário se defende
Atjrir o pano já foi complicado. Pifou a
mesa tie luz, adiou-se a estréia, mas essas
coisas acontecem. Na primeira semana em
cartaz, náo pintou o sucesso que se esperava
e a crítica recebeu o espetáculo, no mínimo,
com frieza. Também acontece. O Corsário do
Rei estaria navegando em mares mais ou
menos tranqüilos não fosse a revolução que
eclodiu domingo passado nos camarins do
Teatro João Caetano. O estopim foi a mesaredonda publicada no Caderno B-Especial,
em que as opiniões de Biza Vianna, Aderbal
Júnior, Lília Cabral, Ricardo Petraglia, IsabelIa Dauzacker e Edino Krieger arrasaram com
o espetáculo de Augusto Boal. "Quero ser
criticado com respeito", exige Marco Nanini.
"Boal
é o maior encenador e teórico do
teatro brasileiro", evoca Nelson Xavier. O
Domingo Programa abre espaço para a defesa
do Corsário.
Denise Bandeira — "Eu me sinto honrada
em participar desse trabalho, com o Chico, Edu
e Boal, que mudou o nosso teatro e. pela
primeira vez, colocou o homem brasileiro no
palco. Acho a peça fascinante, arrebatadora e
encantadora. Mistificaram o Boal — até parece
que todo exilado tem que gostar de goiabada,
ter sido maitre de hotel e se dado mal lá fora.
Fiquei perplexa com o que li porque achei a
matéria antiética, indigna e desrespeitosa. Mas
vamos capitalizar isso a nosso favor; o público
vai querer conferir essas coisas por ele
mesmo "

Marco Nanini — "Não posso querer que os
críticos de jornais me adorem mas quero ser
criticado com respeito Achei a matéria maniqueísta. não deu os tons das pessoas entrevistadas. Foi uma censura braba. Náo sei
por que
quiseram destruir O Corsário. Não sou uma
Polyana, me dou o direito de errar. Mas acho a
peça maravilhosa e defendo a liberdade de ele
existir com suas qualidades e defeitos. Achei
infeliz o debate. Na minha casa, o telefone não
parou de tocar todos esses dias. Se isso que eu
ralei agora sair truncado, prefiro a época da D.
Solange Peio menos eu estava acostumado
com ela".
Leonel Kaz — (Vice-Presidente da FUNARJ)
— O "debate" não chegou a uma conclusão
e
sim partiu de uma conclusão. O Corsário foi a
primeira tentativa de revitalizar o teatro musical
brasileiro. O que esperavam de Boal? Uma
mensagem política definitiva?
Luci nha Lins — "Achei a matéria de mau
gosto, baixo nível e baixo astral. É o maior
desrespeito que um profissional e um ser
humano podem receber. Na primeira semana
de apresentações, a peça teve uma excelente
casa e que reagiu muito bem. Receber um
boicote, logo no início, é um atentado à arte e
ao teatro brasileiros. Passou algo de pessoal
contra o Boal que até agora não entendi a
razão."

MASSAGEAD0R
S0KURA

DEPILAÇÃ0
DEFINITIVA
SEM DOR

i 'jr5l W\ Z1

SÔFTPEL

L€JINIBIÇAO
AULA DE ORATÓRIA EM GRUPO PARA
PERDER A INIBIÇAO (Salão dc convenções com
palco e
vídeo tape).
CORREÇÃO DOS PROBLEMAS DA
FALA (Método
próprio). Consultas Criança e Adulto
3 FITAS K-7 COM EXERCÍCIOS E TÉCNICAS
DE: 1)
Dicção; 2) Impostaçáo da Voz; 3) Oratória. 1* e 2a Serie
300.000 cada série
MATRIZ RJ (021) 236-5223 e 256-lfvM FILIAIS- S
PAULO 258-7833, BRASÍLIA 226-5751, B. HORIZONTE
221-3321, BA 247-1044 e GO 224-1022

Aumenta sua Energia e
Sexualidade. Acaba c/
d fadiga, tensões edores em geral. Melhora
a Circuiação Sangüínia
Não possui agulhas.
Fácil aplicação.

Nelson Xavier — "Boal é o maior teórico e
maior encenador que o teatro brasileiro já teve.
Antes dele, a pronúncia no palco era lusitana e
importava-se encenadores portugueses e italianos. Na década de 50, foi o primeiro a estimular
uma política cultural para o teatro, criou um
seminário de dramaturgia e foi pioneiro na
interpretação e direção totalmente brasileiras.
Mesmo que eu concorde com algumas críticas,
acho que um sujeito com uma obra dessas tem
o direito de errar. Ninguém se lembrou que ele
passou 15 anos fora do Brasil por causa do
próprio Brasil. Como se ele tivesse culpa de ser
um exilado... Dizer que ele é um engano é de
uma grande ignorância malévola. Vinte anos de
fascismo deixou a nossa cultura profundamente
arrolhada."
José Luis Pereira dos Reis (produtor) — "A
peça pode ser criticável sob vários aspectos
mas um debate deve ter várias facetas. Quem
não é do meio teatral e leu a matéria pensou
que aquela era uma opinião uníssona. E de fato
não é. Tem gente que gosta e aplaude de pé.
Francis Hime, Marília Pera, Marlene, Elba Ramalho, por exemplo, acharam bom o espetáculo. A maior parte das músicas é belíssima e os
desempenhos são muito bons. Quase 100
pessoas, entre atores, músicos, contra-regras,
camareiras, maquinistas, trabalharam exaustivãmente durante dois meses, dando o melhor
de si. Agora dizer: não vá ver a peça
porque é
perda de tempo, é tentar derrotar tudo."

APRESENTAMOS

O FESTIVAL DE CONSTRUÇÃO,
E DECORAÇÃO
S0FTPEL è a mais avançada técnica de depilação definitiva com pinça. Sem dor
e com muito amor. Basta
seguir as instruções e em
poucos minutos você mesma depila por inteiro e para
sempre qualquer área do
seu corpo sem contra
indicação.

EXCLUSIVE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.
Av. Ataulfo de Paiva. 566 S/L 212 - Leblon
TEL: 259-6447- RIO DE JANEIRO

2
DIVISÓRIA DIVPLAN
O
PORTAS
PRODUTOS FORMIPLAC
"
MADEIRA SERRADA
o
2
MARCENARIA - DECORAÇÃO
°
DE LOJAS, ESCRITÓRIOS, CASAS
FORROS
LAMINADOS 593-5648
-r.tr,.
dma TURI,
TEL 593-5046
RUA
32 PILARES 593-5659

ASSIM É, SE LHE PARECE - Texto de Pirandello. Tradução de
Millor Fernandes. Direção de Paulo Betti. Com Nathália Timberg. José Wilker. Sérgio Britto. Yara Amaral, Ary Fontoura e
outros. Teatro dos Quatro. Rua Marquês de S Vicente 52'2°
(274-9895) De 4a a 6a. às 21h30mm: sáb.. às 20h e 22h30min
dom. às 18he21h Ingressos 4a, 5a e dom . a CrS 35 miieCrS
30 mil. estudantes, 6a, a CrS 35 mil e sàb., a CrS 40 mil O
espetáculo começa rigorosamente no horário. Duração: 2h
(livre).
BEL PRAZER — Espetáculo de teatro e música com direção e
interpretação de Tim Rescala e Stella Miranda. Músicas de Tim
Rescala, Dusek, Satie e Nino Rota. Teatro Cândido Mendes
Rua Joana Angélica, 63. De 4a a 6a, às 21 h30mm, sáb. às 20h e
22h30min dom, às 18h30mm e 21h. Ingressos 4a a CrS 20 mil
5a, 6a e dom CrS 25 rr.il e CrS 20 mil, estudantes: sáb (1a sessão»
a CrS 30 mil e 2a sessão a CrS 20 mil

iffrfiiiiiiiii.iiiii.ii.iiiiiiiii|^

TEATRO
-,

Illllll

CARTAS MARCADAS — Comédia de Donald Coburn. Direção
de João das Neves. Com Rogério Fróes e Monah Delacy.
Teatro Benjamin Constant, Av. Pasteur. 350(295-3448) De 4a
a sáb, âs 21h15min e dom , às 19h. Ingressos 4a, 5a e dom a
CrS 20 mil e CrS 15 mil, estudantes: 6a e sáb., a CrS 20 mil.
Estacionamento próprio Duração: 1h30min (16 anos).

A FONTE DA ETERNA JUVENTUDE — Texto de Thiago
Santiago Direção de Domingos de Oliveira. Cenários e figurinos
de Carlos Wilson. Com Paulo José, Cláudio Marzo. Cássia Kiss,
Yvan Mesquita, Thiago Santiago. José Leonardo e outros
Teatro Gláucio Gill. Pça Cardeal Arcoverde. s/n° (237-7003)
De 4a a 6a. às 21 h30m: sáb. às 20h e 22h30m e dom, às 18h e
21 h. Ingressos 4a, 5a e dom a CrS 30 mil e CrS 20 mil,
estudantes; 6a a CrS 35 mil e sáb a CrS 40 mil.

COM O SUOR DO NOSSO ROSTO — Texto de Mana Helena
Kuhner. Direção de Luís Mendonça. Com Mana Cristina Nunes.
Luiz Carlos Nino. Lucy Montebello. Thadeu França, Daúde e
outros. Teatro Dulcina. Rua Alcindo Guanabara, 17 (220-6997)
De 4a a 6a, às 21 h, sáb, às 20h e 22h30min e dom. ás 19h.
Ingressos 4a e 5a a CrS 10 mil: 6a a dom a CrS 20 mil. (16 anos).

A HISTÓRIA DA CANTORA SEM DISCO - Texto e interpretaçáo de Angela Herz. Direçáo de Reinaldo Goomho_ Concepção
de bonecos de Zé Meirelles. Circo Delírio, Rua ViceGovernador Rubens Berardo. s/n°, ao lado do Planetário. Sáb e
dom, às 19h. Ingressos a CrS 10 mil. Até dia 27 de outubro.
(Livre)

PORCOS COM ASAS - Texto oe Marco Ftád.ce e Lídia Ravera
Tradução de Mana Celeste Marcondes Direção de Mano Sérgio
Medeiros e Jorginho de Carvalho. Com o grupo Lanavevá Caco
Monteiro, Elena Gurgel, Pedro Eugênio. Emmanuel Santos e
outros. Teatro Armando Gonzaga. Av Gai Coraeirc de Farias.
s/n°, Mai. Hermes De 6a a dom, às 21 h Inaressosa CrS 10 rrni
Duração: 1h40min (16 anos)

JACQUES BREL — HISTÓRIA DE UMA CANÇÃO — Texto e
direção de Pierre Astrié. Com Sylvia Heller, Denise Barreiros.
Pierre Astrié, Leonard Heller e Ivana Barreto. Teatro da Aliança
Francesa da Tijuca. Rua Andrade Neves. 315 (268-5798) 5a e
6a. às 21h, sáb, às 20h e 22h; dom. às 18h e 20h. Ingressos a
CrS 20 mil e CrS 15 mil. estudantes.

SOLANGE CANO CURTO — Texto de Ivan Setta e Miklos
Pa'luch Direção de Rooeao Vignat; Com Fábio Saoac e Ivan
Setta Teatro de Bolso Aurimar Rocha. Av Atauifc ae Paiva
269 (239-1498) De 3a a 6a. as 21h15mm, sáD. as 20h e 22h e
dom. às 20h. Ingressos a CrS 30 mil e CrS 20 m . estudantes

O CORSÁRIO DO REI — Texto de Augusto Boal. Música de
Edu Lobo e letra de Chico Buarque. Com Marco Nanim, Lucmha
Lins. Nelson Xavier, Denise Bandeira, Roberto Azevedo e
outros. Cenários e figurinos de Hélio Eichbauer_ Teatro João
Caetano, Pça Tiradentes (221-0305) De 3a a 6a, às 21 h, sáb..
às 20h e 22h30mm, e dom., às 19h Vesp de 5a, às 17h30mm_
Ingressos a CrS 40 mil e CrS 30 mil. balcão superior, e vesp. de
53 a CrS 30 mil e CrS 25 mil. balcão superior. De 3a a 5a,
incluindo a vesperal, 20% de desconto para estudantes. (14
anos).
DO AMOR — Texto, direção e trilha sonora de Domingos de
Oliveira. Com Pedro Carodoso. Clansse Derziê, Bernardo Jablonski, Clemente Vizcaíno e Priscila Rozenbaum Teatro do
Planetário. Rua Pe Leonel Franca. 240 (274-0096) 5a a sáb, às
21h30m, e dom, às 20h. Ingressos 5a a CrS 15 mil: 6a a dom a
CrS 30 mü e CrS 20 mil, estudantes

DOIS PERDIDOS NUMA NOITE SUJA — Texto de Plínio
Marcos. Direção de Anselmo Vasconcellos Com Antônio Pompeo e Paulão Música de Paulo Moura Figurinos de Sílvia
Sangirardi. Cenários de Maunoo Arraes. Teatro Delfim, Rua
Humaitá, 275 (266-4396) 3a e 4a, às 21h30min; 5a, às 20h: 6a.
às 20h e 24h e sáb às 24h. Ingressos de 3a a 5a a CrS 20 mil, 6a e
sáb a CrS 25 mil.
ENSAIO N° 2 — O PINTOR — De Lygia Bojunga Nunes.
Direção de Bia Lessa Com Ana Gabriela. Carolma Virgues,
Fernanda Tomassini. João Salles. Joaquim de Paula e outros
Teatro Sesc da Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539 (2085332) 6a às 21 h. sáb às I7h e 22h, dom às 17h e 18h30m
Ingressos a CrS 15 mil, CrS 12 mil, estudantes e CrS 8 mil,
crianças até 10 anos Sàb, às 22h a CrS 20 mil Duração:
1h15mm. (livre)
ESTOU AMANDO LOUCAMENTE... - Texto de Kevin Wade.
Direção de Cláudio Cavalcanti Com Cláudio Cavalcanti, GracmdoJr. e Mana Lúcia Frota Teatro Senac, Rua Pomoeu Loureiro.
45(256-2641) 5ae6a. ás21h30mm: sáb , às 20h e 22h e dom ,
às 18h e 20h Ingressos 5a e dom., a CrS 30 mil e 6a e sáb.. a CrS
35 mil Duração. 1h30mm (18 anos)
FLÁVIA, CABEÇA, TRONCO E MEMBROS — Texto de Millor
Fernandes Direçáo de Luis Carlos Maciel Com Paulo Goulart,
Nicete Bruno, Angela Leal, Dirce Migliaccio. Emiliano Queiroz,
Alexandre Frota e outros Teatro Ginástico, Av Graça Aranha,
187 (220-8394). De 4a a 6a. às 21 h; sáb. às 20h e 22h15m e
dom. às 18h e 21h Ingressos 4a, 5a e dom a CrS 25 mil e 6a e
sáb a CrS 40 mil.

OS JAPONESES NÃO ESPERAM — Texto de Ricardo Talesnick. Tradução e direção de Luís Carlos Arutin. Com Tamara
Taxman, Marcos Wamberg e Nedira Campos. Teatro da Praia,
Rua Francisco Sá, 88 (267-7749). De 4a a 6a. às 21 h: sáb.. às 20h
e 22h; dom., às 18h e 21h; vesp. 5a às 17_ Ingressos 4a. 5a e
dom. a CrS 20 mil 6a e sáb. a CrS30 mil. Duração: 1h50min(18
anos).
AS MÃOS DE EURÍDICE — Texto de Pedro Bloch. Direção e
interpretação de Oswaldo Loureira. Teatro do América. Rua
Campos Salles, 118 (234-2068). 5a e 6a, às 21 h, sáb. às
20h30mm e 22h e dom, às 20h. Ingressos 5a e dom a CrSs 25
mil e 6a e sáb a CrS 30 mil. Estacionamento no local Duração
lh
NEGÓCIOS DE ESTADO — Comédia de Louis Verneuil.
Direção de Flávio Rangel. Com Vera Fisher e Perry Salles, Mana
Helena Dias e outros. Teatro Clara Nunes, Rua Marquês de S
Vicente, 52 (274-9696!. De 4a a 6a e dom, às 21 h; sáb, às 20h e
22h30min; vesp. 5a e dom. às 18h. Ingressos 4a, 5a e dom a CrS
35 mil e CrS 30 mil, estudantes, 6a e sáb a CrS 40 mil; vesp. 5a
CrS 30 mil Duração: 2h10mm. (Livre)
ORQUESTRA DE SENHORITAS — Texto de Jean Anouilh
Tradução de Jacqueline Laurence. Direção de Chico Ozanan,
Com Samantha. Marlene Casanova, Veruska, Desirée. André
Valli e outros. Teatro Alaska, Av. Atlântica, 3806 (247-9842) Às
4a, 5a e 6a às 21h30mm; sáb. âs 22h; dom. às ISh e 21h.
Ingressos 4a e 5a a CrS 15 mil, 6a e dom a CrS 20 mil e sáb a CrS
25 mil Duração. 1h15min (16 anos). Até dia 13.
UMA PEÇA COMO VOCÊ GOSTA — Texto de William
Shakespeare. Adaptação de Geraldo Carneiro. Direçáo de
Aderbal Junior Com Mana Padilha, Ricardo Blat. Guida Vianna.
Angela Rebello, Xuxa Lopes e Henry Pagnoncelli e outros.
Teatro Ipanema, Rua Prudente de Morais, 824 (247-9794) De
4a a sáb. às21h30min; dom. às 19h. Ingressos 4a e 5a a CrS 20
mil; 6a e dom., a CrS 25 mil; sáb. a CrS 35 mil. Duração:
2h10mm. (16 anos)
POR UM TRIZ NÃO SOU FELIZ — Texto de Mana Carmem
Barbosa vom a colaboração de Graça Motta e Mana Lúcia Dahl

Direção de Cláudio Gaya Com Lúcia Veríssimo. Claudia Jimenez, Cssa Guimarães, Mel.se Ma'a e David Pinheiro Teatro
Mesbla. Rua do Passeio, 42 (240-6141) 4a. a 6a edom as 21 h
sáb. às 20h e 22h30min; vesp de 5a. as 17h e dom as 18h'
Ingresses 4a e vesp de 5a a CrS 20 mil; 2a sessáo de 5a e dem a
CrS 25 mil; 6a e sáb a CrS 30 mil

SUA EXCELÊNCIA O CANDIDATO — Texto de Marcos Caruso
e Jandira Martini Direção de Attíiio Riccó Com Paulo F.gueiredo, Felipe Carone, Tony Ferreira, Maroa Ccoan e outros
Teatro Vanucei, Rua Marquês de S Vicente. 52 — 3° andar
1274-7246). De 4a a 6a, às 21h30mm. sab. às 20h30min e
22h30min; dom , às 19he21h30mm Ingressos 4a, 5a e dom , a
CrS 35 mil; 6a, e ssb e véspera de feriado a CrS 40 mil
Duração: 2h (16 anos)
TA RUÇO NO AÇOUGUE — UM BAIXO BRECHT - Texto
original de Bertold Brecht. Tradução e direção de Antônio Pedro
Música de Francis Hime Com Camilla Amado, Anselmo Vasconceitos. Rosita Tomás Lopes, Nelson Dantas. Andrea Dantas.
Eduardo Lago, Clarice Niskier, Alice Borges, Cândidc 3am e
Wanderley Gomes. Figurinos de Silvia Sangira^di Teatro da
Cidade, Av Epitácio 3essoa, 1664 i247-32"92l 4a e 5a, às
21h30mm, 6a e sáb, às 22h e dom, as 18h e 21n30mir
Ingressos 4a e 5a a CrS 25 mil, 6ae dom a CrS 30 m I e sác a CrS
35 mil
O TEMPO E OS CONWAYS — Com o gruoo TA=A Direção de
Eduardo Tolentmo de Araújo e oartopação ae Aracy Balaoanian
Teatro Arthur Azevedo, Rua Vítor Alves. 454, Campo Grande
De 5" a dom. às 21 h Ingressos a CrS 20 mil
THEATRO MUSICAL BRAZILEIRO: 1860/1914 - Coletânea
de músicas de Arthur Azevedo, França Uunio-, Bao: ::a Diniz e
Carlos Bettencourt Hen-iaue Alves Mesquita, Francisco ae Sá
Noronha, Nicolino Milano, Assis Pacheco Luiz Morena e Cha'es
Lecocq. Direção de Luiz Antônio Martinez Corrêa Com Annabe.
Aíbernaz, Fábio Pillar, Vera Ho'tz e Neison Carega 5a e 6a, às
18r30mm. sáb. e dom às 20h no Paço Imperial, Pça 15. 48,
Sala dos Archeiros. Ingressos de 5a a 6a e d _m a CrS 15 mil
séb. a CrS 20 mil. Duração Ih15rnn (livre)
VIVA A NOVA REPÚBLICA — Texto de Jesus Rocha Direção
de Carlos Impenai Com M.iton Moraes. 3eaa Loran. lns Br.^zze Nma de Pádua Teatro do Copacabana Av Copacabana 313
('257-0881). 5a e oom , as 18h e 2lh30mín, 6a as 2in30m;n.
sáb . às 20h e 22h30mm Ingressos, vesp 5a a CrS 15 m ; e 2a
sessão de 5a a CrS 20 mil, 6a e sáb a C-S 25 mil, dom a CrS 20
mil. Duração: 2h .16 anos)

GINÁSTICA • MUSCULAÇÃO
Prof. Fernando Cruz
Academia Universidade
Federal do Rio de Janeiro
Licenciado pela

TEL.: 286-9283

HORÁRIOS. MANHÃ — 6 às 10h.
TARDE — 15 às 20h.

PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO!!! SEM MATRÍCULA
Rua 19 de Fevereiro, 90 — Esq. Volunt. da Pátria — Botafogo
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Fernanda Torres em Marvada Carne
Já se vão seis meses desde que Marvada Carne, de André Klotzel, venceu o Festivai de Gramado. Ganhou o exótico Kikito de
Ouro, mas continua inédito nos cinemas. O
Beijo da Mulher Aranha, de Hector Babenco, foi premiado em Cannes, estourou em
Nova Iorque e Paris, mas ainda vai ficar por
muito tempo desconhecido do público brasiieiro. Sosseguem leitores. Não se trata de
mais uma discussão sobre o cinema nacional. Tem até bons filmes nas prateleiras.
Difícil mesmo é chegarem às telas, agora
que a Embrafilme desativou temporariamente o seu serviço de distribuição e os exibidores, acobertados por medidas judiciais, não
cumprem a lei que os obriga a apresentar
40% de filmes brasileiros em sua programação.
"A
situação é absurda", constata Carlos
Augusto Calil, presidente da Embrafilme. "A
poderosa distribuidora que a empresa mantinha foi perdendo autonomia e desmoronou",
constata. O problema não seria tão grave,
acredita Calil, se a iniciativa privada tivesse
ocupado espaço na atividade de distribuição.
"A
privatização é desejável, mas só surgiu
uma empresa no mercado — a Cinema Brasil
— e mesmo assim
para trabalhar na área de
Marketing e propaganda, sem estrutura de
distribuidora. Ela trabalha com dinheiro e
funcionários nossos, com prejuízos
gravíssimos para o cinema", dispara. "Não é verdade", rebate Jorge Peregrino, sócio da Cinema Brasil. "Nossa empresa surgiu para atender a uma demanda de mercado, não usa o
dinheiro da Embrafilme e reclama a formulação de uma política oficial para o setor". O
homem forte da Embrafilme distribuidora,
Jorge Corrêa, imigrou para a Warner e,
certamente, O Beijo da Mulher Aranha
será administrado por uma empresa estran"Essa
situação está sendo discutida
geira.
no Concine e eu acho que a distribuidora da
Embrafilme deveria ser reativada", diz Calil.
Entre os cineastas, a situação de impotência se manifesta em reações diversas.
Nem choros, nem gritos, apenas um profundo espanto, um certo medo e o habitual
"salve-se
quem puder" geral. Marvada Carne é o exemplo mais cruel. Elogiado e
premiado, o cineasta André Klotzel tenta, há
meses, chegar aos cinemas e não consegue.
"O
jeito é continuar tentando vender Marva-
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William Hurt em O Beijo da Mulher Aranha
da lá fora", constata Klotzel. "É um absurdo,
mas no momento não temos como lançaIo", diz Calil resigrado. Em situação triplamente confusa — tem dificuldades em liberar seu material na alfândega, atrasos na
dublagem para o português e, ainda por
cima, a Embrafilme como distribuidora — O
Beijo da Mulher Aranha, de Hector Babenco, também corre riscos. Seu lançamento já
foi adiado de novembro para janeiro. Agraciado com o sucesso internacional, Babenco diz
"depois
eu penso nisso". É para quem
que
pode.
Apavorado está José Joffly, cineasta que
estréia (?) em longa metragem com o filme
Um Dia Virgínia, que está finalizando. Ele
promete assumir o papel de distribuidor,
batendo nas portas dos exibidores."Não te-

nho prática, mas pretendo aprender rápido",
anima-se. Também em fase de montagem,
Com Licença, Eu Vou à Luta, de Lui Farias,
espera sorte melhor. "Estou terminando
meu filme com muita antecedência —
pretendo lançá-lo em janeiro — para planejar a
distribuição. Acho que não terei
problemas",
diz Lui. Mais otimista ainda, Ivan Cardoso, o
diretor do inacabado As Sete Vampiras,
confia que seu futuro está garantido
pelo
esquema de comercialização e propaganda
que cerca seu filme, aliado ao elenco de
prestígio (Andréa Beltrão, Nuno Leal Meia e
Lucélia Santos). "Hoje em dia é assim: o
filme só passa se tiver excelente
produtor,
título, enredo, atores, tudo. Caso contrário
não", afirma Cardoso.
Maria Silvia Camargo
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O simpático
homem
das estrelas
Jeff Bridges bem que merecia o Oscar

Um E.T. genial
Quando no início do ano Jeff Bridges apareceu na lista dos atores candidatos ao Oscar,
houve quem considerasse a indicação uma
surpresa. Na noite de entrega do prêmio, todas
as atenções se voltavam para o embate entre
Tom Hulce e F. Murray Abraham, o Mozart e o
Salieri de Amadeus. Para os críticos. Bridges
era só um azarão. Mas, agora, quando Starman, o Homem das Estrelas é exibido nos
cinemas cariocas, já se sabe que chamar Bridges de surpresa ou azarão era pura maldade dos
analistas. Salieri que me perdoe, mas o extraterrestre que Jeff Bridges interpreta é genial.
Starman é mais uma história sobre choque
cultural. Como, aliás, são quase todas as histórias do cinema em cartaz. E de choque cultural,
por exemplo, que trata o velhíssimo Nunca aos
Domingos, ao narrar o amor impossível entre
um professor de filosofia americano (Jules
Dassin) e uma prostituta grega (Melina Mercouri). É um choque cultural ainda a atração que a
pós-hippie Madonna desperta na entediada dona-de-casa Rosanna Arquette em Procura-se
Susan Desesperadamente. Até o premiado
Amadeus pode engordar a relação. Ou não é
este também o assunto quando a câmara
registra a inadaptação do espontâneo Mozart na
severa corte de Viena? É o choque cultural,
enfim, que garante a trama de Starman. na qual
um ser de outro planeta chega à Terra em
missão de paz. é tratado como inimigo e vive
um rápido (e impossível, claro) romance com

uma viúva americana.
Mas choque cultural mesmo aconteceria se
se defrontassem os defensores da interpretação de F. Murray Abraham e de Jeff Bridges. O
Salieri que encantou os eleitores do Oscar
encantaria também a platéia do, digamos, Teatro Brasileiro de Comédia. Já o extraterrestre de
Bridges faz mais o gênero de quem curte o
teatro besteirol. É cínico quando antecipa ao
espectador as reações de seu personagem; é
sutil quando mostra a dificuldade de se adaptar
a um corpo terrestre; é extremamente simpático quando faz a platéia torcer por um final feliz
para seu destino. É impossível comparar. Mas
tirar o Oscar das mãos de Jeff Bridges foi mais
uma vilaneza do torpe Salieri.
Artur Xexéo

Cativante
A história já tinha sido filmada três vezes.
Com David Bowie em 1976 como O Homem
que Caiu na Terra, com os bonecos de Cario
Rambaldi em 1982 como E. T. o Extraterrestre,
e com a loura Daryl Hannah na versão submarina de Splash: Uma Sereia em Minha Vida
exibida ano passado. Como os estúdios americanos acreditam piamente que uma fórmula
que funcionou mais de uma vez vai continuar
dando certo para sempre, chega as nossas telas
a quarta versão da fábula do visitante de outro
mundo, que, extraviado aqui no nosso, encontra

a desconfiança, a incompreensão, mas também
acaba despertando o amor e a solidariedade.
Em Starman — O Homem das Estrelas.
John Carpenter procura revestir de uma embalagem romântica um roteiro cheio de clichês e
acerta conseguindo transformá-lo num filme
agradável e atraente. O segredo está no carisma dos dois atores principais, o competente
Jeff Bridges, que tira de letra um papel como
esse, e Karen Allen, que embora não esteja tão
bela quanto em Caçadores da Arca Perdida,
cumpre com eficiência sua função de heroína.
Some-se a isso a fotografia correta de Donald
Morgan, uma direção sensível, acrescente-se
uma pequena pitadinha de belos efeitos visuais
e temos um sucesso garantido.
0 filme cativa a platéia, que manda às favas
a implausibilidade da história e torce uma vez
mais pelo extraterrestre, desde sua desastrada
chegada, sob uma recepção nada hospitaleira
da força aérea americana (que abate a espaçonave do visitante confundindo-a com um pedaço de lixo espacial), até a fuga para o encontro
com a nave-mãe, escapando à perseguição dos
helicópteros do exército (num final decalcado
sem cerimônia do Contatos Imediatos de
Spielberg). Para quem busca uma diversão
escapista e descompromissada Starman
cumpre perfeitamente o seu papel.
Jorge Luiz Calife
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Breve história
da Arte
A atual efervescência cultural no Rio de
Janeiro, que já foi comparada por alguém a um
Renascimento, nos leva à constatação até óbvia
de que uma das molas propulsoras da economia da cidade é a produção e o consumo da
Arte, incluindo aí as manifestações populares,
como as escolas de samba.
E não é difícil imaginar um tempo em que,
numa sociedade democrática e culturalmente
desenvolvida, chegaremos a um estágio em
que todos poderão exercer plenamente seu

potencial criador, fazendo livros, filmes, etc. e
apresentando ou participando dos mais instigantes espetáculos, fora os que se dedicarão a
analisar criticamente tais manifestações.
E não é impossível imaginar, também, um
dia em que haverá mais artistas do que público
e que uma crise profunda — não só econômica
como de valores estéticos — se abaterá sobre
este setor e outros, numa sociedade em que a
realidade estará sendo substituída ém doses
crescentes por sua representação através da
arte e do espetáculo, cujos referenciais acabarão por ser eles próprios, a arte e o espetáculo,
confundidos cada vez mais com a realidade
mesma.
Felizmente o processo da arte nunca é
estático e logo alguns artistas perceberão que o

mais gratificante em sua atividade estará na
observação do grupo de medíocres que se
limita ao papel de espectadores. E defecções
se farão sentir quando os que se situarem na
vanguarda do processo deixarem a ribalta para
misturar-se ao público, no que serão seguidos
por muitos outros para não perderem o avião da
História ou da moda.
Após um período de equilíbrio na relação
arte-consumo, observarão os poucos críticos
remanescentes que se caminha para um estágio do desenvolvimento da sociedade em que a
arte desaparecerá temporariamente, até que
novo ciclo se inicie.
Sérgio Sant'Anna
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PORKYS CONTT4A-ATACA (Poricy'» Revenge). de James
Komack Com Dan Monahan, VVyatt Knight e tony Ganios.
América (Rua Conde de Bonfim, 334). Copacabana (Av.
Copacabana. 801! 10h (16 anos)
Tefcei'o filme da serie que conta as aventuras de um grupo de
adolescentes

ançamentos
LADRÃO DE CORAÇÕES (Thief of Hearts). de Douglas Day
Stewart Com Steven Bauer. Barbara Williams. John Getz.
David Caruso. Chnstme Ebersol e George Wendt. Metro
Boavista (Rua do Passeio. 62 — 240-1341). Art-Méier (Rua
Silva R-Jbelo. 20 - 249-4544): 14h, 15h50min. 17h40min.
19h30mm. 21h20mm Condor Copacabana (Rua Figueiredo
Magalhães. 286 — 255-2610), Largo do Machado 1 (Largo do
Macnado. 29 - 205-6845) 14h30mm. 16h20min. 18h10min.
20h. 21h50mm Leblon-1 (Av Ataulfo de Paiva, 391 — 2395048). Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 422 — 264-5246):
14h10m. 16h, 17h50min. 19h40min. 21h30min. Barra-1 (Av.
das Américas. 4 666 — 325-6487): de 2a a 6a. às 14h10min.
16h. I7h50min. 19h40min. 21h30min. Sábado e domingo, a
partir das 16h Com som dolby stereo. exceto no Barra-1 (18
anos)
Um casal da classe alta de San Francisco é roubado por um
elegante ladrão que, dentre outras coisas, rouba o diário intimo
da mulher Ele. após ler o diário, acaba apaixonando-se por sua
dona e envorvendo-a em uma aventura romântica que se torna
perigosa quando toda a verdade é descoberta Produção
americana

O REI DO RIO (Brasileiro), de Fábio Barreto Com Nuno Leal
Maia. Nelson Xavier. Milton Gonçalves. Amparo Grisales. Andréa Beltrão e Antônio Pitanga. Barra-2 (Av. das Américas.
4.666 — 325-6487). Roxi (Av. Copacabana, 945 — 23^6245),
Sào Luiz 1 (Rua do Catete, 307 — 285-2296): 14h. 16h. 18h.
20h. 22h. Carioca (Rua Conde de Bonfim. 338 — 228-8178).
Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835); 13h30min,
15h30min. 17h30min, 19h30min, 21h30min. Olaria (Rua Uranos. 1 474 — 230-2666). Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca. 54 — 390-2338). Palácio (Campo Grande): 15h. 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 chefâo. Mas por
conta de algumas discordâncias acabam uma amizade de anos.
e até o amor dos filhos é afetado.
O EXÉRCfTO INÚTIL (Streamers). de Robert Altman. Com
Matthew Modine. Michael Wright. Mitchell Lichtenstein. David
Alan Gner e Guy Boyd. Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro,
502 — 2564588): 15h. 17h10min. 19h20min, 21h30min. Coper-Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 615). Art-Casa-Shopping 1
14h30min.
(Av. Alvorada. Via 11. 2.150 — 325-0746):
16h40mm. 18h50min. 21h. (18 anos).
A história de quatro jovens recrutas e dois sargentos encerrados em um dormitório do Exército na Virgínia. Estados Unidos,
enquanto aguardam a hora de partir para o Vietnam.
STARMAN — O HOMEM DAS ESTRELAS (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 — 235-4895). Art São
Conrado-2 (Estrada da Gávea. 899 — 322-1258): 14h. 16h. 18h.
20h. 22h Art Casashopping-2 (Av. Alvorada. Via 11. 2150 —
325-0746), Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 370 — 268-2325).
Art-Madureira (Shopping Center de Madureira — 390-1827):
Paratodos (Rua Arquias Cordeiro. 350 — 281-3628): 15h. 17h.
19h, 21h. Pathé (Praça Floriano. 45 — 220-3135): 12h. 14h,
16h. 18h. 20h. 22h; sáb. e dom a partir das 14h. (10 anos)
Um extraterrestre se vê perdido na Terra, na casa da viúva
Jenny Hayden. Seus companheiros informam-lhe de que a
astronave o recolherá dentro de três dias na Cratera Meteoro,
no Arizona, a mais de 3 mil 500 km. Conhecido como Starman,
o extraterrestre assume 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 Exército. Produção americana.

0 NOSSO HOMEM DE BOND STREET (Mad Mission 3/Our
Man From Bond Street), de Tsui Hart Com Samuel Hul, Sylvia
Chang. Peter Graves e Karl Mak Rio-Sul (Rua Marquês de Sâo
V.cente. 52 - 274-4532) 14h, 16h. 16h. 18h, 20h. 22h Lido-1
(Praia do Flamengo, 72) 15h30min. 17h20min, 19h10min. 21hBruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 370 — 268-2325): 15h,
17h.m 19h. 21h (Livre)
Uma aventura no estilo James Bond. com um agente secreto
em missão em Hong Kong paia descobrir o roubo das jóias da
Coroa de Sua Majestade britânica. Produção americana.

O FETTIÇO DE AQUI LA (Lady Hawfce). de Richard Donner
Com Matthew Broderick, Rutger Hauer. Michelle Pfeiffer, Leo
McKern. John Wood e Ken Hutchison Ópera-1 (Praia de
Bofatogo. 340 — 266-2545): 14h. 16h. 18h. 20h. 22h. Tijuca
Palace-1 (Rua Conde de Bonfim, 214 — 2284610) 15h 17h
19h. 21h. (Livre).
Uma história de amor passada na Idade Média, época de
magias e aventuras. O Bispo de Áquila. para se vingar da mulher
que o desprezara, transforma-a em um falcão e ao seu amado
em um lobo. Assim amaldiçoados eles nunca podiam encontrarse, mas, para quebrar o feitiço, contam com a ajuda de um
ladrão fugitivo da prisão. Produção inglesa.

A ROSA PÓRPURA DO CAIRO (The Purple Rose of Cairo), de
Woody Allen Com Mia Farrow, Jeff Daniels e Danny Aiello.
Veneza (Av Pasteur. 184 — 295-8349). 14h30min. 16h.
17h30min. 19h. 20h30mm, 22h Comodoro (Rua Haddock
Lobo. 145 - 264-2025)
15h30min. 17h. 18h30mm. 20h.
21h30mm (10 anos)
A ação se passa numa cidadezmha de Nova Jersey. durante a
grande depressão americana e mostra, como num conto de
f.idas. a historia de uma garçonete sonhadora e infeliz no
casamento que. para fugir â realidade, passa horas no cinema.
Um dia. o galã da fita pára a cena, sai da tela e convidr-a para
iantar e dançar Produção americana

AMADEUS (Amadeus), de Milos Forman. Com F Murray
Abraham. Tom Hulce, Elizabeth Berridge. Simon Callow, Roy
Dotrice e Christine Ebersole São Luiz-2 (Rua do Catete 307 —
285-2296): 15h. 18h. 21h. Som dolby-stereo. (10 anos).
Filme baseado na peça de Peter Schaffer apresentando a vida
do genial compositor austríaco 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.

KOYAANISQATSI (Koyaanisqatsi). de Godfrey Reggio Apresentaçáo de Francis Ford Coppola Gaumont Copacabana (Rua
Raul Pompéia. 102 - 247-8900). Art-Sào Conrado 1 (Estrada
da Gávea, 899 — 322 1258)
15h20mm. 17h, 18h40min.
20h20mm. 22h Gaumont Catete (Rua do Catete. 228 — 2057194) 15h. 16h40min. 18h20min, 20h. 21h40min. (Livre)
utilizando apenas imagens e trilha sonora, sem nenhum diálogo
ou personagens, o filme é um ensaio poético sobre a civilização
americana, consumista e deptedadora. responsável pelo desequilibno da vida. conforme predições de uma civilização indigena primitiva O Mme foi vencedor da Mostra Internacional de
Cmema de Sào Paulo, no ano passado Produção americana.

A TESTEMUNHA (Wrtness), de Peter Weir. Com Harrison
Ford. Kelly McGillis. Josef Sommer. Lukas Haas. Jan Rubes e
Alexander Godunov Largo do Machado 2 (Largo do Machado.
29 — 205-6845). Bruni-lpanema (Rua Visconde de Pirajá 371
— 521-4690): 14h. 16h, 18h. 20h. 22h. (14 anos).
Em visita à cidade de Baltimore. EUA. em companhia da mãe.
Samuel. 8 anos. é testemunha do assassinato de um policial.
Com a ajuda do capitão de Polícia. John Bock, o garoto parte
para o reconhecimento dos envolvidos. Mas. para surpresa do
policial o menino vê no chefe da divisão do Departamento de
Narcóticos um dos assassinos Produção americana.

PROCURA SE SUSAN DESESPERADAMENTE (Deaperateíy
Seeking Susan). de Susan Seidelman Com Rosanna Arquette.
Madonna. Aidan Qumn Mark Blum e Robert Joy América (Rua
Conde de Bonfim. 334 - 264-0246), Palâcio-1 (Rua do Passeio
40
240-6541) 13h30mm. 15h30mm. 17h30mm. 19h30min.
21h30mm Barra-3 (Av das Américas. 4 666 — 325-6487),
Copacabana ,Av Copacabana. 801 — 255-0953). Leblon-2 (Av
Ataulfo de Paiva. 391 - 239-5048). Ópera-2 (Praia de Botafogo
266-2545) 14h. 16h. 18h, 20h. 22h Madureira-1 (Rua
340
Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338), Imperator (Rua Dias da
Cruz. 170 - 249-7982) 15h. 17h. 19h. 21h (14 anos).
Uma mjlher entediada com sua vida lè. por acaso, um anúncio
nurr*>crr,al onde se procura desesperadamente por uma pessoa
criar ada Susan A mulher procurada é livre, com a vida cheia de
aveniu'as. e está sendo perseguida pelo assassino de seu
namurado Casualmente as duas se conhecem e sua vidas
mudam radicalmente a partir desse encontro Produção amencana •

14

HANNA K. (Hanna K.). de Costa-Gavras Com Jill Clayburgh.
Jean Yane. Gabriel Byrne. Mohamed Bakn e Oded Kotler.
Paissandu (Rua Senador Vergueiro. 35 — 265-4653)
15h30min, 17h30min, 19h30min. 21h30min (16 anos).
Uma |udia americana, mas de origem polonesa, separa-se do
mando e vai morar em Israel onde pretende terminar seus
estudos de direito Lá. ela acaba se envolvendo com um
procurador da Justiça, que se coloca contra ela vendo-a
defender a causa palestina Co-produção franco-italo-alemá.
UM HOMEM, UMA MULHER, UMA NOfTE (Clair de Femme), de Costa-Gavras Com Yves Montand. Romy Schneider.
Romolo Valli. Lila Kedrova e Heinz Bennent Jóia (Av Copacabana. 680) 14h. 16h, 18h, 20h. 22h. (14 anos)
Um homem encontra por acaso uma mulher e o encontro
mostra-se revelador para os dois. Ambos estão passando
por
um momento difícil, defrontando-se com a.morte de pessoas
queridas Ele. com o suicídio da mulher e ela. com a morte
acidental da filha Produção francesa.

CRIMES DE PAIXÃO (Crimes of Passion). de Ken Russel
Com Kathleen Turner. Anthony Perkins. John Laughlin. Annie
Potts, Bruce Davison e Seth Wagerman. Lido-2 (Praia do
Flamengo, 72): 14h30min. 16h40min, 18h50min. 21h. (18
anos).
RAMBO II: A MISSÃO (Rambo: First Blood Part II). de
George P. Cosmatos. Com Sylvester Stallone. Richard Crenna.
Julia Nickson. Charles Napier e Steven Berkoff Bristol (Av
Min. Edgard Romero, 460 — 3914822): 14h10min. 16h.
17h50min, 19h40min. 21h30min. (14 anos).
Continuação das aventuras vividas pelo veterano da guerra do
volta ao
Vietnã. John Rambo. Desta vez. ele é mandado de "desapaVietnã para seguir a pista dos americanos tidos como
recidos em ação" e saber se foram mantidos como prisioneiros
de guerra. Produção americana.

reprises
BROADWAY DANNY ROSE (Broadway Danny Rose), de
Woody Allen. Com Woody Allen, Mia Farrow. Nick Apollo Forte.
Milton Berle e Sandy Baron. Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada.
Via 11, 2.150 — 325-0746): 14h30mm, 16h10mm. 17h50min.
19h30min. 21h10min. (14 anos.)
Comédia que tem como personagem principal um agente de
talentos, especializado em descobrir números que não serão
sucesso. De confusão em confusão, ele acaba até envolvendose com a Máfia de New Jersey. Produção americana.
NUNCA AOS DOMINGOS (Never on Sundays). de Jules
Dassin. Com Melina Mercouri. Jules Dassín. Georges Foundas.
Titos Vandis. Mitsos Linguisas e Despo Diamantidou. Cinema 1
(Av PradoJúnior. 281): 15h30. 17h30. 19h30. 21h30 (18anos).
Illia é uma jovem prostituta do cais dos Pirineus. Grécia Vive
cantarolando pelo cais à espera dos clientes. Um dia. chega ao
local um turista americano, professor de geologia, chamado
Homer. Ele foi a Grécia em busca de aprimoramento cultural e
cientifico e acaba envolvendo-se entusiasticamente com Illia.
As duas culturas entram em choque pois Homer exige dela
mais conhecimentos do que propriamente amor. Produção
grega. Oscar de melhor canção (Never on Sundays) e prêmio
de melhor atriz do Festival de Cannes (Melina Mercouri).
A DAMA DE VERMELHO (The Woman in Redl. de Gene
Wilder. Com Gene Wilder, Charles Grodin. Joseph Bologna.
Judith Ivey. Kelly Le Brock e Gilda Radner. Ricamar (Av.
Copacabana. 360 — 237-9932): 15h20, 17h. 18h40. 20h20, 22h.
(14 anos).
Comédia sobre adultério. Um marido tido como exemplar fica
completamente louco ao conhecer ao acaso uma modelo
lindíssima Conquistar essa mulher passa a ser uma obsessão,
mesmo que tenha de passar por uma série de cômicas
dificuldades. Produção americana baseada no filme O Doce
Perfume do Adultério, de Yves Robert. Vencedor do Oscar de
Melhor Canção Original — I Just Called to Say I Love You. de
Stevie Wonder.
FOME DE VIVER (The Hunger). de Tony Scott Com Catherine
Deneuve. David Bowie. Susan Sarandon. Cliff de Young e Beth
Ehlers Cândido Mendes (Rua Joana Angélica, 63 — 2279882): 14h. 16h. 18h. 20h. 22h. (18 anos).
Uma história de amor entre dois Ankh. descendentes dos
antigos egípcios, que conhecem o segredo da vida eterna
Míriam é uma mulher com mais de quatro mil anos que vê seu
companheiro chegar ao fim. envelhecendo dia após dia. Produção americana.
YOR, O CAÇADOR DO FUTURO (Yor, Hunter From the
Future), de Anthony Dawson. Com Reb Brown. Corinne Clery,
Alan Collins e Ayshe Gul. Coral (Praia de Botafogo. 316): 14h.
15h50min. 17h40min. 19h30min, 21h20min (Livre)
Um jovem guerreiro viaja à procura de seu povo e de seu
passado. É obrigado a lutar com várias tribos e acaba sendo
escravizado. Para escapar, rouba um aeronave e faz explodir a
ilha onde habitavam seus inimigos. Produção americana
BALTIMORE BULLET (The Baltimore Bullet). de Robert Ellis
Miller Com James Coburn. Ornar Sharif. Bruce-Bos-Leitner e
Jack 0'Halloran Íris (Rua da Carioca, 49 — 262-1729) de 2a a
sábado, às 10h. 12h. 14h. 16h. 18h. 20h. 22h. Domingo a partir
das 12h. (14 anos)
Um astuto jogador de bilhar percorre as cidades do interior dos
Estados Unidos, acompanhado de um jovem
parceiro, vencendo seus adversários através de métodos escusos Sua ambição
é derrotar seu mais temível adversário, conhecido como
Diácono. Produção americana.
O EXTERMINADOR DO FUTURO (The Terminator). de
James Cameron. Com Arnold Schwarzenegger. Michael Biehn.
Linda Hamilton. Paul Winfiel e Lance Hennksen Palácio-2 (Rua
do Passeio. 40 —240-6541). 13h30min. 15h30mm. 17h30min.
19h30mm. 21h30min. (16 anos).
Ficção científica ambientada em Los Angeles. A luta entre um
cyborg (um ser que é metade homem e metade máquina),
aparentemente indestrutível, e um
guerreiro do futuro que
tenta salvar a vida de uma garota perseguida
pelo cyborg.
Produção americana.
RAMBO I — PROGRAMADO PARA MATAR (Rret Blood). de
Ted Kotcheff Com Sylvester Stallone. Richard Crenna e Brian
Denney. Baronesa (Rua Cândido Mendes. 1 747 — 390-5745):
14h, 15h30min. 17h40min. 19h30min. 21h20mm Até
quarta
(14 anos)
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Um antigo boina verde viaja até uma pequena cidade para
visitar seu último companheiro sobrevivente da guerra. A
noticia de que o amigo morrera devido aos efeitos do Agente
Laranja leva-o à beira da loucura. Ele é preso e ao escapar da
policia desencadeia uma escalada de violência fazendo justiça
pelas próprias máos. Produçáo americana.
DE VOLTA PARA O INFERNO (Uncommon Valor), de Ted
Kotcheff Com Gene Hackman. Fred Ward. Reb Brown, Randall
Cobb e Patrick Sylvester Lagoa Drive-In (Av Borges de
Medeiros. 1.426 — 274-7999): 20h. 22h30min. Até quarta. (14
anos).
Um coronel, veterano de guerra, resolve voltar ao Vietnã dez
anos depois de acabada a guerra. Ele espera encontrar o filho
desaparecido que ele suspeita estar vivendo como prisioneiro
num campo de concentração Produção americana.
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livro mais lido da história da literatura mundial.
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CALCINHAS ROSA E MEIAS PRETAS (Bad girls II), de David
L. Frazer. Com Suzanna Britton e Ron Jeremy — Tijuca
Palace-2 (Rua Conde de Bonfim. 214 — 228-4610). Scala (Praia
de Botafogo. 320 — 266-2545): 14h, 15h30, 17h. 18h30, 20h
21h30. Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21): lOh, 11h30 13h
14h30. 16h, 17h30, 19h. 20h30: aáb. edom. a partir das Í4h3o!
Aator (Av. Min Edgar Romero. 236 — 390-2036): 15h 16h30
18h, 19h30, 21h. (18 anos).
Filme pornô.
EXERCÍCIOS ERÓTICOS (Brasileiro), de Levi Salgado. Com
Joel Gnjò, Sirley Almeida, Paul Russo e Valéria Belpy Rex (Rua
Álvaro Alvim, 33 — 240-8285) de 2" a 6°. às 12h, 14h30mm,
17h, 19h30min. Sábado e domingo, às 13h30min. 16h
18h30min. 19h45min. (18 anos).
Filme pornô
ABRE AS P... CORAÇÃO (Brasileiro), de Mário Vaz Filho. Com
Sandra Midori. Paula Sanches, Débora Muniz, Luciana Dantas e
Rosari Graziozi. Vitória (Rua Senador Dantas. 45 — 220-1783):
de 2a a 6a. às 13h, 14h20min. 15h40mm. 17h. 18h20min.
19h40min, 21 h Sábado e domingo, a partir das 14h20mm
Botafogo (Rua Voluntários da Pátria. 35 — 266-4491): 14h
16h45min, 19h30min (18 anos).
Filme pornô.

Niterói
ART-UFF — Broadway Danny Rose. com Woody Allen Às
16h. 17h50mm. 19h40mm. 21h30mm. (14 anos). Sessão matinal: As Aventuras da Turma da Mônica. de Maurício de
Souza Complemento A Velha a Fiar. de Humberto Mauro Às
lOh (Livre)
CENTRAL(717-0367) — Procura-se Susan Desesperadamente. com Madonna As 13h30m. 15h30m. 17h30m. 19h30m
21h30 (14 anos)
W1NDSOR (717-6289) — Nosso Homem de Bond Street, com
Peter Graves As 15h. 17h. 19h. 21h. (18 anos)
ICARAJ (717-0120) — Rei do Rio. com Nuno Leal Maia Às
15h30m. 17h30m. 19h30m. 21h30m (14 anos)

¦

2:' a sábado
no Caderno B

si

j

WÊ

ví ALEXANDRE WARNER > 4k* H
. \^M-,,...r-.;. DANIEL R0YAN ;'t\ M
:
B
GUY6RA/6
!¦
x^^^-^a^^
_^^^^
_^M
^B

lk| tfllM

_¦_«» ______ li^^A^^k ______ ^m^Ê^^ A fc

GRUPO SEVERIANO RIBEIRO

Todo r \pt*< t.uíor q ii* ftilr.u nrslrs
P-.-tod.i

• •

< mfmjs .inte*» d.is

SESSÃO

J h. p.t<j.ir.\ .ipcn.is

PROMOÇÃO

"

DOLBY STERÊÕ>

PMMMRDXY

HORÁRIOS
DIVERSOS

W1WIK

ÍAMBFM
l]'[_jj^mmr.jm\ JU
THn
mm
»on« 736 624S

« rowe:23«.1171 »» fir 717.0130 «

p==òiW-=.

^^„

Local; América Central
NICKNOLTE

GENE HACKMAN

JOANNA CASSIDY

SOB F
CEtiRADQ
¦jp? s* _W __w__^^Fr

_^____\~7*_r

_^_W~*'

í ¦ÁmwÊKkk^mWÊ''**' *
/rmWrp^KyjmmW^ V

CENTER (711-6909) — Ladrão de Corações, com Steven
Bauer. Às 14h10mm. 16h. 17h50min. 19h40min, 21h30mm. (18
anos).
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NITERÓI (719-9322) — Abre as P... Coração, com Sandra
Midori. Às 14h20min. 15h40min. 17h. 18h20min. 19h40min
21h. (18 anos)

CINEMA-1 (711 -9330) — Starman — O Homem das Estrelas.
com Jeff Bridges Às 14h. 16h, 18h. 20h. 22h. (10 anosl
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GRUPO SEVERIANO RIBEIRO
Todo espectador que entrar nestes

antes das 3h. pagaria apcn.is
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MAIS FORTE QUE SEUS OLHOS VÃO VER...
MUS ITREVIDI, TRÁGICA E VIOLENTA
¦VENTURA JAMAIS VIVIDA PELO HOMEM!
QUATRO REPÓRTERES NaRTE-AMERICANOS\
ENQUANTO FILMAVAM ESTE FILME
FORAM DEVORADOS
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HOLOCAUSTO
MUITO IMPORTANTE:
MUITAS CENAS DESTE FILME PODEM AFETAR
SUA SENSIBILIDADE...SE VOCÊ É UMA PESSOA
QUE NÃO PODE RESISTIR A EMOÇÕES FORTES E
VIOLENTAS LHES RECOMENDAMOS,
POR FAVOR,NÃO VENHAM!!! ,
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Ela vivia seus sonhos através de seu diário.
Até que um estranho transformou
seus desejos em realidade!
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Finalmente, um filme sobre adolescentes
que é engraçado para quem tem mais de 21 anos..
"A
É vibrante...
COISA CERTA" é um sorriso ao amor..
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com MIA FARROW
Dirigido por WOODY ALLEN
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A Nova Comédia Romântica. Vá vê-la com alguém para se apaixonar
_ John Corconm. KABC-TV. LOSANGBIS
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O filme é tio revolucionário, que acredita que o sexo deve vir
"A Coisa Certa" é um pequeno milagre ..
acompanhado do amor ...
uma love-story especial.
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O DIA DA CRIANÇA
teatro
APRENDIZ DE FEITICEIRO — Texto de Maria Clara Machado.
Teatro Tablado, Av. üneu de Paula Machado. 795 (294-7847).
Às 16h e 17h30m. Ingressos a CrS 10 mil. Até dia 13.
A ARCA DE NOÉ — Musical de Toquinho e Vinícius de Moraes.
Teatro dos Quatro, Rua Marques de S. Vicente. 52/2° (2749895). Às 16h Ingressos a CrS 10 mil.
ASTRO-FOLIAS — Musical com texto de Ana Luiza Job.
Teatro da UFF. Rua Miguel de Frias. 9. Niterói. Às 16h.
Ingressos a Cr$ 8 mil.

circo
CIRCO GARCIA —- Espetáculo com animais amestrados, magicos. palhaços e acrobatas Ao lado das Barcas de Niterói. (7178073). De 4a a 6a. às 20h; 5a, às 15h e 20h; sáb, às 15h,
17h30mine20h; dom e feriados às lOh, 15h, 17h30mine20h.
lngressos arquibancada a CrS 15 mil e CrS 10 mil. crianças;
cadeira de pista a CrS 25 mil; cadeira central a CrS 20 mil e CrS
15 mil.

parque
TIVOLI PARK — Parque com 14 brinquedos para adultos e oito
Dará crianças. Av. Borges de Medeiros. Lagoa. De 3a e 6a. das
14h às 21h; sáb, das 15h às 22h. e dom. das lOh às 22h.
Ingressos a CrS 30 mil e CrS 28 mil (menores de 10 anos).
Durante este mês. distribuição de brindes na Festa da Criança.

AS AVENTURAS TOM SAWYER — Texto de Mark Twain.
Teatro Vanucci. Rua Marquês de S. Vicente. 52/3° (274-7246).
Às 17h. Ingressos a CrS 15 mil.
A BELA E A FERA— Musical de Vicentina Novelli. Direção de
Cláudio Gaya Teatro Benjamin Constant. Av. Pasteur, 350
(295-2282): Às 16h. Ingressos a CrS 10 mil.
BETO E TECA — Texto de Volker Ludwig. Direção de Renato
Icarahy. Com o grupo TAPA. Teatro Ipanema. Rua Prudente de
Morais. 824 (247-9794), às 17h. Ingressos a CrS 15 mil. Último
dia.
O BICHINHO DA MAÇÃ — Texto de Ziraldo. Adaptação e
direção de Carlos Arruda. Com o grupo Cante Conte. Teatro
Delfin, Rua Humaitá, 375. Às 17h30min. Ingressos a CrS 15 mil.

planetário
PLANETÁRIO — Programação séb às 17h. Caixinha de Brinquedos 'infantil) e às 18h30min. Até que o sol se apague
(aduito). Dom, às 17h. Carrinho Feliz (infantil) e, às 18h30min..
De AKM 2 a Galáxia DX (juvenil). Rua Pe. Leonel Franca, 240
(274-0096) Ingressos a CrS 2 mii 200. adultos e CrS 1 mil 100.
crianças até 12 anos.

ENSAIO N° 2 — O PINTOR — Texto de Lygia Bojunga Nunes.
Direção de Bia Lessa. Teatro do Sesc da Tijuca. Rua Barão de
Mesquita. 539 (208-5332). Às 17h. Ingressos a CrS 15 mil e CrS
8 mil. crianças.

PROJETO CRIANÇAS NO PARQUE — Apresentação do show
O Que é Que Tem Dentro? Direção de João Gomes do Rego.
Direção musical de Rique Pantoja e coreografia de Lena Brito.
Parque Lage. Rua Jardim Botânico. 414. As 15h30min. Ingressos a CrS 10 mil. Caso chova haverá espetáculo. Último dia.
OS TRAPALHÕES NO SCALA — Criação de Renato Aragão
Direção de Dedé Santana, Com Renato Aragão. Dedé Santana,
Muçum e Zacarias. Scala. Av. Afrânio de Melo Franco, 286
(239-4448) As 17h. Ingressos a CrS 30 mil.
O PÃO DE AÇÚCAR DAS CRIANÇAS — Show de variedades
com o palhaço Melancia. Mimo Tropical, grupo Quebra-Cabeça.
e A Cor Encena As 16h, no Morro da Urca. Av. Pasteur, 520.
ingressos a CrS 9 mil e CrS 4 mil 500, crianças.

matinês
SESSÃO COCA-COLA — Os Trapalhões no Reino da Fantasla — Lagoa Drive-In (Av Borges de Medeiros, 1426 — 27479991 amanhã e domingo, às 18h30min. (Livre)
AS AVENTURAS DE PETER PAN — Barra-1 (Av das Américas. 4666 — 325-6487) 14h Metro Boavista (Rua do Passeio
62 - 240-1341): 14h. (Livre)
BRINQUEDO POPULAR DO NORDESTE — As 16h. Rua do
Catete. 181 Entrada franca.

* Outros filmes com censura livre, ver na
seção de
CINEMA
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SE A BANANA PRENDER O MAMÃO SOLTA — Musical com
texto e direção de Dilma Lóes. Hotel Nacional, Av. Niemeyer,
769 (322-1000). As 17h. Ingressos a CrS 15 mil.
— Texto, direção de
SUPERZÉ OU O ESPAÇO SELVAGEM
roteiro de Dacio Lima. Teatro Vanucci. Rua Marquês de S.
Vicente, 52 (274-7246). Às 15h30min. Ingressos a CrS 10 mil.
(Livre).
TÁ NA HORA, TÁ NA HORA — Criação coletiva do grupo
Navegando. Sala Monteiro Lobato anexo ao Textro VillaLobos. Av. Princesa Isabel. 440. Às 17h30min. Ingressos a CrS
8 mil.
ULISSES — Adaptação da Odisséia, de Homero, por Maria de
Lourdes Martini. Direção de Maysa Braga e Ana Luisa Cardoso,
Teatro Dulcina. Rua Alcindo Guanabara. 17. Às 16h. Ingressos
a CrS 8 mil.
ZABADAN — Musical infanto-juvenil com texto e direção de
Sérgio Carvalhal baseado em poema de Lúcia TV Ramos.
Teatro do América, Rua Campos Salles. 118. 234-2060, Às 16h
e 17h30m. Ingressos a CrS 12 mil e CrS 10 mil. crianças.

O FILHOTE DE ESPANTALHO — Texto de Oswaldo Waddington. Direção de Vital Filho Teatro de Bolso Aurimar Rocha, Av
Ataulfo de Paiva, 269 (239-1498). Às 16h. Ingressos a CrS 15
mil.

show

Com carrocinkn de verdade.

OS SALTIMBANCOS — Texto de Sérgio Bardotíi. Adaptação
de Chico Buarque de Hollanda. Direção de Jorge Correia.
Espetáculo de bonecos com o grupo Salame Minguè. Teatro
Rival. Rua Álvaro Alvim, 55 (240-1135). Às 16h. Ingressos a CrS
8 mil.

CEGONHA7...QUE CEGONHA!...— Texto de Marilu Álvarez.
Teatro Delfim, Rua Humaitá, 275(266-4396) Às 16h. Ingressos
a CrS 12 mil. Até domingo.
CHAPEUZINHO VERMELHO — Texto de Brigitte Blair. Direçáo
de Bruno Bruce com o grupo Euivocê. Teatro da Galeria. Rua
Senador Vergueiro, 93. As 16h30min. Ingressos a CrS 10 mil e
CrS 8 mil, crianças.

• HamDurger • Cachorro Quente •
Pi/za • Pipoca • Balata-Frita • Algodão
Doce • Sorvete • Amendoim • E ainda
lem re!naeranie5 e salqadinfios

O RAPTO DAS CEBOLINHAS — Texto de Maria Clara Machado. Direção de Humberto Abrantes. Teatro Cawell, Rus, Desembargador Isidro. 10 (268-9176). Às 17h15min. Ingressos a
CrS 10 mil.

Crédito próprio.
Aceitamos cartão
de crédito.
Assista a uma
demonstração.
Tel.: 260-1565 e
270-1167-Leal.

FLICTS — Texto de Ziraldo. Direção de Marcos Razek. Teatro
Municipal, Rua 15 de Novembro, 35. Niterói. Às 16h. Ingressos
a CrS 12 mil.
O GATO PARDO DE PATRÍCIA E LEONARDO — Teatro
Cândido Mendes, Rua Joana Angélica. 63. Às 16h. Ingressos a
CrS 10 mil.
IOUPII — Texto de Carina Cooper e Geórgia Sodré, Direção de
Carma Cooper. Teatro da Cidade, Av. Epitácio Pessoa, 1664.
Às 16h. Ingressos a CrS 10 mil. Último dia.
O JARDIM ENCANTADO — Texto e direção de Arlette Ribeiro,
Teatro de Lona, Av Alvorada. 1791 (325-9731), Às 17h30min.
Ingressos a CrS 5 mil, arquibancada, e CrS 10 mil. cadeira de
pista.
JOÃOZINHO E MARIA NA CASA DA BRUXA — Direção de
Jair Pinheiro. Teatro Serrador, Rua Senador Dantas. 13 (2205033). As 16h. Ingressos a CrS 10 mil
O MENINO MALUQUINHO — Musical de Ziraldo Teatro Casa
Grande, Av Afrânio de Melo Franco. 290 (239-4046). Às 17h
Ingressos 8 CrS 15 mil.
MONSTRINHOS DA RUA DAS ESMERALDAS — Teatro do
Tijuca Tênis Clube. Rua Cde de Bonfim, 451 Às 17h30mm.
Ingressos a CrS 6 mil.
OLHO DE GATO — Texto de Cora Ronai Direção de Moacyr
Góes. Teatro Glaucio Gill. Pça Cardeal Arcoverde. s.'n° (2377003). Às 17h30min Ingressos a CrS 8 mil
PELE DE ASNO — Baseado em conto de Charles Perrault.
Teatro Villa-Lobos, Av Princesa Isabel. 440 (275-6695). Às
16h. Ingressos a CrS 10 mii
PERERÊ — Comédia infantil de Ziraldo, Luca de Castro e Zeca
Ligiero. Direção de Luca de Castro Teatro da Lagoa, Av
Borges de Medeiros, 1426 (274-7999). As 16h Ingressos a CrS
10 mil
PLICOQUENUMPLISCOUSCO — Texto e direção de Janssen
Maciel Ribeiro Teatro da Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93
As 15h30mm Ingressos a CrS 12 mil e CrS 10 mil. crianças

Spaghetti no Planetário

Cacos
da cidade
Risocelli, Mindinguim, Alcachofra e
Bidê entram em cena, às 16h, no Teatro
Planetário, para mostrar à garotada que o
palhaço é o espelho do homem, reflexo
de ingenuidade, egoísmo, afeto e agressividade — defeitos e qualidades. O
espetáculo Spaghetti usa da linguagem
circense para falar da cidade, dos homens urbanos e de seu modo de vida.
Fernando Berditchevsky (prêmio Molière
de direção) comanda a Troupe-Trapo de
palhaços interpretados pelo próprio Fernando, Carlos Loffler, Zeca Chaloub e
Edgard Amorim.

SHOW
RÁDK) PIRATA KARAOKÊ - Pocket-show com sorteios
brincadeiras e vinhetas musicais. Apresentação
de Luiz Sérqio
Lima e Silva. Às 22h. Couvert a CrS 15 mil. Karaokê
infantil
apresentado por Zaira Zambelli às 17h Ingressos a CrS 15
mil
com direito a lanche. No Manga Rosa. Rua 19 de Fevereiro
94
(2664996).
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Juntos e ao vivo
Um som dos pampas nos Arcos da Lapa desfaz
por um tempo os boatos de uma separação artística.
Kleiton e Kledir, juntos e ao vivo, estão no Circo
Voador, às 18h. Há dois anos não davam o ar da
graça por aqui. E não vieram sozinhos. O grupo
gaúcho Cheiro de Vida. além de acompanhar a
dupla, faz um show à parte. A direção cênica é de
Patrícia Travassos (que também dirige a Blitz).
Kleiton e Kledir prometem novos arranjos para os
maiores sucessos, como Deu Pra Ti, Tô que Tô,
Nem Pensar. O cenário, bonecos e adereços são do
Cem Modos, criadores dos bonecos do programa
Clip Clip, da Globo. É só hoje, amanhã não tem
mais. Ingressos a CrS 15 mil.

show
JEAN LUC PONTY — Com violinista e compositor francês,
acompanhado de Scott Anderson (guitarra). Edward Amory
(bateria). Walter Afanasieff (teclados). Gary Willies (baixo).
Teatro Municipal. Cinelandia (262-6322). Às 19h. Ingressos a
Cr$ 180 mil. platéia, a Crí 140 mil. balcão nobre; a CrS 100 mil.
balcão simples, a CrS 70 mil. galeria, e CrS 200 mil. frisa e
camarote.
TURÍBIO SANTOS E PAULO MOURA — Com instrumentistas
e compositores apresentando um repertóno de Ary Barroso e
Bach. Às 21 h. na Sala Cecília Meireles. Lgo. da Lapa. 47.
Ingressos a CrS 40 mil
TIM MAIA — Apresentação do cantor, acompanhado pela
banda Vitória-Régia. Canecão. Av Venceslau Braz. 214 (2953044). De 5a a sáb. às 23h e dom. às 18h. Ingressos a CrS 35
mil. CrS 30 mil e CrS 25 mil.
DELTA ZERO — Apresentação do compositor e violonista Jards
Macalé. Clube Municipal. Rua Haddock Lobo. 359. Às 18h.
Ingressos a CrS 20 mil. Até dia 20 de outubro.
ENAN ALMENARA — Forró com o cantor e grupo. Às 21 h. no
Circo Delírio. Rua Vice-Governador Rubens Berardo. s/n°.
Ingressos a CrS 10 mil. Mulher grátis.
GAHEIRA NO PARQUE — Baile-show com Pauto Moura. Zé da
Velha e Jorjão Às 21 h. no Parque Lage, Rua Jardim Botânico.
414 Ingressos a CrS 20 mil.
DOMINGUE1RA VOADORA — Baile show com a Orquestra
Tabajara. do maestro Severino Araújo Às 22h. no Circo
Voador. Lapa. Ingressos a CrS 15 mil
VOU QUERER TAMBÉM SENÃO EU CONTO PRA TODO
MUNDO — Texto de Gugu Olimecha. Agildo Ribeiro, Max
Nunes. Jesus Rocha e Ziraldo Com o humorista Agildo Ribeiro.
Teatro Princesa Isabel, Av Princesa Isabel. 186 (275-3346). Às
19n e 21h Ingressos a CrS 20 mil e CrS 15 mil. estudantes.
OfTAVO NA PENEIRA — Com o humorista Chico Anísio.
Roteiro de Arnaud Rodrigues. Giuseppe Guiarone. Benil Santos.
Marcos César e Chico Anísio. Direção de Fernando Pinto.
Teatro Casa Grande. Av Afrànio de Melo Franco. 290 (2596948). Às 21h30mm Ingressos, a CrS 30 mil.
SÉRGIO RABELLO — O NOVO HUMOR — Espetáculo do
humorista Teatro da Lagoa. Av. Borges de Medeiros. 1426
(274-7999). Às 20h. Ingressos a CrS 30 mil. (16 anos).
CONFIDENCIAS DE UM ESPERMATOZÓIDE CARECA —
Com Carlos Eduardo Novaes. Texto de Carlos Eduardo Novaes
e Caulos Direção de Benjamin Santos. Teatro Delfim. Rua
Humaitá. 275(2664396) Às 19he21h Ingressos a CrS 30 mil
e CrS 25 mil. estudantes. (14 anos).
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casas noturnas
VULGAR E COMUM É NÃO MORRER DE AMOR — Show do
cantor Wando acompanhado de conjunto. Direção de Eduardo
Lages. Gafieira Asa Branca. Av Mem de Sá. 17 (2524428) Às
23h. Ingressos a CrS 40 mil.
FOUR SEASONS — Apresentação de Otávio Bumier às 22h
Couvert a CrS 20 mil. Rua Paul Redfern. 44 (294-9791).
O ALEPH — Programação: às 21 h. o violonista Aloisio Neves
Consumação a CrS 10 mil. Av. Epitácio Pessoa. 770
ALÔ ALÔ — Programação, a partir das 22h. com os cantores
Mary Ekler e Eugene Rice. o grupo de Fernando Costa e os
cantores Deli Alves e Jorge Kleber. Couvert a CrS 40 mil Rua
Barão da Torre. 368 (521-1460).

/

LET IT BE — Show com o grupo Cartaz. A partir das 22h
Ingressos a CrS 15 mil. Rua Siqueira Campos. 206

±J-\
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Kleiton e Kledir no Circo
PENETRAÇÕES HUMORÍSTICAS — Com o humorista Otávio
de Carvalho. Teatro do Sesc de Engenho de Dentro Av
Amaro Cavalcanti, 1661. Às 18h e 20h30min. Ingressos á CrS
15 mil e CrS 10 mil. estudantes e sócios. Até dia 27. (16 anos).
DESCULPEM A NOSSA FILHA... PERDÃO. A NOSSA FALHA
— Com o humorista Geraldo Alves. Teatro do Sesc de S. João
de Meriti, Rua Tenente Manoel Alvarenga Ribeiro. 66. Às às
20h30min. Ingressos a CrS 12 mil.
OLÈ OLÁ — Espetáculo oom Iracema. Gloria Cristal com a
orquestra do maestro índio e As Mulatas Que Não Estão no
Mapa. Música ao vivo para dançar a partir das 20h30min. Show,
às 23h15min. Oba Oba, Rua Humaitá, 110 (286-9848). Couvert
a CrS 70 mil.
GOLDEN RIO — Show musical com a cantora Watusi e o ator
Grande Otelo à frente de um elenco de bailarinos. Direção de
Maurício Sherman. Coreografia Juan Cario Berardi. Orquestra
do maestro Guio de Moraes. Scala-Rio. Av. Afrànio de Melo
Franco. 296 (2394448). Às 23h. Couvert a CrS 80 mil.
SONHO SONHADO DE UM BRASIL DOURADO — Show às
23h. com os cantores Sapoti da Mangueira e Silvio Aleixo. com
participação de 125 artistas, mulatas e ritmistas e orquestra sob
a regência do Maestro Silvio Barbosa. Direção de J. Martins e
Sônia Martins. Consumaçáo a CrS 130 mil. com direito a bebida
nacional à vontade e sakjadinho. Plataforma. Rua Adalberto
Ferreira. 32 (2744022).

revista
EU VOU NA BANGUELA DELAS — Espetáculo com Nélia
Paula. Reny de Oliveira e Cole. Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim,
33 (240-1135). Às 18h30min e 21h. Ingressos a CrS 10 mil e
estudantes a CrS 7 mil.
MIMOSAS ATÉ CERTO PONTO — Espetáculo de travestis
com direção de Brigitte Blair. Com Mariene Casanova, Kiriaki,
Renata Rios e outros. Teatro Serrador. Rua Senador Dantas,
13 (220-5033). Às 18h30min. Ingressos a CrS 15 mil. (18 anos).
HALLEY — O COMETA DAS BONECAS — Com os travestis
Alex Mattos. Rita Moreno, Milia Shineider e outros. Texto e
direção de Brigitte Blair. Teatro Brigitte Blair. Rua Miguel
Lemos, 51 (521-2955). Às 21h30min. Ingressos a CrS 20 mil.

karaokê

BAR — Piano-bar com música ao vivo a partir das 21 h.
ÇHIKO'S
Às 21h30min Wilson Nunes (piano), Tibério (contrabaixo) e
Fátima Regina (vocal); às 22h30min com Edson Frederico
(piano) e conjunto. Aberto diariamente a partir das 18h. com
música de fita. Sem couvert, sem consumaçáo mínima. Av
Epitácio Pessoa. 1.560 (267-0113 e 287-3514)
PEOPLE — Às 22h30min. o grupo Terra Molhada; à lh da
manhã. Veríssimo (violão). Av Bartolomeu Mitre, 370 (2940547). Couvert a partir das 22h30min a CrS 24 mil No bar a CrS
20 mil.
CAÜGOLA — Edson Frederico (piano) e Luiz Alves (contrabaixo). as cantoras Lygia Drummond e Gioconda. Couvert a CrS 20
mil. Em outro ambiente, música para dançar com o discotecáno
Bernard de Castejá. Rua Prudente de Morais. 129.
NOBIU — Às 20h. música ao vivo com Noberto dos Santos.
Sem couvert. Av. Ataulfo de Paiva, 270 (274-5799) Estaciona
mento grátis.
sabei a Secchin. Duda Anysio e outros.
Às 22h Couvert a <-r$
CrS
10 mil. Rua Barão da Torre. 472
(2674347) ena
TEM QUE BALANÇAR — Show do cantor Wilson Simonal
acompanhado de conjunto Un, Deux, Trois. Av. Bartolomeu
Mitre. 123 (239-0198) Às 23h. Ingressos a CrS 40 mil
O VIRO DO IPIRANGA — Aberto diariamente a partir das 18h.
com música mecânica. Às 19h. jam session com Mauro Senise
(sax). Couvert a CrS 13 mil Rua Ipiranga, 54 (2254762)
BIBLOS — Matinês dançantes às 16h. Discoteca dianamente a
partir das 20h. Av Epitácio Pessoa, 1484 (521-2645). Consumaçáo a Cr$ 50 mil. homem, e CrS 25 mil. mulher.
BARBAS — Apresentação da cantora Irene Mendes às 20h
Couvert a CrS 7 mi! Rua Álvaro Ramos. 408 (541-8396)
LABAREDA — A partir das 19h. discoteca com sorteio de
brindes. Couvert a CrS 1 mil. homens. Mulheres nâo pagam
Estrada da Barra da Tijuca. 410 (399-1582).
MARÉ NOSTRUM — Feijoada dançante
6000 (385-3321). Barra Sem couvert

Av

Sernambetiba

CANTO DA BOCA — Montagem de um bazar com desfile da
linha primavera/verão da confecção. Doces Venenos Às
18h30mm, na Rua Aarão Reis. 20 — Santa Teresa

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA
ARTERIOSCLEROSE E SUAS COMPLICAÇÕES
Segundo normas da American Academy oi Medicai Prevent-cs

QUELAÇAO

CLÍNICA GERAL • CARDIOLOGIA • PSICOTERAPIA
KARAOKÊ CARIOCA — A partir das 20h. com animação de
Ivanildo Telles. Consumaçáo a CrS 10 mil. Eclipse Bar. Rua
Xavier da Silveira. 112 (255-3320).
CANJA — Diariamente a partir das 20h. karaokê. onde o cliente
canta acompanhado de play-backs ou dos músicos Arnaldo
Martinez (piano) e Alcir (violão). Apresentação do cantor Mario
Jorge. Consumaçáo a CrS 30 mil. Av Ataulfo de Paiva, 375 (511 0484)

NUTRIÇÃO:

OBESIDADE, ALERGIA, INTOLERÂNCIA
ALIMENTAR E CELULITE

ANGIOLOGIA: VARIZES, CHECK-up
DERMATOLOGIA: DERMATOSES, DISCROMiAS. RUGAS

Previclínica
^

R. Vise. de P.raia. 156. Grs.
Tels.: 2Ó7-3348 e 227-7487
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Mônica na
mostra
As crianças é que vão adorar. A 1a Mostra
de Quadrinhos e Desenhos Animados de Niterói termina hoje com uma manhã agitada.
Primeiro, As Aventuras da Turma da Mônica,
de Maurício de Sousa, às 10h, no Cineclube do
IACS (Rua Lara Vilela, 126). Após a sessão, o
púDhco é o artista: a recreação Soltando os
Bichos convida a liberar energias através de
colagens e pinturas com material cedido pela
¦ mostra. A programação tem entrada franca.
MADEIRA/ARTE E DESIGN — Móveis de Joaquim Tenreiro.
Galeria de Arte do Centro Empresarial Rio. Praia de Botafogo, 228 Das 12h às 21h Até o dia 10
DOSE DE GRAÇA — Cartuns de Maurício Veneza. Flávio.
Gersus e Dil Mário O Aleph, Av Epitácio Pessoa. 770. A partir
das 20h Até dia 12,
NENA B — Pinturas. Pavilhão Victor Brecheret. Parque da
Catacumba — Lagoa. Das 14h às 19h Até dia 14.
EDNEA DE MESQUITA ROEHL E HEBE CARVALHO DA
CRUZ — Pinturas Galeria do Hotel Nacional, Av. Niemeyer.
769 Das I4h às 20h Alé dia 15.
ANTÔNIO HENRIQUE AMARAL — Pinturas
Praça XV Das 11 h às 17h. Até dia 25.

¦—¦—¦
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A turma da Mônica em Niterói

Paço Imperial
RODOLFO BERNARDEUJ — Esculturas e desenhos. Paço
Imperial. Praça XV Das llh às 17h. Até dia 31.

O ATEUÈ DA LAPA — Trabalhos de Anelo Venosa. Daniel
Senise, João Magalhães e Luiz Pizarro Galeria de Arte UFF,
Rua Miguel de Frias. 9. Icarai. Niterói Das I6h às 20h. Até o dia
27 de outubro

FRANK SCHAEFFER — Pinturas (retrospectiva 1938/85). Museu Nacional de Belas-Artes. Av. Rio Branco. 199 Das 15h às
18h. Até o dia 30 de outubro

SETH: UM CARICATURISTA NA HISTÓRIA DA REPÚBUCA
— Caricaturas Centro Cultural Municipal de Santa Teresa.
Rua Monte Alegre. 306 Das 14h às 22h. Até dia 29.

MÁRIO ANDRADE — Xilogravuras Museu de Artes e Tradições Populares. Rua Presidente Pedreira. 78. Ingá. Niterói. Das
14h às 18h Até dia 2 de novembro.
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vídeo

AMÉRICA LADINA — Espetáculo do grupo Vacilou Dançou
Direção de Carlota Portella. Coreografias de Carlota Portella e
Renato Vieira Roteiro de Paulo César Coutinho Direção teatral
de Milton Dobbm Teatro Nelson Rodrigues Av Chile. 230
(212-5695) De 4a a sáb.. às 21h30mm. e dom,, às 18h30min e
20h30min Ingressos 4a. 5a e dom a CrS 20 mil e CrS 15 mil
estudantes, sâb a CrS 20 mil. Estacionamento próprio e
gratuito Até dia 20 de outubro

QUEEN — Gravado ao vivo no Japão Às 14h, 16h, 18h. 20h,
22h no Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. 63
VÍDEO BAR — Exibição no telão. às 20 h: God Father (O
Poderoso Chefãol. de Francis Ford Coppola. com Marlon
Brando e Al Pacino Às 23 h: Liza Minelli in New Orleans. Nos
intervalos e após as sessões, vídeo-música com
grupos de
rock, pop, jazz e vídeoclips. Aberto a
partir das 19h TV Bar
Club. Rua Teresa Guimarães. 92 (542^1045). Consumação de
CrS 15 mil.

RENASCENDO — Espetáculo de dança do grupo Clama
Direçáo de Claudia Araúio Teatro do Liceu. Rua Frederico
Sik-a. 86 (221-56791 De 5a a sáb. às 2h, e dom. às 20h.
Ingressos a CrS 10 mil. Até dia 13

VÍDEOS NO MISTURA FINA — A partir das 20h Prince no
show ao vivo realizado em março de 85 No Mistura Fina. Rua
Garcia D'Ávila. 15

DOMINGO DO CORPO -~ Aulas públicas de dança com
Gracield Figueiroa e Juliana Carneiro da Cunha. Às 15h. no Circo
Voador, Lipa Ingressos a CrS 1 mil 500.

ALCHEMY — Com o Dire Straits incluindo os sucessos
gravados em 83 Complemento: Dire Straits no Live Aid às
18h e 20h. no Espaço Pró-Video. Estrada dos Três Rios. 90 —
sala 336.

¦. yy i - >¦•;- ttzszmsz&mzammmsm&mEmsB&asaamBma
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VÍDEO EM PETRÓPOLIS — Às 15h: Jogos de Guerra, de
John Badhan Com Matthew Broderick Às 17h: Loucademia
de Polícia, comédia com Steve Guttemberg. Às 19h: Doobie
Brothers, em concerto inédito Às 20h O Exterminador do
Futuro, com Arnold Schwarzenegger. No Cineclube Bauhaus.
Hua Joào Pessoa. 88 — sl 27

. :¦¦¦ ¦•:-; t. -.-.-¦.

METROPOLIS — show com O Nome do Grupo, às 22h,
Vesperal as 16h a CrS 10 mil e a CrS 6 mil (vesp.) Estrada do
Joa. 150 (322-3911)

VÍDEOS NO CAVERNA — Exibição de vídeos com Dio. Saxon.
Scorpions e Ozzy Osbourne (Speak of the Devil). A partir das
16h. no Caverna II. Rua Lauro Müller. 1 (ao lado do Canecão)

HELP — Musica de discoteca diariamente a partir das
21h30mm Ingressos a CrS 18 mil. homem e CrS 12 mil,
mulher, vesperal às 16h a CrS 10 mil. Av Atlântica. 3432 (5211296)

"""""""""""^

MUSICA

DANCETERIA MISTURA FINA — Som e video A partir das
22h Ingressos a CrS 15 mil Estrada da Barra da Tiiuca 1636
(399-34601

20

Música de fita âs 22h e dom . às 15h e 2'
'mil Av Meneses Cones. 3020
(392-87c;

fiií
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SILVIA RACHEL — Recital da pianista interpretando Liszt.
Beethoven. Chopin e outros. Às 16h, na Sala Arnaldo Estrella.
Rua Hilário de Gouveia. 88 Entrada franca

MIAMI ClTY DISCOTHEQUE - A partir das 18h Som e
vídeos Av Sernambetiba. 646 (39ÍJ-4007), Barra Consumação
de CrS 13 mil. por pessoa
IA.ANHATTAN
Ir. jrosso-; ,: CrS

COLETIVA FLUTUANTE — Obras de R. Vieira. Jandyra.
Artemio. G. Chene e De Cyra. Galeria de Arte Flutuante
Atelier. Jequiá late Clube. Praia do Zumbi. 28 (Ilha do Governador). A partir das 8 h. Até 31 de outubro.

sí^>'1-es*-i^aic>:í^;c^^

DANÇA

DANCETERIA

O BERRO QUE O GATO DEU: TEM BRINQUEDO NO
MUSEU — Exposição de brinquedos artesanais. Museu do
Folclore Edison Carneiro. Rua do Catete. 181. Das 15 às 18h.
Até dia 1o de dezembro.

ü Extermi nadoi no Ci.iiici ube Bauhaus

ENCONTRO CORAL INSTITUTO GUANABARA — Apresentaçào rio Cora! Marista do Colégio S. José, Grupo Coral Cantoria
oo Colégio de Aplicação da UERJ e Coral do Instituto Guanabara As !1h30min, no Teatro do América. Rua Campos Salles.
118
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A música desce
à catacumba

tr----^
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A Orquestra de Música Brasileira no Parque
' '

á vontade de deixar de ser brasileiro".
P^
"Isso
\J desabafa o pianista Luisinho Eça.
é
típico do nosso país: quando uma coisa está indo
bem, acaba", completa o maestro Roberto Gnattali. E, certamente, milhares de cariocas juntam suas
vozes aos protestos destes músicos diante da
triste notícia: os shows do Parque da Catacumba
— um espaço alternativo e
privilegiado para os
músicos instrumentais — vão terminar. Hoje, a
Orquestra de Música Brasileira, regida por Roberto
Gnattali, faz lá sua estréia para o grande público. E
este nascimento artístico, ao que tudo indica,
marca o fim do projeto Rioarte Instrumental do
Parque da Catacumba — por falta de patrocínio.
Desde que começaram, os shows, há cinco
anos, o Parque da Catacumba firmou-se como um
dos espaços mais democráticos e bonitos de arte
da cidade. 0 público, que de início apareceu
timidamente — afinal, ouvir música de primeira
qualidade de graça é coisa a que os brasileiros não
estáo acostumados —, é sui generis. Gente de
biquíni ou sunga saindo da praia, mães com filhos

no colo, casais idosos, pessoas com ar de curiosidade misturadas a vendedoras ambulantes. Do
outro lado, no palco, uma das categorias de arte
mais desprezadas no país — os músicos instrumentais. Mais o sol, as árvores e a proximidade da
Lagoa Rodrigues de Freitas, ingredientes naturais
para um gostoso domingo no parque.
E foi fantástico aquele domingo de agosto em
que 10 mil pessoas assistiram ao grande Sonny
Rollins tocar seu sax, livre em plena natureza. Foi,
na verdade, o maior happening do Free Jazz
Festival. Tudo fluiu tão bem que um crítico escre"As
veu:
frases escapuliam do sax como folhas
sobre as cabeças dos que estavam debaixo das
árvores do parque". Foi fantástico também para
Toninho Horta e seu público de oito mil pessoas. E
para Luís Eça, seu trio e seis mil espectadores. E
não foi diferente com João Donato, Sivuca, Paulo
Moura e todos os 400 músicos que se apresentaram lá — e a sensível multidão que os ouviu
respeitosamente e aplaudiu.
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o barato do domingo
manhã

1,
i

£
10h

llh

• Charretes. cavalos, burros
e bodes à disposição da garotada na Praça Xavier de Brito, que fica lá no final da av.
Maracanã, na Ti|uca Cada
volta da prácinha custa CrS 2
mil.

• Mois bfirato impossível
Na tnimh.i da TV Globo, o
Grande Prêmio dn Europa de
Fórmula I, transmissão dirnta
do ci'cuito de Brands Hatch,
na Inglaterra

B

a Na Casa de Rui Barbosa
(Rua São Clemente 134 —
Botafogo), o grupo Manhas
de Cabaré anima a festa de
lançamento do livro Vida de
Cachorro. Quem levar uma
foto do seu cão concorrerá a
prêmios. Entrada Franca.

ea

• Na Cantina Calabreza (Rua Real
Grandeza 264 —
Botafogo),
comeso bom o com pou
co dinheiro Os pratos do mossa vanani de CrS 12 mil a
CrS IB mil; o piz?a
custa Cr$ 9 mil
500.

"<i

15h
^

C

• Na Tijuca. o La
Mole da rua Marquês de Valença é
também uma dica
pouco dispendiosa
para o almoço. Os
pratos de massa
saem por CrS 16
mil 200 e a pizza
brotinho por CrS 12
mil 700

• Se não chover, como no
domingo passado, a hora é
Doa de se chegar á Quinta
da Boa Vista, devidamente
munido de famei A tarde vai
ser longa, com show de Martmho da Vila, João Nogueira
e outros. Entrada franca
L_
_L

noite

14h

• No restaurante
Aurora (Rua Capitão Salomão 43 —
Botafogo), as melhores opções de
um almoço barato.
Pescadinha com arroz e brócolis a CrS
10 mil; e carneiro
com arroz a la grega a CrS 16 mil.

1

1 J
J

1

• Quem chegar para a primeira sessão do cinema Veneza (Av. Pasteur I84 — Urca) terá, além de desconto
de 50% na entrada (CrS 14
mil), a oportunidade de ver
Rosa Púrpura do Cairo, de
Woody Allen, sem enfrentar
filas,

18

• Os fãs de Cauby Peixoto
começam a noite confortavelmente instalados na poltrona, diante da televisão A
TVE exibe um compacto
com os melhores momentos
do programa Eu Sou o Show
sobre a vida do cantor

20h

•

I

1 J

J

• O Projeto Rioarte Instrumental se despede com o
show de estréia da Orquestra de Música Brasileira no
Parque da Catacumba, na
Lagoa. No repertório, de ChiGonzaga a Tom
quinha
Jobim,

Èmilinha Borba voíta aos
palcos, dessa vez sobre rodas. em frente â rodoviária
de Campo Grande. O baileshow ao ar livre tem entrada
franqueada ao público.

• Numa época em que o
preço dos ingressos do teatro chega a CrS 40 mil, o
espetáculo Theatro Musical
Brazileiro é uma opção generosa. Com ingresso mais
em conta (CrS 15 mil), a peça
está em cartaz no Paço Imperial

• Poi CrS 1 mil 500 vocô
pode ficar em dia corn a boa
forma física, Volta ao Circo
Voador a promoção Domingo do Corpo, com aulas de
dança, ginástica, capoeira
etc.

17h30m

(

Antônio José Mendes

z^Tís&zí&sgsmssssamamHBt&BaaM&aBmmagsBnamBim

tarde

almoço
• As pistas do Aterro do
Hamengo já estarão fechadas ao tráfego Soltar pipa,
andar de bicicleta e curtir os
barquinhos da manna da Glóna são algumas das atrações.
Farto comércio ambulante de
doces e salgados

Agora, a Petrobrás, que financia o projeto há
um ano e meio (através da Lubrax), não vai renovar
o contrato que expirou. Não existem outros pretendentes a patrocinador do evento, e a prefeitura do
Rio, à qual pertence o projeto Rioarte Instrumental,
minguada como é de verbas, poderia bancar ainda
mais um ou dois shows. Mas isso seria apenas
prolongar a agonia dos domingos no parque.
"Toquei
Luís Eça não entende.
lá a Sonata de
Mozart para uma massa de gente saída da praia,
que me ouviu em silêncio total. Numa época em
que se fala tanto em cultura, como acabar com
uma coisa tão importante para o público — principalmente o jovem?" Lilian Zaremba, coordenadora
do Rioarte, também não entende. Afinal, os shows
e a circulação (nacional) do jornal Catacumba,
escrito por músicos, atingem 35 mil pessoas por
mês. E este público, a partir de hoje, não vai
entender porque está perdendo um dos programas
mais democráticos e bonitos do domingo carioca.

22

• Se a esta altura vocô ainda
tiver pique e dinheiro no boiso, vale a pena acabar a noite
no Cervantes (Rua Prado Jr
335 — Copacabana). A especialidade da casa são os sanduíches a preço único de CrS
1

21
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O MELHOR DA SEMANA
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Per(so)nas, fotografia de Vera Chaves Barcellos

artes plásticas
0 neoconcretismo de Pape
e a vez da fotografia
Na terça-feira, às 21 h, a Galeria Artespaço
.naugura uma individual de Lygia Pape, artista
que participou ativamente do Movimento Neoconcreto, ao lado de Hélio Oiticica, Lygia Clark,
Willys de Castro e outros, ao final da década de
50 e inicio da de 60. Menos ortodoxo que o
Concretisrno em São Paulo, o Neoconcretismo
carioca foi um dos movimentos mais importantes cia arte brasileira deste século. Artista expenmental, Lygia Pape utilizou-se de diversos
meios em sua carreira, desde a xilogravura até o
vídeo e o cinema, tendo recebido da Fundação
Guggenheim uma bolsa em 1981, Além do
Movimento Neoconcreto, ela integrou a Nova
Objetividade (1967) e realizou várias exposições por todo o país. A mostra na Galeria
Artespaço inclui esculturas em cobre e borracha. de grandes dimensões. Também na terça,
as 21 h, a Galeria Bonino inaugura a exposição
de desenhos e pinturas de Yukio Suzuki.
Na quarta, a Galeria de Fotografia da FUNARTE inaugura, as 18h, Corpo e Alma. Fotografia Contemporânea no Brasil, com fotos
de José Oiticica Filho, Alair Gomes, Mário Cravo
Neto. lole de Freitas, Vera Chaves Barcellos,
Lygia Pape e Hugo Denizart As 21 h. a galeria

do IBEU-Copacabana comemora seus 25 anos
de atividade com uma coletiva de artistas que já
expuseram no local, cada um apresentando três
obras, uma de 1960 e duas recentes.
Na quinta-feira, dois artistas alemães presentes à Bienal de São Paulo mostram suas
pinturas na Thomas Cohn Bernd Koberlmg e
Helmut
Míddendorf, ambos do neoexpressionismo que explodiu no final dos anos
70 e continua criando adeptos. No dia seguinte,
às 21 h30min, o curador da representação alemã
à Bienal, Prof. Armm Zweite, fará uma conferem
cia sobre a pintura alemã contemporânea, também na Thomas Cohn. A quinta-feira terá ainda
a inauguração da mostra de Milton Kurtz, com
desenhos sobre lona, na Galeria Arte Maior, as
21 h. Gaúcho de 34 anos, Milton participou da
Velha Mania, no Parque Lage, e de uma
exposição de pintura brasileira contemporânea
nos Estados Unidos. No sábado, o fotógrafo Uly
Riber abre mostra de fotografias no Museu
Histórico do Estado do Rio de Janeiro (Niterói)
às 18h.

rádio FM
Polila e Ponty
em 102 Decibéis
O bailarino Cláudio Polila, testemunhachave do caso Baumgarten, é o convidado do
programa 102 Decibéis, hoje na Rádio Cidade, a
partir das 22h. Polila fala sobre a sua vida e o
bale e diz que já pensou em livrar a cara do
General Newton Cruz. No mesmo programa,
uma entrevista exclusiva com Jean-Luc Ponty e
um concerto do grupo que está sendo considerado o sucessor do U2. Chama-se The Cult.
O destaque na programação da Nacional
FM, esta semana, é o especial com Altamiro
Carrilho que vai ao ar sexta-feira às 22h, dentro
do programa Gosto Não Se Discute. Terçafeira, é dia de Choro Porque Gosto, também
às 22h, com o depoimento de vários artistas,
jornalistas e personalidades sobre chorinho.
Enquanto isso na Manchete, no mesmo horário,
o programa In Country vai apresentar o novo
LP de Neil Young, que está provocando a maior
celeuma entre os críticos internacionais. Amanhã, dentro do In the Name of Love, será
apresentada em primeira mão o mix de John
Cougar No complemento, o campeoníssimo
Dire Straits e John Oates,
Reina a expectativa na 105 FM. Brevemente, serão detonados novíssimos programas
destinados a diversas faixas de público. É só
aguardar. Mas, enquanto isso. Domingo de
Bamba (Hoje ao meio-dia). Desperta Samba
(diariamente às 6h), Mixmania (diariamente ao
meio-dia) e Jovem Hits (às llh) continuam
agitando o dial. Isso sem falarmos de Bons
Momentos, todo dia às 22h, com o melhor do
flash back.
Quem quiser fugir do TRE, duas boas
alternativas. Como em Petrópolis e em Niterói
nâo vai haver eleição para prefeito, as Rádios
Melodia e Fluminense estão com a programação normal, sem alterações. As duas emissoras
têm sinal forte em toda a área do grande Rio. A
Fluminense em 94,9 MH2 e a Melodia em 97 5
MHZ.
O destaque da semana na Estácio FM é o
programa Vídeo Som desta terça-feira (22h). O
programa vai apresentar um concerto do grupo
General Public. Amanhã, também às 22h, o
melhor da música brasileira no programa Canto
Livre. Na 98 FM, das 16h às 19h, todos os dias,
está no ar Vote 98 com as músicas que os
ouvintes vão eleger como as melhores do dia.

Luiz Antônio Mello
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Reynaldo Roels Jr.
Jean-Luc Ponty na Cidade
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teatro

show

Experimentalismo Oscar Peterson,
e realismo
a próxima atração
0 grupo Tá Na Rua estréia na quinta-feira no
Teatro Experimental Cacilda Becker, Masculino
e Feminino, coletânea de textos que propõe a
discussão da própria linguagem do teatro. Para
o diretor Amir Haddad essa reunião de peças de
Shakespeare, Molière, Garcia Lorca, Wilson
Sayão, Vicente Pereira e Mauro Rasi é pretexto
"cerimônia
de trabalho" a partir da
para que crie
reestrutura
o
espetáculo
com o público.
qua!
Sua intensão é a de chegar ao final da têmporada com uma montagem totalmente diferente da
que se verá na estréia. E no anfiteatro do Teatro
do Planetário, a partir também da quinta-feira,
Morro dos Prazeres, texto e direção de Paulo
Faustino, que trata da questão da favela. Como
epígrafe do espetáculo é utilizada uma bela
"Fala
frase de Adéiia Prado:
sério, existe alguma coisa mais bonita que a realidade?"

Macksen Luiz

cinema

A Nicarágua sob
fogo cerrado
Os correspondentes estrangeiros, que andavam meio esquecidos, voltam às telas com
vigor. E depois de as câmaras terem percorrido
o conflito do Camboja em The Killing Fields/
Os Gritos do Silêncio, chega a vez de um
conflito mais recente:' a revolução sandinista
que derrubou o ditador Somoza e mudou a
história da Nicarágua. Uma história apaixonante,
sem dúvida, a maior surpresa que Sob Fogo
Cerrado (Under Fire) poderá oferecer a seus
espectadores está, exatamente, em ser um
filme apaixonado. Uma paixão que foge aos
padrões das produções americanas estabelecidas.
Acompanhando a parte mais significativa do
processo nicaragüense — o crescente esfacelamento do esquema militar montado por Somoza e a irresistível ascensão dos revolucionários
sandinistas —, Sob Fogo Cerrado traz em seu
elenco Nick Noite, Joanna Cassidy, Gene Hackman, Jean-Louis Tnntignant e Ed Harris em um
filme que vale a pena prestigiar.
E enquanto esta etapa da história da Nicarágua não chega às telas, o melhor hoje será ver
(e rever) o belíssimo A Rosa Púrpura do Cairo,
de Woody Allen, Amadeus, de Milos Forman.
Para quem curte ecologia, Koyaanisqatsi é
uma pedida certa, e, aos devotos do romance e
aventura, Starman/O Homem das Estrelas.

Wilson Cunha

Cariocas, preparem mais uma vez seus
corações: depois do frisson produzido pelas
presenças de Bobby Short e Jean-Luc Ponty, é
a vez do piano de Oscar Peterson, um dos
maiores da história do jazz, mostrar que entramos enfim na rota da sofisticação musical. Aos
60 anos, este canadense para o qual a origem
nunca foi problema ("EUA e Canadá têm a
mesma cultura, os mesmos discos, as mesmas
estações de rádio") tocará solo no palco do
Municipal, quarta-feira, apenas uma das suas
formas de atuação:
"Já
toquei de todos os jeitos possíveis,
com big band, com pequenos conjuntos, com
trios, quartetos, duos (o primeiro, com o contrabaixista Ray Brown, foi formado em 1950, um
ano depois da mudança de Peterson para os
EUA). Por que não sozinho?" — argumentava
ele há seis anos, durante sua segunda viagem
ao Brasil, quando lhe perguntavam por que
deixara as antigas formações, os acompanhamentos famosos de nomes como Billie Holliday, Louis Armstrong e Ella Fitzgerald.
No projeto Luz do Solo, quem se apresenta
amanhã no Golden Room do Copacabana Palace é Geraldo Azevedo. E Zezé Motta estréia o
"amadrinhando"
valores noprojeto Pixingão,
vos nordestinos. Timbre peculiar e muita sensualidade no palco, Zezé cantará composições
de Francis Hime, Luiz Melodia, Paulo Pinheiro e
Moraes Moreira.
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GALERIA BONINO
EXPOSIÇÕES
8 a 26/10 — Yukio Suzuki, pinturas
29/10 a 16/11 — Newton Rezende, pinturas

Barata Ribeiro, 578. Tel. 235-7831
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pinturas 2210 a 911
R. Maria Angélica, 129. Tel.: 286-5515. J. Botânico.

stampa
ARTE SOBRE

'

PAPEL

Exposição 23'10 a 6/11

GLAUCO
RODRIGUES
"O»

pinturas,
R, Vise, de Piraiá. B2106. Ipanema

7 Vício» Capital»"
Tei 227-2413

Matias Maroser

arquitetura, móveis e objetos de arie
^(Utoqué* d* Sto Vkam» K JL 3C9 Av. Ataulfo do Pslv* 270 I). 301-A
Shopping dl Qéwa Rio Dolgn Cintar
:=^_ Ti: 2SM796 Tsl: Z74-&49

©

Galermfãè\Arte Ipcinei na

GRANDE LEILÃO DE OUTUBRO
COLEÇÃO BORGES DA FONSECA
Exposição - 12 e 13/10 • Leilão - a panir de 14.10
Run Aníbal da Mendonça, 27. Tel: 23&-2032

c.;
Exposição

Ângelo de Aquino
14 a 26/10

cinturas

Rua Marquês de São Vicente, à2'204
Shopping da Gávea - Telí. 274-264-4

GALERIA SARAMENHA
Exposições
1o a 19 10 - ANNA BELLA GEIGER pinturas desenhos e ob|e!os.
Rua Marquês de Sáo Vicente, 52 lo)as 165/158
Shopping da Gávea. Tel. 274-9445 Rio

Heliete Vaitsman

KOBERLING, Bernd -pimura*"
MIÒDENDORF, Helmut-pimur
10/10 á 4/11

THOMAS COHN
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ARTE CONTEMPORÂNEA
R. Barâòda Torta t85-A Ipanema.
Tel.:-287-9993
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Domingo tem
Feira de
Antigüidades
na Praça do
Casashopping.
Das 10 às 19h.

v*
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1970 1985

associação
Urnsílríra
í)c antiquados
Venha ao Casashopping
- Barra da Hjuea
A\ Alvorada
(entre o Carrclour e u MakroI
Apoio: JORNAL IX) URASU
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CLEUSA & ARY PAULO RESENDE
Oscar Peterson no Municipal

R. Tonelero. 236-A Copacabana Tels: 235-Sitt235-5695
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O MELHOR DA SEMANA
SSSBHESSBSaSESSESÍ^

musica

Da performance de Cage à
improvisação de Gnattalli

Radamés Gnatalli na H. Stern

O centro da semana é a apresentação de
John Cage, quinta-feira, na Sala Cecília Meireles
— uma performance do
grande compositor
norte-americano, homem do happening e do
nonsense, totalmente original. Mas, como
sempre, há muitas opções. No auditório H.
Stern, por exemplo, termina amanhã o ciclo de
concertos deste ano com a presença de outra
personalidade maiúscula: Radamés Gnattalli,
que toca ao piano composições suas e dos
outros, improvisando sempre, como só podem
fazer os verdadeiros músicos. Também amanhã, o pianista Homero Magalhães retorna à
Sala Cecília Meirelles depois de um longo
ostracismo musical (em termos de recital):
Homero toca Couperin, compositor que conhece profundamente, César Franck (o magnífico
Prelúdio, Coral e Fuga) e 12 Prelúdios de
Debussy. Para quem gosta de corais, há duas
boas opções, ambas na Sala: quarta-feira, a

Associação de Canto Coral canta Schuetz e
Scarlatti; sexta-feira, é a vez do coral Canto em
Canto, de Elza Lakschewitz.
Há diversos violões: terça-feira, no IBAM. o
de Paulo Porto Alegre; amanhã e terça, em
promoção do Museu Villa-Lobos, os de Carlos
Siqueira e Sérgio Bugalho, no Teatro Odilo
Costa Filho (Rua São Francisco Xavier); amanhã, na Aliança Francesa de Botafogo, toca
Aloysio Neves; quarta-feira, finalmente, na Casa de Ruy Barbosa, um duo violonístico: César
Abreu e Antônio Gomes. Na Sala Cecília Meireles, toca, quinta-feira, a pianista Fany Solter,
baiana de Ilhéus, diplomada pela Escola Superior de Freiburg, Alemanha, onde se radicou e
dirige uma movimentada escola de música.
Quarta-feira, no Teatro Glauce Rocha, a SALB
apresenta uma Bohème que tem Ruth Staerke
no papel de Musetta.

Luiz Paulo Horta
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Futebol, Gagabirô e os cassinos
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Do esporte à música, atrações para todos
os gostos essa semana na televisão. Para quem
gosta de esporte, boa notícia: a Globo transmite na quarta-feira, a partir das 14h50min, a
partida entre a Dinamarca e Suíça, válida pelas
eliminatórias européias da Copa do Mundo do
Ainda
na quarta-feira,
às
próximo ano.
21h45min, na TVE, o convidado especial de
Contraluz é o cantor/compositor João Bosco.
Será mostrado parte do espetáculo Gagabirô,
sucesso na última temporada.
0 programa apresenta, também, o violão
clássico de Raphale Rabelo, o baixo de Nico
Assumpçâo e a percussão de Jorge Arena.

João Bosco na TVE

O resultado é um programa com clima bem
"grande
brasileiro que João Bosco chama de

caldeirão". A música Incompatibilidade, de
Aldir Blanc e João Bosco, será interpretada por
ele, Raphale e Nico. Fazem parte da trilha
sonora Escadas da Penha, Cabeça de Nego e
Heróis da Liberdade.
Na quinta-feira, a TVE tem outra atração
interessante. Às 21h45min, a TVE acende a
discussão sobre a legalização dos cassinos em
Tribunal do Povo. Solução econômica ou vício
maldito? É essa questão que encaminhará a
discussão sobre o jogo no Brasil, assunto que
volta e meia vem à tona pelo país afora. O juiz
Alfredo Tranjan julgará os pontos-de-vista do
empresário Carlos Batelli e do advogado Clóvis
Sahione.

Miriam Lage

classe & mídia
EU FACo
6INA\STICA
PPA MANTER
A FOPMA

Marco
MEU TPA0ALWO BPlNÂMICO, VIA6ENS
SSO.S...

MINHA VIPA SociAL e
AólTAPúSSlMA, FESTAS,
VEPNISSA6ES,
-nEATT*OS.„

PESf>UP.ANTtS...

MMUo
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O JEANS DESTE VERÃO
O VERÃO DA LE PELAGE
Um estilo que faz sucesso, a belíssima coleção de
verão do LE PELAGE. Lançamento com exclusividade de estampas floridas em malha e modelagens joviais. Show Room: Fórum de Ipanema, Rua
Vise. de Pirajá, 351 sala 503 — tel (021) 2670893

0 SOL BRILHA EM ICARAÍ
Com o lançamento da coleção verão da
SOL A
SOL Confecções, onde você encontrará
criações
belíssimas e exclusivas em
popeline, organza
malha, viscoze, lycra e biquinis transadissimos'
Anotem o endereço do Show Room:
R. Sete de
Setembro, 73 — Icaral — Tel.:
(021) 714-1371

O raro bom gosto do estilista ANDRÉ LUIZ,
é
completado pelo perfeito caimento e o acabamento primoroso de suas roupas. Por isso mesmo,
JEANS E COTTON é a etiqueta
jeans que vem
conquistando o mercado
junto ao consumidor
jovem. JEANS E COTTON: Fábrica e pronta entrega em Paracambi, R. Coronel Othon, 567-RJ tel •
(021) 783-2978 e em Copacabana, R. Santa
Clara, 33 sala 1 1 1 2 — Rio tel.: (021) 235-0293
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Visite a METAMORPHOSE e aproveite a
promoção de 20% de desconto
que está oferecendo nos meses de primavera,
preparando
você para enfrentar o verão com formas
perfeitas e elegantes. Tratamento para emagrecimento, celulite, flacidez, rosto, cabelos,
eletrólise (depilação definitiva) e curso de
auto'maquilagem. Av. Niemeyer, 769 - Pav.
SC — Hotel Nacional tels.. 322-1000 R 55 e
42

NA ONDA DA RAIA
Após o grande sucesso dos chaveiros PÉ DE PATO e CAMISA,
junto ao público jovem a RAIA lança os
originais e exclusivo chaveiros BOIA e PEIXE. A RAIA também desenvolve suas idéias ou modelos
com
a logomarca de sua loja ou empresa. Rua Siqueira Campos, 143-s/loja 35 — tel.:
(021) 255-9143

PARABÉNS PRA ELES
"

Agora a criançada curtirá muito
mais o seu aniversário. PARABENS PRA VOCÊ é a loja que
projeta a decoração da festa de
seu filho com muito bom gosto.
Temas novos e inéditos. Para
comprar ou alugar, PARABÉNS
PRA VOCÊ fica na sobreloja 211
do Fórum de Ipanema, R. Vise.
de Pirajá, 351 — tel.: 2479947.

JEANS

Pronta Entrega
JEANS LISTRADO. GRAFISMO.
GEOMÉTRICO E FLORAL DO LANÇAMENTO PRIMAVERA/VERÀO
RUA VISC. DE PIRAJÁ N° 550 Sl
1507 RIO-TOP CENTER DE IPANEMA
Tel. (021) 239-6449

MIRAGE CABELEIREIROS
SOB NOVA DIREÇÃO
Com sua equipe de JOVENS E ATUALIZADOS cabeleireiros oferece uma linha
completa de serviços para seus cabelos, com
produtos nacionais e importados. Excelente equipe de manicures,
pedicures — e
depilação —
que trabalha com seus INSTRUMENTOS ESTERELIZADOS
por RADIAÇAO ULTRAVIOLETA. Rua Henry Ford 205
— Tel.: 238-2343 —
Tijuca (perto do
Tijuca T. Clube).

Scotchgai
ANTIMANCHAS
Ao comprar seu estofado, cortinas, etc,
não esqueça de protegê-los contra manchás. A CASA FRAAA, especializada na
aplicação de ANTIMANCHAS em tecidos,
vem oferecendo o melhor serviço com
qualidade, garantia de 2 anos e ótimo
preço. CASA FRAM fica na Rua Ataulfo de
Paiva, 944-B, Leblon — Tels.: 294-2399 e
239-0644.
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c ERAMICA EM LAÇA
• Agora em
NITERÓI as Paisagistas PAULA
MARX e LÚCIA ELISA BASBAUM BARCELLOS
projetam o seu jardim sem custo. A execução
é feita pela TREVO PLANTAS E
JARDINS que
utiliza plantas
produzidas em horto próprio
que fica na Eitrodo C«lso P«çonho, 75 T'«vocU Piratininga —
T.l. 709-1745 onde
«oce encontrará, também,
grande vonedade
em vasos ornamento.s
A TREVO vem oferecendo o melhor visual
para sua residência
Aberta aos sábados
e domingos

CERÂMICA ALISSANDRA a fábrica
que tem feito grande sucesso com
suas peças esmaltadas, está lançando novos modelos em laça e aceita
encomendas em todas as cores. Preços espeaalíssimos para lojistas. Rua
Espírito Santo Cardoso, 304.
Gal
tel. (021) 571-8947
Ti,uca

/âliMikJMTf aletron
BANCOS DE JARDIM
Pes oe fero fund.do e madeira ipê, fones e decorativos
Pa'a colégios resioênoas e condomínios, a partir oe OS
228 000 Fabrico Av Mm Edgard Romero. 616 k>|Os R
SidõnioPoes. 75 - tel 594-2029, eR Cândido Ben.oo. 50
- lei
390-1280 Pe^a catologoi por telefone

COIFA ELETROSTATICA
Elimina a fumada, gordura e demais impureza
aTraves de Míros metálicos com viaa útil permanente Sem dutos. mantas, carvão e obras Você
encontra na ASSECO Rua Barão de Mesquita
891 Ijs 6 e 7 - tel
571-7398
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Difícil vida fácil

Lúcia Rito

com Marco Antônio Antunes, em São Paulo

O papai tem muito dinheiro, mas
os filhos querem vencer sozinhos
é fácil ser filhinho do papai.
Que o digam 10 herdeiros de
fortuNãoalgumas das mais sólidas
nas do país. Todos, sem exceduro na vida, trabalhando entre
dão
ção,
horas por dia e, apesar das
10
oito e
vantagens que têm sobre os brasileiros
comuns — que não tiveram como eles a
chance de estudar nos melhores colégios
e poder escolher, sem se preocupar com
os riscos e com a sobrevivência, a carreira
preferida —, confessam ter sofrido cobrancas da parte dos amigos e da própria
família. Exatamente por serem filhos de
pais ricos. Para todos eles, o peso da
herança se manifestou desde cedo e,
hoje, com a idade média de 32 anos,
sentem-se seguros da escolha que fizeram, porque começaram a trabalhar por
volta dos 15 anos.

Dos entrevistados por Domingo, a
metade seguiu os passos dos pais e hoje
ocupa importantes cargos na empresa da
família, dirigindo entre cinco e 10 mil
funcionários, chegando cedo ao escritório
e sem ter hora certa para sair. A outra
metade teve que brigar para sair da redoma e, enfrentando muitas vezes até o
pouco caso da família, provou que tinha
talento para brilhar em outra profissão. O
saldo para os dois lados é positivo. Dos
que seguiram a trilha paterna, alguns tornaram-se presidentes das empresas, como é o caso de Márcio Fortes, no comando da João Fortes Engenharia, e de Hélio
Paulo Ferraz, presidente do grupo Companhia Comércio e Navegação. Entre os que
tentaram a sorte abrindo seu próprio caminho, todos foram bem-sucedidos e alguns
estão tão ou melhor de vida que os pais,
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José Fortes, 24 anos, empresário do Paralamas do Sucesso
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como é o caso de Rogério Steimberg (filho
de Jacob Steimberg, o dono da construtora Servenco), o cérebro da agência de
propaganda Estrutural, que trouxe Zico e
Sócrates de volta ao Brasil, e em 10 anos
recebeu todos os prêmios do setor. Ou
como José Fortes, irmão mais novo de
Márcio, 24 anos, o bem-sucedido empresário do Paralamas do Sucesso, que em
um ano e meio viajou com o grupo para
220 shows por todo o país, cobrando 600
ORTNs ou CrS 35 milhões de cachê por
espetáculo e dividindo com o trio os lucros
da empreitada.
Se os filhos acham difícil vencer na
vida tendo um pai rico pelas costas, o que
dizem os pais? A maioria não facilita as
coisas em casa. O poder pode ser ótimo
para quem sonha com ele, mas para quem
tem é uma complicação a mais. E os filhos
acabam herdando junto com a fortuna a
preocupação paterna de não esbanjá-la e
sim fazê-la crescer cada vez mais. Por isso
nenhum dos entrevistados reconheceu ter
uma vida fácil, podendo comprar o que
viesse na telha, sem prestar contas em
casa. Desde cedo, eles eram levados
pelos pais para acompanhar o trabalho, em
visitas rápidas mas sempre instrutivas e
cresceram, ou com a idéia fixa de que um
dia tudo seria deles ou torcendo para que
alguma coisa acontecesse que lhes desse
a chance de escapar. Não é à toa que
todos tiveram alguma participação, em
algum momento de suas vidas, na empresa do pai, e os que conseguiram cair fora
só foram perdoados depois que mostraram sua competência. Como diz hoje João
Fortes, 67 anos, com a tranqüilidade de
quem criou 10 filhos, todos em excelente
"fiquei
muito surpreposição profissional,
so com o sucesso do Zé como empresário
e de o Paulo ter abandonado a carreira de
engenheiro para estudar saxofone e flauta
nos Estados Unidos. Mas hoje me emociono quando o escuto tocar e quando me
contam dos êxitos do Zé com o Paralamas". Do mesmo modo, orgulhoso, ele
"o
fala de Cláudio,
arquiteto que construiu
o mais belo prédio comercial do Rio, o
Centro Empresarial de Botafogo", de Már"que
dirige a companhia com compecio,
téncia", de Pedro e João que também
exercem cargos importantes na empresa
e das quatro filhas, todas profissionais liberais, uma turma que já lhe deu 18 netos.
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Para Márcio Fortes foi natural seguir o
caminho do pai e acabar Presidente da
João Fortes Engenharia, hoje com 11 filiais
pelo Brasil e 12 mil empregados. Desde
criança, ele costumava acompanhá-lo às
obras e, depois de formado, e de uma
passagem pela Secretaria Geral do Ministério da Fazenda com Carlos Rischbieter,
mudou-se definitivamente para o maior
posto da empresa. Casado, três filhos, ele
mora no Leblon, entra no escritório em
Botafogo às sete da manhã e só sai às
sete da noite, se não tiver nenhuma reunião importante. É discreto como o
pai e
seu único lazer é pilotar o bimotor da
empresa para visitar obras fora do Rio. Seu
irmão José é o oposto. Mesmo influenciado pelo pai — chegou a fazer faculdade de
Arquitetura e a trabalhar na empresa — ele
sempre foi ligado à música e por isso não
hesitou quando Herbert Viana, seu colega
da UFRJ, o convidou para ser o empresario do Paralamas.
Quando comunicou à família sua op-
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Biza Vianna, criativa como a mãe

fl

ção de ser empresário de um conjunto de
rock, o espanto foi geral. "Meu pai pere
acabar?" José responguntou:
"Aí quando
deu:
parto pra outra". O jeito foi o
patriarca admitir o talento do filho e muitas
vezes, nestes três anos, o próprio João
Fortes deu informações sobre o cachê do
conjunto. "O pessoal ligava lá para casa,
ele atendia e antes que desse qualquer
explicação, faziam convites", conta José.
"Ele
acabava informando sobre preços e
datas, pedindo para ligarem mais tarde e
falarem comigo". Atualmente, José está
casado e deixou a casa dos pais, mas é
sempre excitante ouvir suas histórias nas
reuniões da família. Afinal, todos os outros
nove seguiram carreiras mais formais e
ninguém tem tantas novidades para contar. Mesmo assim José confessa não ter
tido tantas facilidades. "Meu pai sempre
foi muito católico e não gosta de ostentar
e esbanjar. Eu fui o único que ganhei um
carro quando me formei. E mesmo assim
porque estudava no Fundão"! Ele acredita
"um
almofadinha na vida"
que não virou
exatamente porque recebeu esse tipo de
tratamento. Hoje ele tem um apartamento!)
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Hélio Paulo Ferraz, o mesmo prazer como produtor de cinema e empresário da indústria naval
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Herbert Richers Jr, produtor, diretor, ator e cantor
na Gávea, mobiliado simplesmente, vídeocassete, secretária eletrônica, mas avisa
"Gosto
do que faço
que não é um Yuppie.
e de ficar em caso ouvindo música. Por
enquanto está ótimo assim."
FAZENDO MODA COMO A MÀE
A estilista de moda, figurinista de teatro e ex-atriz Biza Vianna, 35 anos, desde
os 15 lida com moda porque sua mãe
Marília Valls, é a dona da Blu Blu. Biza
acabou seguindo naturalmente este caminho, embora relutasse de início e tentasse
se especializar em desenho industrial. Ela
trabalhou em fábricas de roupas populares, mas de uma maneira ou de outra
sempre esteve ligada à Blu Blu. Nos anos
70, ajudou a mãe a realizar os grandes
desfiles de moda na rua, que transformaram os lançamentos das coleções da loja
nas primeiras performances do gênero e
começou a se encantar com o teatro. De lá
para cá, fez figurinos para uma dezena de
montagens — o último foi para Um Beijo,
Um Abraço, Um Aperto de Mão, de
Marieta Severo — e atualmente está terminando Tupã, de Mauro Rasi, com estréia prevista para outubro. Para o grupo
Capitães de Areia fez O Guarani, A Barca
do Inferno e prepara agora Os 12 Traba"Hoje
lhos de Hércules.
acho que faço
uma roupa mais sofisticada que minha
mãe. Ela faz uma roupa mais jovem,
colorida, tropical. Eu gosto de ombreiras,
texturas e brilhos, um estilo anos 50."
Biza está casada há sete anos com o
ator negro Zózimo Bubul e, além das
dificuldades que encontrou para se livrar
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do peso de ser filha de uma estilista,
também sofreu com o racismo das pes"É
soas. Mas não se arrepende de nada.
claro que ser filha de Marilia Valls ajudou,
mas, se eu não tivesse know how e 15
anos de experiência no ramo, de nada
adiantaria", acrescenta. Há oito meses,
ela abriu uma confecção própria e nesse
pouco tempo já conquistou centenas de
clientes em todo o Brasil, produzindo einco mil peças por coleção. Biza acredita que
a diferença dos jovens empresários de
hoje para os de antigamente é que todos
estão aflitos por intervir, apostar no que
"Depois
de uma década confliacreditam.
tuada, nós descobrimos que somos capazes de nos autogerir."É bom apostar no
lado objetivo e transar com o dinheiro para
dar prazer." Ela não tem pudores em
reconhecer que deve muito à mãe pelo
"Minha
escola foi ela, com
que é hoje.
quem aprendi o preciosismo de acabamento e a disciplina, essencial para o
trabalho."

liar há muitos anos e foi natural que ele
assumisse a presidência da empresa e
não o irmão mais velho Antônio Paulo,
economista e antropólogo, que está há
poucos meses trabalhando com ele — o
mais novo, Buza, virou ator e diretor de
teatro. Hélio Paulo tem quatro filhas, mora
em São Conrado e joga tênis, sempre que
as reuniões permitem, no Country Club.
Nos finais de semana, gosta de ir para
Búzios, mas nem sempre isso é possível.
Para ele trabalhar com navios, controlar
gastos e preocupar-se com a estabilidade
de cinco mil empregados é uma coisa que
dá prazer e não é sentida como uma
responsabilidade.
Hélio Paulo também é produtor de
cinema e encara essa atividade como
"algo
natural,
que busquei para ocupar um
espaço vazio". Ele começou há 10 anos
com Xica da Silva, de Caca Diegues, e
hoje exibe, orgulhoso, uma lista de 10
filmes produzidos por ele — de Marília e
Marina a Rio Babilônia, passando por
Jango e Os Anos JK. Como empresário,
Hélio acha essencial investir nos projetos
culturais e vê como única saída para um
país do terceiro mundo o aumento
qualita"Para
tivo da produção cultural.
compensar a defasagem tecnológica é preciso
impulsionar o designer cultural, que ainda
tem muito a ser explorado."
O publicitário Rogério Steimberg, 33
anos, nunca pensou em administar a Servenço, a construtora da família. Ele sempre foi diferente e desde pequeno desenhava e pintava, por isso o pai não teve
nenhuma chance de colocá-lo no negócio.
Nos anos 60, ele chegou a participar de
um salão nacional de artes plásticas no
MAM, com um elevador espelhado que
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ESTALEIROS E CINEMA
O mesmo prazer que Biza Vianna sente desenhando roupas para peças e em
criar roupas sofisticadas para as mulheres,
sente o empresário Hélio Paulo Ferraz, 39
anos, no comando da Companhia Comercio e Navegação e outras 10 empresas
ligadas à indústria naval. Ele também começou cedo, seguindo o pai, e desde os
16 anos trabalha na companhia. Na verdade, desde os oito ele acostumou-se a
"Eu
estudar no escritório.
era um péssimo
aluno, e meu pai me trazia para a cidade
para estudar." Com isso, tudo lhe é fami-
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Roberto Faith preferiu o jornalismo
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sempre que ele ameaça sair do sério e
falar um palavrão.
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Balcão de livraria, arquivos,
gráfica,
tudo que um editor deve saber sobre a
profissão, Alfredo Machado Jr., 33 anos,
aprendeu. Chegou a estudar economia na
universidade de Nova Iorque, mas não
terminou o curso e há 13 anos começou a
se envolver com a Editora Record, a maior
do país, com 565 livros editados no ano
passado num total de 3 milhões e 350 mil
exemplares. Hoje ele dirige a editora com
o pai e um outro irmão e o que começou
quase de brincadeira virou um trabalho
"É
hh
divertidíssimo manter um
prazeroso.
_Hiti.'___flB
relacionamento quase diário com
pessoas
como Jorge Amado, Rubem Braga e Fernando Sabino", encanta-se. Alfredo
pratiBfl
^fluca esqui aquático e vai trabalhar de moto,
mas confessa
seu hobby é o trabalho
flfl
1^ e muitas vezes que
troca o final de semana na
• - ;^ £91
a> casa em Teresópolis por um plantão na
¦
___&<_&sl_m_____r a '
editora. É um yuppie assumido e acha seu
Rogério Steimberg, ás da publicidade
trabalho fascinante:"Não tem burocracia,
emitia sons inesperados e deixava o públié muito variado e trabalhar com meu pai é
co assistir a sua própria reação. Depois fez
ótimo. Somos uma equipe e as funções na
faculdade de arquitetura. Mas foi num
empresa são complementares".
estágio numa agência de publicidade que
Outro que está subindo devagar na
descobriu o que queria na vida. Abriu a
empresa do pai é o paulista Pedro Conde
Estrutural há 10 anos e nesse meio tempo
Filho, 31 anos, oito deles fazendo estágios
revolucionou a linguagem da publicidade
nos mais diferentes departamentos do
imobiliária. O pai, entáo, resolveu ajudá-lo,
Banco de Crédito Nacional. "Nunca vou
"mas
até a primeira campanha dar certo
promover você apenas porque é meu
eu sentia que ele estava duvidando." Foi
filho", avisou seu pai Pedro Conde, presiuma bomba no mercado. Com a Estrutural
dente executivo do BCN, quando ele cocomeçaram as campanhas com aproach
meçou a trabalhar lá em 77, deixando o
jornalístico e centradas na figura de comeemprego de advogado numa empresa pridiantes populares.
vada. Casado, uma filha, Pedro assimilou
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bem a lição e se orgulha de conhecer mais
o banco do que qualquer outro funcionário.
Ele já morou um ano e meio em Nova
Iorque, outro tanto em São Francisco,
sempre se especializando. "Hoje o que
mais me interessa é o estar bem no
aspecto profissional" — confessa. E não
sente estar sendo preparado para exercer
o cargo máximo no banco, e sim se
preparando ele mesmo para chegar lá. "O
trabalho consome 75% do meu dia. Mas
isso não me aborrece."
Também por adorar o que faz, o canoca Roberto Faith, 34 anos, neto do fundador das Lojas Brasileiras e herdeiro de
50% das ações da companhia com a
morte do pai e do avô, passou adiante os
negócios para continuar exercendo a profissão de jornalista. Ele morou 10 anos
fora do Brasil, estudando na Universidade
de Cornell, nos Estados Unidos, e depois
como correspondente da TV Globo na
Europa. Não se arrepende da escolha e
já
montou uma produtora independente, a
Meta Vídeo, para continuar a fazer o
que
"A
família nunca me pressionou",
gosta.
"apenas
diz ele,
insinuava que seria ótimo
se eu cuidasse dos negócios." Como não
quis, Roberto se dedicou ao jornalismo
com afinco. Foi correspondente em Nova
Iorque, Paris, Londres, chefe da Central
Globo de Jornalismo na Europa e, quanto
mais ficava fora, mais se sentia brasileiro.
Até que, em 83, decidiu voltar e ficou um
ano e três meses chefiando o Globo
Repórter. Quando o programa deslanchou, ele sentiu que mais uma vez era
hora de mudar. Depois de uma breve
passagem pela Intervídeo, fundou sua
própria produtora e faz hoje o programa
Conexão Nacional.
0

DA CONSTRUÇÃO A PUBLICIDADE
Rogério ganhou vários prêmios por
suas campanhas, a aprovação paterna e a
certeza de que estava no caminho certo.
"Acabei
ajudando meu pai de forma indireta e ele se convenceu que eu seria um
péssimo engenheiro". Ele procura sempre
inventar uma novidade de impacto e expiorar a realidade e o momento político
para suas campanhas."Muitos trabalhos
que faço são quadros assinados. Não
quero apenas vender um produto, mas dar
prazer a quem está assistindo e isso só se
consegue mudando e procurando novas
formas de expressão". Agora mesmo está
no ar um anúncio que demonstra
que
Rogério fez bem em trocar a empresa
paterna pela publicidade. É dele a campanha criada para a tapeçaria Lider, mostrando o ator José Santa Cruz anunciando o
Programa Reformista Chão, Paredes e
Cortinas, como se fosse a
plataforma de
um dos candidatos à Prefeitura do Rio de
Janeiro, com tarjas
pretas interferindo

êêÈ^^_âf *fl. JIB^PHBHflflH^Bfl^fl*^^^^^S flBflmBfc
^B ^^^fl

MílTi'IÍTImB^Tjn.rj3/,_i^jMBWB*f

_______¦
oyj<- '"?i'ê.w0^r '¦

\\\\\\\\\\\\\____\\v\. '¦¦ -'- Jf _.

«-a

' fl

Xwam

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

fl

^B^BiS^^B ^Wfil _f"MMtv*m^mm«S^ ' *fi

' -i iHRti. ' BB

^_____H__ky __________________ v^9^9iiiiiF n. i^wW^.Ts^ff^^MSiii

-H

1^^^^

fl _________L___fl_k

^M

^1
3^

'-^1

LT

lll^mSSÊ^mm^ÊSi BMj IM jff BB MT__

I

^^^

^^r

^Ê _W^________\\\

fljf |

'-ünl

¦''""'¦BSssBgBHi^HHH-^^K--^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
**fl

____t__^__\_w_mf^a____>

_^H

""l*7" '''¦¦-í^bB ^^flJ^^^^^^^^H

_____________________{__%___¥ ______\\\

_^fl-.

âfl

«5

fl

lL_^^fl
B2
_____________t__________\\\\\\
M <®

I
^m y

Alfredo Machado Jr. convive com prazer com escritores
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Projetos personalizados de armários e móveis em madeira
de lei com design exclusiva.

arte ambiente

cozinhas

FÁBRICA: SHOW ROOM
Rua Bento Ribeiro, 66-A tel.: (021) 233-1671
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Informações: Tels.: 222-1605
242-7449
DESIGN EXCLUSIVO EM MOGNO
MESA C/ CRISTAL 3x 998.000
3x149.000
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ARMÁRIOS EMBUTIDOS — COZINHAS E BANHEIROS
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PREÇOS FACILITADOS EM 6 VEZES SEM JUROS.
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Rua Barata Ribeiro, Í47-Ae Í94-C tel.: 542-0747 e 541^0137
í^^rííf-'"-'-.
Leblon: Rua Dias ferreira, 228-B

Solicite sem compromisso a visita de nossos
projetistas
tels.: 284-0131 e 201-8748
Exposição: Rua Hadock Lobo, 175 — loja A — Tijuca
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PROMOÇÃO ESPECIAL:
CONJUNTO ESTOFADO COMPOSTO DE
SOFÁS DE 2 E 3 LUGARES REVESTIDO EM
FINÍSSIMOS TECIDOS DE Cr$ 4.500.000
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EM 6 VEZES SEM JUROS.

1 VENHA CONFERIR
S NOSSOS PREÇOS!
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Tijuca:

Estantes
Rua Conde de Bonfim, 86-A. Tel. 234-4197

Méier: Rua Dias do Cruz, 413. Tels: 249-3175 e 249-4963

(SÁBADO ATÉ

18:30 h)

Produção: Roberto Boente
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ETC! c l.\I. é a mais nova gntft.
que pintou no pedaço, trazendo uma
n.n.i tnugcm na utilização de complementos do vestuário
1 I ( r I AI. selecionou o que ha dc mais moderno em
matéria de bolsas, untos e acessórios, leito especialmente
para aiompanhai as tendências da nova geração
HK e TAL e beleza, juventude e descontração
K1C c TAL acompanha você aonde você for
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DE SAMPA A MONTE CARLO
Roberto Faith mora num luxuoso apartamento na praia do Pepino e edita suas
reportagens em casa, com um vídeocassete e uma máquina de escrever que só
falta falar. Ele continua cuidando de longe
dos seus negócios e não sofre quando
"Não
precisa perder tempo com eles.
acho repelente. Apenas não nasci para
dirigir ninguém. Prefiro o jornalismo. É
mais dinâmico". Uma opção que o paulista
Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto, 21
anos, não precisou fazer. Filho do presidente da Federação das Indústrias de São
Paulo e Vice-Presidente da Cobrasma,
"Luisinho"
coleciona obras de arte e devora com igual apetite livros sobre história da
arte e trabalhos sobre política e economia.
Chega cedo na matriz da Cobrasma, no
poluído município paulista de Osasco,
mas é comum encontrá-lo numa festa em
Monte Cario, ao lado de personalidades
como a princesa Caroline, a atriz Sidnei
Rome e o multimilionário David Rotchild.
No ultimo ano de administração de empresas. ele trabalha desde os 16 anos na
empresa do pai e acha que seu unico
usufruir de sua compae
privilegio
"Sou poder
nhia.
muito, mas muito ambicioso e
quero com 26 anos ser alguém na vida."
Não vai ser difícil. Boa vontade, esforço
próprio e influências importantes não lhe
"Luisinho"
faltam.
é amigo de Fernando
Bracher, presidente do Banco Central,
com quem fez estagio no Bradesco do exministro Delfim Neto e do ex-embaixador
Walther Moreira Salles.
"Luisinho"
Enquanto
prepara-se para
dar o grande salto, Herbert Richers Jr, 30

*~
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Pedro Conde Filho, ascensão no BCN
anos, sonha com o lançamento de seu
primeiro disco como cantor. Diretor de
clips do Fantástico, produtor, ator, compositor, ele acha que se preparou a vida
toda para ser um artista polivalente e acha
está pronto. Aos cinco anos, era o
que
"ponto"
de Grande Otelo nos filmes pro"um
duzidos pelo pai Herbert Richers,
nome que virou marca de tanto que apareceu nas versões brasileiras para a televisão." Quando disse que ia ser ator, o pai
"Achou
não gostou.
uma coisa menor.
Tive que brigar para ele me aceitar como
sou". Herbert trabalha desde os 15 anos.
Garante ter comprado o seu primeiro apartamento. aos 18 anos, com dinheiro próprio e afirma que se hoje em dia ficar sem
emprego pode até passar fome.
Exagero, à parte, Herbert realmente
venceu pelo talento que tem e não teme
arriscar tudo para se lançar como cantor.
Ele gravou para o Pirlimpimpim como o
Visconde de Sabugosa, fez James Dream
para o disco de Armação Ilimitada e
acabou de produzir o clip de Rita Lee, mas
está de olho na sua carreira como cantor.
"Falta
um intérprete jovem no Brasil. O
unico que existe é Ney Matogrosso que já
tem 40 anos", analisa. "Quero me candidatar." Pode ser o sucesso de 86. É só
esperar para ver. Se dependesse do pai, o
poderoso Herbert Richers, o filho seria um
"Ele
produtor tão sólido como ele.
chegou
a me proibir de estrear na primeira peça
aos 15 anos porque eu era menor. Agora
aprova tudo o que eu faço." É isso aí. Os
filhos do poder podem até não seguir o
pai, mas ao que parece, herdam quer
queiram ou não, uma vocação irresistível
®
para o sucesso.

r~

CHEGOU O Io SHOPPING
CENTER DA MODA NA ZONA
NORTE
O sucesso do verão, roupas feminina,
masculina e infantil.
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Rua Montevidéu, 1251. Tel: 280-5630. Penha
Apresente este anúncio e você ganha 5% de desconto
jfll
Pagamento em 3 vezes sem juros é na Sam Way.
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0 toque feminino
trocaram almoços com executivos
em finos restaurantes da cidade por
rápidos sanduíches em bares de São
Eles
Cristóvão. Irritantes chamadas telefônicas de uma mesa de Open Market, pelo roncar
de dezenas de máquinas de costura. E ainda, a
régua de cálculo e o giz pelas
peças de cerâmica, tiras de amostra, linhas e tecidos. Cinco
profissionais cariocas deixaram a Engenharia, a
Economia e até a Sociologia pelo mundo da
moda, onde circulavam vitoriosas as suas mulheres. No começo, eram fabnquetas tipo "fundo de quintal". Mas quando foi se
processando
o estágio industrial elas foram envolvendo os
seus mandos como num novelo de lã. Eles,
por
sua vez, não tecem hoje qualquer arrependimento e tampouco se preocupam com
qualquer tipo de preconceito machista ou acadêmico que possa existir.
Depois de 14 anos na Shell, o economista
Clóvis Corrêa da Costa, 37 anos, deu adeus à
segurança da multinacional, à mordomia do
carro com chofer, duas secretárias além das
férias e promoções,
pela fábrica da mulher
Lúcia Helena Malzoni. Clóvis já ajudava Lúcia e
sua irmã Tereza sócias da então iniciante Loop,
especializada em tricô de malha,
quando ela
começou num galpaõzinho em Botafogo, em

46

1979. A noite, quando chegava do trabalho, ele
resolvia os problemas com o contador, um
verdadeiro bicho de sete cabeças para as sócias. Mas o economista já martelava há muito
tempo o desejo de ter um negócio próprio. Por
coincidência, Cláudio Dutra Aboim, 38 anos,
cunhado de Clóvis. também se sentia insatisfeito como engenheiro da Internacional Engenhana. Em 1984, eles entraram para a Loop.
"Meus
diretores na Shell" — lembra Clóvis
"achavam
pai de trés filhos —
que eu estava
blefando, querendo aumento de salário ou outra
coisa. Quando entenderam meus planos,
pediram apenas que eu ficasse mais cinco meses
na empresa." Clóvis ficou mas já iniciava,
depois do expediente, o seu novo cargo de
diretor de vendas da confecção. Sentiu um
pouco de falta da mordomia de apertar o botão
e aparecer alguém prestativo para servi-lo. No
geral, sente-se muito mais feliz agora em poder
ver que as coisas estão prosperando nos novos
galpões de Sâo Cristóvão. A Loop tem 50
empregados, uma loja no Rio, e outra em São
Paulo, uma produção de 200 peças por dia e
que chega também aos mercados sueco, canbenho e norte-americano Os sócios acham que
tiveram sorte em poder dividir tão bem as
funções. Enquanto Teresa e Lúcia cuidam da
criação. Cláudio fica com a produção e administração. Para que não fiquem "ligados vinte e
quatro horas por dia", diz Clóvis, evitam trabalhar na mesma sala. entram na fábrica em
horários diferentes e às vezes até mando e
mulher chegam em seus próprios carros. Nos
tins-de-semana, chegam a anotar em bloquinhos as questões que só entrarão em pauta na
segunda-feira.
Da Sociologia à moda, Sérgio Gadelha de
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Ele se cansou de ouvir a pergunta: "E o José Mário da Alice Tapajós?"

Quando os maridos
abandonam empregos
para ajudarem a
mulher no trabalho
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Rose Esquenazi
Queiroz Costa, 37 anos, passou por uma grande
transformação. Se antes considerava a moda
"uma
coisa supérfula". hoje a encara com mais
seriedade, "além de empregar pessoas e contribuir para o crescimento do Produto Interno
"Casado
Bruto.
com a ex-jornalista Gilda Chataignier, Sérgio sempre deu sua ajuda quando a
companheira se enrolava com o número excessivo de compromissos, e cálculos. Na década
de 70. Gilda abria uma agência de publicidade
ligada à moda e que cresceu rapidamente
para
alegria do casal. Sérgio abandonou o cargo de
assessor de Comunicação no Governo Faria
Lima — emprego de sociólogo na época não
existia — e associou-se à mulher.
Até que chegou a crise para minguar as
verbas de seus pequenos clientes
que não
tiveram outra saída, a não ser, acabar com a
publicidade. Em 1980. a agência — Bureau de
Style — se transformava em Sinaninha e Maricota, confecção infanto-juvenil na mesma rua
calma de Botafogo. De novo, os negócios
começaram a prosperar. Agora produzem três
mil peças mensais, empregam 30 funcionários,
criaram o Grupo de Moda Infantil
que reúne 30
confecções cariocas. "No início" — conta Sér"senti
muita ansiedade por ter largado a
gio —
minha atividade. Mas pesadelo mesmo, nunca
tive." Continua lendo seus livros de
psicologia
sociologia e qualquer assunto cultural mas agora também entende quando uma roup3 vai
emplacar ou não.
Difícil também foi a mudança
pela qual
passou Sérgio Andrade, 40 anos. De professor
de desenho industrial na PUC, Fundão e Estacio
de Sá, passou a ser "bijouteiro". A história
começou quando a arquiteta Jane,
grávida de
sua única filha, perdia o emprego na Secretaria

negócios
iL~fm'wm *ip ffl
PP^fP^'^§p^- _m

** ______________________

w^m

Clóvis largou a Shell para fazer tricô com Lúcia (acima à
esquerda), Sérgio faz bijuterias com Jane (acima), Cláudio
ajuda Teresa (foto do meio) e Gadelha fica com Gilda
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de Planejamento, por discordar de seus projetos. Para animá-la, Sérgio deu-lhe dois mil
cruzeiros e recomendou que ela comprasse
material de bijouteria na cidade. Os 12 colares
criados nessa época venderam tão rapidamente
que motivaram a ex-arquiteta a continuar produzindo suas peças. Depois de conseguir exportar
para dezenas de lojinhas francesas, com o apoio
de Jaqueline Jacobsen, proprietária da Dorotée
Biss — Sérgio respirou fundo e saiu do anomimato. Há muito tempo ele criava as peças ao
lado de Gilda só que preferia não assiná-las.
A família não gostou muito mas "acabou se
rendendo", diz Sérgio que não quer perder
completamente o vínculo com os alunos —
continua com as aulas no Fundão — porque
"eles
renovam a cabeça da gente". Com seis
empregados, o casal produz sem parar —
inclusive aos sábados e domingos — brincos,
pulseiras"Eue colares, além de cintos e bolsas de
couro.
sou a burlesca e ele é o sóbrio, por
isso combinamos perfeitamente" — esclarece
Jane que diz ter ao seu lado um "verdadeiro
gênio". Mas, às vezes, a dupla que se entende
tão bem em casa e no trabalho, chegando a
trabalhar 12 horas seguidas, pode ter um dia
"Aí
tudo explode, a gente grita com
endiabrado.
todo mundo e consegue fazer 80 cintos errados
— conta o professor. Os planos agora são dois:
abrir uma loja e ter mais um filho.
Que a griffe Alice Tapajós anda de vento
em popa, ninguém duvida. Além da pronta
entrega no Rio e das quatro lojas — três no Rio
e uma em São Paulo — o casal José Mário
Ramos e Maria Alice Tapajós Ramos, exporta
para lojas norte-americanas e venezuelanas.
São 100 pessoas que produzem e vendem por
mês quatro mil peças do vestuário feminino.

Mesmo com todo o dinheiro que o economista
José Mário, 35 anos, ganhou durante o boom
da Bolsa de Valores e com o open market, ele
nunca deixou de sonhar com um negócio próprio. Só que Maria Alice, 34 anos, formada em
jornalismo, se adiantou. Em 1974, numa apertada sala em Copacabana, criava os seus modelos. Ao contrário das confecções daquela época, não usou uma marca estrangeira mas o seu
nome nas etiquetas.
próprio
"Larguei
a Brascan há cinco anos" — conta
José Mário, pai de dois filhos — "onde tinha
total segurança. O problema é que estava
enjoado." Tão enjoado que nunca se arrependeu de largar a mesa com dezenas de telefones
para resolver os problemas comerciais da fábnca em Botafogo. Lembra ter curtido um pouco
de ciúmes porque tudo era Alice Tapajós. "É o
José Mário da Alice Tapajós?" — perguntavam
os clientes ao telefone. O economista reconheceu logo que seria uma leviandade querer
colocar o seu nome na griffe porque ela já
estava estabelecida.
O casal leva agora uma vida muito movimentada e, por ano, consegue descansar no
máximo 15 dias na Europa quando dividem o
tempo assistindo a desfiles e pesquisando
tendências e divertindo-se quando pode. Os
outros casais também têm dificuldades de
passar um mês de férias, situação corriqueira
quando os maridos estavam empregados. Mas
tudo vai bem. Na fábrica na Rua da Passagem,
José Mário e Maria Alice se encontram pelos
corredores onde marcam encontros de negocios. Trabalhar frente a frente, nem pensar, Eles
acabariam "se enforcando", reconhece José
Mário, porque ficar ligado um no outro 24 horas
por dia, provoca, no mínimo, curto-circuito. ®
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Quem é esta nova
estrela de
Hollywood?
Rosane de Moraes, psicóloga,
modelo fotográfico, empresaria,
casada. 2 filhos, direlora da
Desietica Clinica de Implantes,
esposa do cirurgião plástico
Wagner de Moraes.
Como toda mulher moderna, Rosane
procura manter sua bele/a.
buscando sempre conservar e
aperfeiçoar pequenos detalhes de
seu rosto e de seu corpo.
"Nestes últimos 2 anos eu
j
utilizei os cuidados que a
ITestetica pode me proporcionar,
em 3 ocasiões." Comentou
Rosane. t continuou:
"Primeiro foi a Lipoaspiração
que eu fiz para eliminar um
excesso de gordurinhas que eu
tinha na altura dos culotes. Km 3
dias eu ja esta>a novamente
trabalhando e nem me lembrava,
que tinha feito uma cirurgia. v
Depois fiz um implante de
colageno para melhorar a textura
de minha pele e para eliminar
pequenas marcas de expressão
no canto dos olhos. Foram
necessárias somente 2 aplicações
com um intervalo de 15 dias cada
uma. Em 10 minutos e sem
'nenhuma dor. eu terminei
este
tratamento.
Agora eu fiz a
blefaropigmentação, ou
pigmentação definitiva para
#>
realçar mais meus olhos e minhas
sobrancelhas. Diariamente eu ^~
tinha que usar o delineador e o
lápis de sobrancelhas, e às vezes
mais de uma vez. quando
'
transpirava muito. Hoje. depois
do implante de pigmentos, só,
uso um ligeiro sombreado nas
pálpebras, e obaton.
naturalmente, quando fotografo
ou quando saioà noite. Não
preciso mais do que isto. pois os
meus olhos estão sempre prontos e
bonitos para qualquer ocasião."
Ávida profissional de Rosane
nunca lhe deu tempo para se
dedicar ao cinema, se bem que
poderia, pois sua beleza é
comparável a qualquer estrela de
Hollvwood.
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Os punks
reagem
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Rio Comprido: R. Aristides Lobo, 90/96
Tei:(021)273 7922
Ramos: R. Marechal Souza Menezes, 34
(na altura do /?'.' 7777da Av. Brasil)

Tel.. (021)270-1422
Caxias: Brigadeiro Lima e Silva, 1385
Praça Humaitá Tel: (021)771-3624

Belo Horizonte -MG Rua Ouro Preto, 308
Barro Preto Tei: (031) 335-3444
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"contra
lhadora giratória
drogas, partidos
políticos, rádios, TVs, MPB, música estrangeira e os traidores do movimento punk".
Os adeptos dessa linha continuam ariscos
aos contatos com o "sistema", e parecem
firmes na idéia de que qualquer trato com o
"inimigo"
significa diluição.
"traidores" —
Os que eles chamam de
os adeptos da nova postura — também têm
argumentos fortes. Muitos deles, por exem"visual"
típico: o
pio, resolveram desistir do
cabelo espetado, o couro, o negro, os alfinetes, o coturno e a jaqueta, por achar que já
"Hoje
não fazem efeito.
nosso visual é
confundido com o dos metaleiras, e a comercialização fez com que isso deixasse de ser
importante", diz Ernâni Leocádio, 24 anos,
músico do grupo Auschwitz. Roberto Avelar
"Vampiro",
Mariano, 21, o
do grupo Desgaste Mental, usa a cabeça raspada como a
facção punk skin-head, mas poderia não
"O
usar.
visual chamava atenção para a
realidade podre em que a gente vive. Mostrava o caos e o lixo urbano, e todo mundo
queria saber qual era. Agora toda novela tem
punk
para divertir o pessoal, é a idéia do
"sistema"
para ridicularizar o lance, diz.

nova onda punk rola no Rio e
seus efeitos já são bastante sensíveis. No último dia 16, quase dois
Uma
mil adeptos compareceram à danceteria Metrópolis para festejar o lançamento carioca do primeiro disco do grupo do ABC
paulista Garotos Podres. No próximo dia 19,
é a vez do Circo Voador detonar um show
com 11 grupos punks do Rio e São Paulo,
que também lançam disco. Os fanzines (revistas feitas por fãs para fãs) como Gueto,
Caos e Campo de Concentração multiplicamse, enquanto a Cólera, um dos mais queridos
grupos punks brasileiros prepara uma excursão européia. No sentido contrário, do Norte
para o Sul, o principal grupo punk do mundo,
o californiano Dead Kennedys, dá como certa
sua presença no Rio e São Paulo, em dezembro próximo.
Os outrora quase invisíveis, agressivos e
radicais punks resolveram sair de seus esconderijos suburbanos e "transar" com o
"sistema",
a máquina cultural que abominam acima de tudo? Não é bem assim. Há
oposição dentro do movimento, e um mani"anticultural
festo
punk-hard-core" tem circulado pela cidade, disparando uma metra-
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Punks com e sem visual: "transar com o sistema" pode ajudar
A única territorialização musical contemporânea que tem um conteúdo ideológico —
as outras, como o new wave e o heavy
metal restringem-se apenas à música e ao
comportamento — o movimento punk teria
se transformado em um tigre sem dentes?
Não parece. Rossi da Silva, 20 anos. também
do Auschwitz, explica que há uma tendência
agora para trocar o hard-core — o superveloz e agressivo ritmo punk, pelo Oi, que é
"para
mais lento,
que as pessoas possam
entender melhor as letras". E ele dá exemletra de Oi, do grupo Garotos
pio de uma
"Não
Podres:
devemos temer/ os que detêm o poder,' Se eles são uns/ Nós somos
um milhão". Para Rossi, "transar com o
sistema" significa apenas tentar levar a mensagem punk para um público maior. Ser
"lutar
contra todos
punk, para ele, significa
que te escravizam e te impedem de ser você
mesmo". Rossi é office-boy e mora na
Pavuna.
Roberto Peixoto, um dos responsáveis
pelo projeto Arte Livre do Circo Voador, vé a
nova onda como uma conseqüência da aber"As
tura:
pessoas tinham perdido o hábito
de protestar, e agora estão começando a

-flOI

jgflfl
^—t

\ \ \ f____________\

________\W%

^-

y

^^_T___â_\_________\\

Im.

JEfl

IKI F^iÉflU

I

* - _. _..
mmmmV^maW ^^^^WaSí7u,.M ..„ nn»vnÉiiiff»i«WBiMWWMWiri»nTiriinT
.n*<flHHtfHM^BMNMUmEnMfftfi «m

falar de novo". O crítico de música pop Tom
Leão, um dos maiores divulgadores do movimento no Rio, acha que "a máquina absorveu tudo e o visual virou marca de butique.
Hoje o que choca é usar um visual meio
careta, como coletes, blazers e calças de
linho". Todos eles concordam que mais
importante é ter uma "atitude" punk, algo
que pode ser encontrado em personalidades
como John Lennon, Geraldo Vandré, Ghandi,
Taiguara, Jesus Cristo, Lou Reed, no Dead
Kennedy, Jello Biafra, e no atual filósofo
favorito dos punks, o surrealista Artaud.
A antropóloga Janice Caiafa, autora da
tese A Invasão dos Bandos-Sub: Movimento Punk na Cidade, prefere não tomar
partido entre radicais e novos
punks, mas
compreende as mudanças: "Uma das características do pós-moderno é que tudo pode
ser consumido, todas as singularidades são
rapidamente neutralizadas. Os punks ofereceram uma zona de penumbra a isso, quando o bando suburbano veio para o centro
interferir com o seu visual. Só que agora o
bracelete com pinos também é objeto de
consumo. E a nobreza do guerreiro está em
reconhecer que é preciso trocar de armas",
®
pensa Janice.

Para os novos punks, o couro, o
cabelo espetado, alfinetes e a
cor negra já não dizem muita
coisa. O importante é ter uma
atitude punk, algo interno que
eles atribuem a personalidades
como Taiguara, John Lennon
(na foto do centro), Geraldo
Vandré (à direita), Ghandi (à esquerda), e Cristo. É a nova forma de resistência.
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R. Senhor dos Passos; 80 - 224-6908;
R. Senhor dos Passos, 223 - 224-5714
R. da Alfândega, 346 -224-2211 ;
COPACABANA Í
Av N.Sra. Copacabana, 492-255-3623
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a seu serviço rr

Existem muitas maneiras de reformar seus estofados com
de
alto nível, capazes de transformar duas poltronas em um profissionais
sofá de quatro
lugares para três, ou de três lugares para dois. Modificar modelos e braços,
almofadas, pés, fazendo autênticas recriações. Esses
profissionais nio sáó
muito fáceis de serem encontrados porque geralmente o oficio de estofador
pra fí,h0- ° Sn PENI°0 e seus filhos sáo estofadores de
íllf£a&j!t!3ai
MAO CHEIA que podem fazer maravilhas com seus estofados.

Temos: Laqueadores e Lustradores

Mostruário completo de couros e tecidos
orçamento sem compromisso.

Financiamos sua festa
20% de desconto nas compras a vista
Rua do Catete, 347 sobreloja, 221, 223 e 229
Tel.: 225-3788 RJ

Rua 24 de Maio, 474-A — Riachuelo-RJ
Tels.: 281-3870/581-2147

Venha Conferir!
ARMÁRIOS MODULADOS
COZINHAS j
ESTANTES
ESTOFADOS
PAGAMENTO FACILITADO
EM ATÉ 24 MESES
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Este é um dos muitos conjuntos estofados
que você poderá escolher.
O grupo da foto (2 + 3 lugares) ao preço de
Cr$ 1.995.000 ou 4 x Cr$ 658.000.
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Av. 28 de Setembro, 443 — Tels. 208-5749/ 268-5594
Rua Estácio de Sá, 120/122 — Tel. 273-9094
Rua Estácio de Sá, 112/114 — Tel. 273-9096
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l.! Coloque no seu
cardápio
30 anos de
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experiência da Modern Closet na fabncação de cozinhas
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2a Escolha com
cuidado os ingredientes. Compre direto de
quem fabrica. Assim
você tem assistência
técnica permanente e
não corre o risco de
errar na receita.
E ainda tem 5 anos de
garantia.
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Tijuca: R. Uruguai. 312 -TeL: 288-1597 \2f a 6." até 20b. Sáb. até 3 8bJ_ J
Barra: Av. Armando Lombardi 483 - Tel: 399-5233 JZ" a 6/ até 20b. Sáb. kè 18b)
Fábrica: Av. Itaóca, 1953, G 4 - Bonsucesso - Te3:280 9346 {2.* a sáb. até 18b|
Fotos Paulo Revész

3.' O tempo de
preparo das receitas
fica por sua conta.
Você e quem escolhe
como quer pagar a
sua cozinha. Se preferirem 3 vezes, ganha um desconto apetitoscde30%,ouem
10 vezes semjuros.
Se você gosta de cozinhar com economia,
não pode perder
tempo. Esta promoção é por tempo limitado.
Agora Junte todas
estas receitas e venha
provar nossas cozinhas em qualquer um
de nossos 3 showrooms.
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So Tati é a razão social que
brilha no luminoso da Rua Visconde de Caravelas 71, em Botafogo.
Mas o apelido Bar dos Uruguaios já caiu na boca do povo
que freqüenta o Baixíssimo Botafogo atrás de um churrasquinho
assado no meio-fio da calçada e
saboreado, dependendo do movimento, numa das mesas espalhadas pelo chão de asfalto. O ambiente é dos mais diversificados:
do motorista de táxi que deixa o
carro próximo com o rádio a todo
volume às rodinhas de intelectuais, artistas e ativistas políticos
entre porções de maminha e copos de Boêmia. De propriedade
de três uruguaios (Daniel, Roberto
e Sérgio), o bar tem uma mística
de exílio. Seriam os rapazes exmilitantes tupamaros, foragidos
desde o último cerco do finado
regime militar no Uruguai. Conversas de fim de noite, lendas do
Baixíssimo Botafogo, alimentadas pela presença num canto do
Bar dos Uruguaios do deputado
federal José Eudes, eleito pelo
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Comerciantes usam calçada de
Botafogo e atraem fregueses
com churrasco à moda uruguaia
«firean MWIWMWMWMMMBI
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Se você enche
. o tanque com
o álcool daqui,
só existe uma
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PT, e de Pedro Cláudio Cunca
Bocayuva Cunha, que também
concorreu (e perdeu) pelo Partido
às últimas eleições.
Proprietários do bar há oito
meses, quando chegaram ao Rio
"fugindo
da crise econômica uruguaia", os sócios da casa intuíram, há três meses, que uma das
boas maneiras de se ganhar dinheiro no negócio seria com uma
das especialidades da culinária de
sua terra: o churrasco. Como não
havia espaço e nem estrutura para
se assar a carne dentro do bar,
eles compraram uma churrasqueira de metal, facilmente transportável, que todas as noites é instalada na rua, junto ao meio-fio. É
um sucesso. Quando o movimento é maior, às sextas e sábados,
fatura-se 60 quilos de maminha
por noite, o equivalente a 200
porções ao preço de CrS 9 mil
cada uma.
Carlos Gutierrez, o churrasqueira uruguaio que trabalha para
os donos do bar, confessa que em
"mexia
seu país
mesmo é com

razão
você não encher
ocartercom
o óleo daqui.

PETROBRÁS
DISTRIBUIDORAS. A.
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O churrasco vai direto da rua (à esquerda) à mesa do consumidor

Sevocêenche
o tanque com

o álcool daqui,
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eletrônica." Mas garante que foi
de lá que trouxe a receita do bom
churrasco: "Só temperamos a
carne depois de assada e, mesmo
assim, só com sal, água e orégano, que dá um sabor especial à
maminha." 0 bar dos uruguaios
"só
fecha depois que o último
freguês vai embora, às vezes às
cinco da manhã", diz Roberto Rodrigues, proprietário, que na cidade de Durazno (Pêssego) explorava o Restaurante do Uruguai, junto com o atual sócio Sérgio Corlan. Nos fins de semana, o bar
parece que se transfere para o
meio da rua. Muitas vezes o salão
fica vazio e o agito é todo do lado
de fora, com cadeiras na calçada.
A relação com a freguesia
também é curiosa. À exceção de
Roberto, que foi criado no Chui,
fronteira com o Brasil, os outros
cinco uruguaios que trabalham na
casa mal falam o portunhol. São
chamados de muchachos e se
enrolam quando alguém pede um
Grapete, coisa rara hoje em dia.
"Um
Grapete!", insistiu um garo"Pepsi?",
tão.
retrucou o uruguaio
com sotaque indefinido. "Only
Pepsi?", arriscou o freguês. "Fanta uva?", sugeriram detrás do bal"Oh
cão.
ves".
®

que impeça
você de encher
o carter com
o óleo daqui.

PETROBRÁS
DISTRIBUIDORAS. A.
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fora da mania das transparências; Nada
mais atual do que, por cima de uma
simples} ca misetinhaei de uma calça_
curta e justa, vestir um camisão de òrr
gâçsa^amassàda em tor suave (Mareia
Pinheiro). Õiuíos espelhados (Alice Ta-Í
pajés), brinCós perolados (Eècândàíò).
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-¦ vjuya:
Porcina (da
novela* fk>que
k Santeiro, é preciso explicar?)_ que nos
desculpe. Mas a moda
dos camisões de organsa
djão ét só para festas e
vestidos di
cheirân^ ávulpli
rio, np uso corriqueiro da
transparência, sdbl%;camisetas de mâlfia líer aíQpdãO/í ou cprn calças
^íéansjuWnhas, que".com-,
pensenró volume. Unia
das coleções que melhor
interpretou este lòok
translúcido è assinada
por Alice Tapajós; Ela tirou metade da aparência
transparente do tecido,
usando a organsa dupla,
como neste colete èiblusa que acabam parecendo furta-cores. Nas fotos,|
a maquilagem é xíe Thomas Dourado, K
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A MODA FEITA COM
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i ALFÂNDEGA

TECIDOS
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Um toque macio, texturas estranhas, no conjunto amarelo-claro de saia de crepe e camisa de organsa dupla (Alice
Tapajós). E uma exuberância festiva no camisão e calça
florida (Pandemonium).
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Brinquedos básicos
novos e gostosos
No próximo sábado será comemorado o Dia da Criança,
pretexto que a garotada aproveita para pedir presentinhos
— em geral, brinquedos, ciaro. Entre as novidades no mercado, temos bonecos iguais a
recém-nascidos, ursinhos de
todas as cores e cópias econômicas dos personagens do

:
RÁPIDO E MALUCO
i

seriado He-Man. Mas há
idéias básicas, simples, que
vão conquistar os presenteados. Como os carrinhos de
madeira, os bombons coloridos e os livros, que agradam
também aos pais. Vale aproveitar esta semana vendo as
promoções dos magazins e
das lojas de brinquedos educativos.

DE MADEIRA, SEM PEDAL

l: •

• #*
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Divertida, a idéia de presentear com um livrinho infantil e
uma fantasia de um dos personagens. Como a bruxa, a
onça, o cavalinho azul, cada
uma custando CrS 50 mil. Os
livros têm preços variados, e
muitas opções na Malasartes
da
Gávea,
(Shopping
3o
andar).
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LIVROS E FANTASIAS

No tempo determinado por
um marcador, é preciso montar a cara do homenzinho, de
acordo com um modelo no
cartão. É o jogo Cara Maluca,
da Grow, que testa habilidade
e rapidez de percepção visual,
dispensando pilhas. Está chegando às lojas nesta semana,
com preços promocionais.
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Antigo, o carrinho de madeira,
reciclado pelos fabricantes de
brinquedos sensatos. Este
modelo adora ser pilotado
por criancinhas de três anos,
ou que ainda não aprenderam
a pedalar. Elas sentam no banquinho, empurram seu bólido
com os pés, e vão para qualquer lado, manobrando o volante. Tudo de madeira clari-

^

nha, leve e um tanto nostálgico para os pais saudosos de
brinquedos antigos. Diga-se
de passagem, saudade sem
razão, porque este tipo de carrinho saiu de moda há mais de
duas gerações. Uma reciclagem da Educart, que custa
CrS 138 mil (Shopping Cassino Atlântico)
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NAVE E ASTRONAUTAS
Bem detalhada, e exigindo paciência e técnica, a navezinha
espacial com cabine transparente, compartimentos com
portas que se abrem. A Playmo Space pode vir com dois
astronautas (por CrS 49 mil)
ou três (CrS 269 mil, o conjunto completo). Da Trol, na Mesbia Rio-Sul.
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COMIDA-BRINQUEDO
Surpreendentes, engraçados,
estes sorvetinhos, morangos,
patinhos, bocas e cachorrosquentes são pirulitos de chocolate colorido, com preços
desde CrS 9 mil. Exclusivos da
Bombon d'0 ( R. Visconde de
Pirajá, 351, sobreloja). Só a
boneca e a cestinha é que não
são comestíveis.
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CARROS-ROBÔS
Fascinantes, os carrinhos eleirônicos com comando que
ativa os movimentos como
carro ou depois de transformados em robôs. Um produto
da Estrela, um típico brinquedo do futuro, com preço de
lançamento em torno de CrS
95 mil. Com o nome Eletrix,
temos o jipe e o carro esporte.
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Estilista e socióloga
J aposta em Deus na moda
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No alto, lamê ao lado de Tonny Romio, da By Tonny; atenção à
trança sintética branca, da estilista! O preto e branco está
presente
também na sua coleção, com destaque para o camisolão estampado
com o rosto de Cristo e a dupla minissaia listrada e blusa com
babado assimétrico, florida
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Cruz e terço, nos acessórios

Ótimo, o camisetão marinheiro

ex-socióloga, com pósUma
graduação e tese sobre o
pensamento dos intelectuais brasileiros, entrou firme na moda,
através da etiqueta By Tonny. É
lamê Reis, de 26 anos, que por
vaidade e economia, começou a
criar suas próprias roupas e acessórios, e um dia leu um anúncio
no jornal, pedindo uma estilista
"Levei
para a By Tonny.
alguns
desenhos, conversei com o Tony
Romio, e estou aqui há nove meses, da fábrica para a loja, ajudando no estilo da etiqueta." lamê já
tem seus best-sellers. neste
curto período, como a linha Jesus
Cristo, onde a estamparia das camisetas e camisolões parece inspirada no Santo Sudário. É o rosto
do Cristo. Cerca de 3 mil peças já
foram vendidas, o que Tonny explica como resposta ao movimen-

to pacifista trazido pelo rock.
"Acho
que os jovens estão chegando à conclusão que é preciso
ter fé, para sobreviver", diz Tonny, enquanto lamê, morena de
cabelos curtinhos pretos, arrermatados por uma longa trança branca, tubinho preto e branco, meias
de renda e botinha brancas, vai
adiantando qual será a1 próxima
idéia: temas ecológicos e tropicais, sem descartar a religião. Animada, arrumando a manequim
Crica, ela acha que, se voltasse à
Sociologia, seria para fazer um
estudo sobre a moda brasileira
No que provavelmente seria bastante estimulada pelo mando, o
escritor Fernando Gabeira, sempre disposto a revelar aspectos do
comportamento brasileiro. E que,
de moda, só não suporta um detalhe: a gravata-borboleta. ®

Desenhos Exclusivos em Grafismos, Florais e outros.
Tecidos Lisos, Linlião. Jeans. Popelines, Cetins.
Lisos, Estampados. Laises 100% Algodão e Misto
Distribuidores dos Lençóis Santista e Teka
Representantes em todo o Brasil

EMASA

Ernst Mattheis Armarinho S.A.

Rua Camerino, 60/64 \'f andar
Centro - Rio de Janeiro - Tel.: (021) 223-1325

{ft
Companhia Nocional de Evramparia
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uando o homem se
considera responsável
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O ator José
de Abreu faz
vasectomia e
propõe mais
solidariedade
com a mulher
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são dois casos raros e
únicos. O primeiro — já
bastante conhecido — é
Eles
Jaguar, jornalista, 53 anos, dois
filhos. 0 segundo e mais recente
é José de Abreu, ator, 39 anos,
quatro filhos. Não morassem no
Brasil, eles talvez passassem despercebidos. Mas aqui, definitivamente, podem ser considerados,
no mínimo, corajosos. E por uma
única razão: fizeram vasectomia.
Seus motivos não foram fisiológicos ou neurológicos — para os
leigos, são estes que vão ao andrologista — mas, simplesmente
de vontade própria. 0 primeiro
casou com uma moça que não
podia tomar pílulas e como não
queriam filhos, rapidamente optou pela esterilização voluntária. 0
segundo pensou muito antes de
decidir. Casado pela segunda vez
com a atriz Nara Keiserman de 36
anos (do primeiro casamento tem
um filho, Rodrigo, de 15 anos),
aos 30 anos, José de Abreu leu
pela primeira vez sobre vasectomia num artigo sobre a índia,
onde os médicos haviam se submetido a operação para que a
população confiasse no método.
O assunto despertou atenção.
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José de Abreu em família

Nahoum: só três minutos

mas ele queria ter mais filhos:
"Depois,
nunca mais ouvi falar
sobre o assunto. Tradicionalmente contracepção está ligado à mulher, então os homens nem pensam no assunto". Três filhos depois — Theo, de 11, Ana, de 10 e
Cristiano, de 3 —, um mês atrás
sua mulher engravidou usando
DIU e teve os primeiros sintomas
desta gravidez desmaiando na
"Ela
rua.
estava com gravidez tubária ei caso não fosse operada
poderia morrer. Correu risco de
vida. Então, eu pensei: ela não
pode tomar pílulas, o DIU lhe fez
mal, e eu, onde entro nisto tudo?"
— comenta José.
Aos poucos ele soube de outrás histórias de gravidez tubária
com risco e começou a conversar
sobre o assunto. Dos amigos só
recebeu dois comentários: um favorável, do ator Othon Bastos que
se mostrou interessado, e uma
insinuação maldosa de que ele
estaria se operando para namorar
outras mulheres. Sem riscos. Do
médico, recebeu apoio e um enorme questionário que o classificava
com os requisitos básicos para a
operação: ter mais de 35 anos, no
mínimo dois filhos e um casamento estável. "Após um born his.óri-

co do paciente, que deve ter tomado a decisão juntamente com
sua família, a operação pode ser
feita até no próprio consultório. É
com anestesia local, dura três minutos, em duas horas libera o
paciente e em 95% dos casos é
reversível", explica o andrologista
César Nahoum.
A vasectomia consiste básicamente em interromper o caminho
do esperma à vesícula seminal "líquidos"
onde receberia os
que
o transformariam em sêmen —
através de uma incisão no canal
"Mas
deferente.
a maioria dos
homens acha que a operação vai
mudar sua vinlidade ou que vai
deixar de ejacular", diz o Dr.
Nahoum que defende que os homens é que deveriam assumir a
contracepção no casal — "já que
nas mulheres é bem mais complicado" — ou pelo menos dividir
responsabilidades. Animado a tornar sua decisão uma bandeira ainda sem saber como
José de
Abreu não recuou quando soube
que a mulher teve suas trompas
ligadas como conseqüência do
"Resolvi
acidente:
fazer vasectomia mesmo assim. Achei que minha solidariedade tinha que vir,
mesmo atrasada".
®

Seus ciabelos
mais longos, mais macios
mais resistentes
no prazo de 12 a 5 dias

¦

Garantido! Caso contrário, esta surpreendente
experiência NAO LHE TERÁ CUSTADO
NADA!
* Urna fórmula fantástica
que já funcionou com
mulheres na Eur°Pa e "os Estados
UnidosS
Pode agora lhe ser muito útil.
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cor ou o estado atual de seus
qualquer. Ca^o contrário, não pode I_____WÊmWÈ&$Êfe*yíWm\ mW
cabelos
riamos tazer uma oferta
Pouco importa que eles estejam mimos todos os riscos na qual assue você nedescoloridos, quebradiços ou estra- nhum.
gados.
Envie rapidamente o cupom aEsta notável descoberta cientí- baixo
para um teste gratuito.
fica age instantaneamente. Esta nova
fórmula à base de Jaborandi penetra
em cada fio de cabelo para fortifica-
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lo, antaciá-lo e revitalizá-lo.

Não contém nenhum produto
químico perigoso, nem álcool, nem
hormônios.
Somente algumas lavagens são
suficientes. Acaba por proporcionar
à você os cabelos sedosos c fáceis de
pentear com os quais você sempre
sonhou. Elimina rapidamente as pontas quebradiças.
Faça um teste gratuito
Você não acredita nisto? Seus
cabelos já resistiram à todo tipo de
tratamento? Então faça esta espantosa experiência por simples curiosodade. Se você não ficar 100% encan-

tada (o), ela náo lhe terá custado nada.

Nem um centavo!
Eis minha proposta
Envie o cupom ao lado para rece-

ber um frasco de Jaborandi Especial.

Se daqui à 12 ou 15 dias seus cabelos
não estiverem mais longos, espessos,
macios e fáceis de
pentear, devolva o
frasco começado ou até mesmo vazio,
que nos comprometemos a devolver
um cheque no valor de CrS 59.280 o
mais tardar uma semana após termos
recebido a sua devolução.
Desta forma: ou você fica 100%
encantada (o), ou nós a
reembolsamos o preço integral (o)
do produto.
Isto, sem condições e sem
que nennuma pergunta lhe seja feita.
Você pode então fazer este teste
por simples curiosidade. pois não cornenhum risco dc
perder dinheiro,
jet- seria uma
com
pena
permanecer
«tes cabelos sem vida.
quebradiços.
aihceis dc
pentear, se o Jaborandi
«pecial pode torná-los vigorosos,
brilhantes e macios.
Se fazemos esta oferta, aonde assumimos todos os
riscos, é porque o
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Se você enviar o cupom abaixo, acom
panhado de cheque ou vale postal, receberá gratuitamente um brinde surpresa

Em virtude da natureza especial desta oferta inteiramente por nossa conta, só
demos garanti-la por tempo limitado. po-

GARANTIA
Seus cabelos devem se tornar, em 12 ou 15 dias. mais bonitos, longos, resistentes,
espessos e macios. Caso contrário, devolva o frasco começado ou mesmo vazio
nós
nos comprometemos à reembolsá-lo por um cheque no valor de CrS 59.280, que lhe
que
será enviado o mais tardar uma semana após termos recebido sem devolução (acompanhada da Ia via da nota tiscal). Isto sem condições e sem que nenhuma
peraunta lhe seja
feita. Faça isto já. assim você não corre o risco de esquecer.

Recorte ou copie e envie hoje mesmo o
cupom abaixo.
Faça isto já. .issim \ océ não corre o risco
de esquecer.

Envi e hoje mcsin o o cupom abaixo
ou faça
seu pedido
pelo
lelefone:
011)815-7822

Centro Franco Brasileiro de Venda Direta ao Consumidor
Rua Cardeal Arcoverde. 1557 - CEP 05407 - São Paulo - SP.

CUPOM PARA 30 DIAS DE TESTE GRATUITO
(Oferta garantida por tempo limitado)
Este cupom deve ser enviado ao
Centro Franco Brasileiro de Venda Direta ao Consumidor
Rua Cardeal Arcoverde. 1557 - CEP 05407 - Tel. (011) 815 7822 - São Paulo - SP.

RD 492

U SIM, desejo experimentar gratuitamente o Jaborandi Especial. Fica entendido que meus cabelos devem torna-se mais bonitos
longos, resistentes, macios e espessos e fáceis de pentear, entre 12 e 15 dias. Caso contrário, devolverei, no
prazo de 30 dias o
frasco começado (ou mesmo vazio) para ser integralmente reembolsada (o) (menos despesas posiais e dc reembolso), o mais tardar uma
semana após terem recebido minha devolução.
Sob esta garantia formal, queiram enviar-me:
Jaborandi Kspecial, pelo qual estou enviando:
D Cheque D Vale postal iA(i. CENTRAL - COD. .IOIIWIMi
no valor de CrS 59.280, mais CrS 6.700. para as despesas postais, ou seja. um total de CrS 65.980.
(W-í de desconto nu compra ile 2 vidros)
LJ Prefiro pagar o Jaborandi Kspecial ao retirá-lo no correio (reembolso postal), ao preço de CrS 72.500, mais as despesas postais.
NOME:
ENDEREÇO:
TEL:
CIDADE:
CEP:
ESTADO:
(preencher à máquina ou em letra de fôrma)
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No Alto da Boa Vista, surge
um drive-in com patinadores
carro do freguês, eles cobrem o
caminho entre a lanchonete e o
automóvel desusando sobre patins.
Estes personagens têm todos entre 18 e 23 anos e são
professores de Educação Física, como Antônio Carlos Dias,
23 anos, ou até patinadores profissionais, como José Cândido
Bezerra de Carvalho, bicampeão
brasileiro do esporte. No último
sábado, às nove da noite, Rodrigo, oito anos, seriamente
ocupado devorando um hamburguer e um saco de batatas
"Gosfritas, julga o ambiente:
tei!" No volante de seu carro,
Luiz Fernando de Oliveira, 21
anos, conta que no estaciona"dá
mento
para namorar, mas

surgiram no Rio,
há 20 anos, foram logo
associados a sessões
Quando
enconde cinema discretas ou"namore
tipo
do
tros eróticos
modernamente". Mas um drive
in, como aqueles mostrados peIo cinema americano nos anos
50, feito para encontros de adolescentes e o prazer de crianças
só apareceu agora. Há dois meses, o Off Way funciona próximo à Praça Afonso Vizeu (Rua
Boavista, 12), no Alto da Boa
Vista, com estacionamento para
230 vagas. Ali a maior atração
são os garçons e garçonetes.
Ou patinadores e apresentadoras, como preferem ser chamados. Para maior agilidade no
percurso entre a cozinha e o
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Na rampa em caracol,...

Garantimos:
0 /A aualidade
\Aentreaa imediata
0 Dteco aue anunciamos
0 Tecidos à sua escolha
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Rodovia W. Luiz, 5302 - Rio Petrópolis, Km 6Y*
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o lanche chega aos fregueses de patins

com cautela, pois aqui param
muitos carros com famílias".
No Off Way há sete qualidades de sanduíches. O mais caro
e mais pedido é o que recebeu
o nome da casa (pão duplo de
gergelim, com hamburguer,
queijo derretido, molho especiai, presunto, alface e tomate),
por CrS 7 mil. Se o tempo estiver frio, boa opção é o chocolate
quente com biscoitinhos amanteigados, por CrS 6 mil.
Atendendo aos domingos
(maior pique de vendas) uma
média de 2 mil 500 pessoas, o
Off Way é uma idéia de um
diretor da RenTV, Francisco de
Paula Barbosa. Sem qualquer
experiência no ramo, ele ficou
entusiasmado quando, há dois
anos, viu em Nova Iorque várias
lanchonetes praticamente coladas umas nas outras.
"Soube
que este tipo de
comércio surgiu nos Estados
Unidos logo após o crack da
Bolsa de Nova Iorque, em 1929,
quando comerciantes que exerciam outras atividades, passaram a vender comida, última

coisa que o homem deixa de
comprar. A crise financeira passou, os negócios voltaram a
prosperar e o público continuou
freqüentando as lanchonetes. É
um negócio lucrativo, já que
exige muito menos custos que
um restaurante".
De volta ao Brasil, Francisco
comprou o terreno do Alto da
Boa Vista e criou seu drive in ao
lado de uma casa que pertenceu ao Barão de Itamarati e que
é tombada oelo Patrimônio Histórico. A casa, que está sendo
toda restaurada, só perde como
atração para a rampa em caracol
por onde os patinadores do Off
Way circulam com suas bandejas.
A lanchonete fica aberta de
segunda a sexta-feira, e aos
domingos, de llhà meia noite.
Aos sábados, só fecha às duas
da madrugada. Pode ser a chance de se conhecer no Rio um
drive in típico, sem filmes atrapalhando o namoro, ou sem
namoro atrapalhando o serviço
de lanchonete. Ali funciona só
um d ive in.
®
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Use o Credi-Bishop em 3 vezes sem juros
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Loja - R. Vinícius de Moraes, 129-D - Tel.: (021) 567o594 - Ipanema - RJ

Pronta-cntrega - R. Visconde de Pirajá, 550/Gr. 2015 - Tel.: (021) 274-8194
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Homeopatia de emergência
vida corrida e agitada das
grandes cidades não deiA
muito
tempo
aos
xa
cuidados com a saúde. Ao primeiro sinal de uma dor ou mal-estar,
recorre-se logo a um daqueles
remédios-bombas que trazem na
bula um verdadeiro rosário de
contra-indicações — mas a isso
ninguém costuma dar atenção. Se
por um lado o corpo se livra de um
desconforto, por outro sofre mais
uma agressão. Um pronto-socorro
homeopático, daqueles que ficam
num armário bem à mão, seria o
ideal nessas situações de sufoco,
porque os remédios são feitos de
produtos naturais. Nada de efeitos colaterais. Atuam estimulando
o organismo a produzir sua própria
defesa. Pois está sendo lançado
um. nesses moldes, resultado de
uma pesquisa de seis anos das
canecas Denise de Oliveira Bello
e Daisy de Oliveira Bello Pita,
donas do Laboratório Nash. A ins-

piração veio do fato de serem
filhas e discípulas de um dos mais
conceituados homeopatas brasileiros, Dr Luis George de Oliveira
Bello, 68 anos, dos quais 45 dedicados à profissão. Algumas das
fórmulas, inclusive, foram desenvolvidas por ele.
"Estamos
numa época imediatista. Esta é a razão de termos
criado o pronto-socorro com remédios eficientes e sem restrições", explica Denise. Não é verdade, como muitos acreditam,
age
que o remédio homeopático
"Em
muitos
sempre lentamente.
casos, na segunda dose o problema já está dominado", garante
Daisy. São trinta medicamentos
(complexos) com doses variadas,
cinco de dose única (que servem
bem a quem segue a homeopatia
unicista) e duas pomadas. Combatem asma, ansiedade, azia, eólica
menstrual, dores de coluna, ouvido, dente ou garganta, febre, insô-

especial. E quem habitualmente
se trata através da alopatia também pode se beneficiar dele nu"Homa primeira necessidade.
meopatia e alopatia têm de andar
juntas", defendem Daisy e Denise. Os adeptos da medicina homeopática verão afinal resolvida a
dificuldade de comprar seus remédios nos fins de semana e
feriados, quando normalmente as
farmácias do gênero estão fechadas. No momento, o kit completo

!2uü/ifo Oteàcente
]ton>
^ue começa, em

Tima âiàtónía
m

nia, resfriado e picada de mosquitos, entre outras coisas. Um folheto ensina como devem ser tomados — de preferência com
água ou direto na língua. O remedio de homeopatia é sensível à luz
e odores fortes, por isso, os frascos vêm dentro de um estojo
especial, elaborado para sua conservação e a de seu conteúdo.
Para fazer uso do prontosocorro homeopático rão é obrigatório seguir uma alimentação

pode ser comprado por CrS 160
mil na Farmácia Nash (R. Buarque
de Macedo, 45 — Flamengo) ou
no próprio laboratório (R. St° Amaro, 142 — Glória), que fornece
medicamentos para o Rio, Maranhão, Recife e Fortaleza. A partir
deste mês, começa a ser distribuído nas drogarias alopáticas
que atendem dia e noite, com
entrega a domicílio. A medida que
um remédio for acabando, poderá
ser adquirido individualmente para
reposição.
Denise, 37 anos, e Daisy, 38.
utilizam a homeopatia desde que
nasceram e a aplicam também a
seus filhos — cada uma tem cinco
("saudáveis"). Com o ProntoSocorro pretendem massificar essa maneira de tratar a saúde com
elementos naturais. Estão confiantes. Sabem que com o tempo
se aprende para que servem componentes como colocynthis, bryonia pulsatilla, phytolacca, uva ursi,
nux vomica, lycopodium...
®
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RUA GENERAL RONDON. 1347
TELS.: (0242) 42-7544-43-2260

QUITANDINHA PETRÓPOLIS - R.
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E A MAIOR
Adorei as fotos da estrelíssima Marlene
(Domingo n° 490). Aproveito o espaço para
bradar: Marlene é a maior! Gustavo Haussmann, Rio de Janeiro, RJ
JARDINAGEM E CULINÁRIA
Primeiramente, gostaria de parabenizar o
JORNAL DO BRASIL e em especial a moderna
e interessantíssima revista Domingo, da qual
sou leitor assíduo e que preenche todas as
minhas manhãs de domingos.
Como a revista abre um espaço liberal a
seus leitores, gostaria de dizer que apenas sinto
falta das matérias de jardinagem, decoração e
culinária, que completariam ainda mais esta
excelente revista. Jorge Luiz Luz de Carvalho,
Rio de Janeiro, RJ
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Foi exatamente com a intenção de chamar
a atenção da imprensa, dos cariocas e de todos
os brasileiros de que Niterói está sofrendo uma
grande transformação cultural que sugerimos
uma reportagem sobre o Teatro Abel. A decisão
de se fazer uma matéria mais abrangente,
englobando o lazer e a vida cultural na cidade,
foi muito válida. No entanto, está mais do
que
claro que quem fez a reportagem não conhece
o cotidiano sócio-cultural da cidade, ou, então,
possuía outros interesses. Aspectos insignificantes receberam um destaque
que não possuem na realidade, enquanto outros
que melhor
representam a vida cultural desta cidade foram
apenas mencionados, ou nem isso.
Igualmente infeliz foi a constante comparação ao longo do texto entre Niterói e o Rio.
Niterói é uma cidade com características distintas do Rio de Janeiro e como tal não devem ser
criados paralelos. A pressão dos niteroienses
contra os "estrangeiros" aqui residentes é
para
nós totalmente desconhecida. Não
podemos
imaginar em que fatos tal conclusão
possa ter
se baseado. Acreditamos, porém,
que, talvez,
esses "estrangeiros" tenham voltado ao Rio
por uma questão de mentalidade. Eles não
devem ter se acostumado com a idéia de morar
"do
outro lado da ponte" (...) Bartô Kapp

Niterói, RJ

||. ¦¦ ,| |I|1|uji|i M||m|||MI|H||l miJI|-»||ll||li||

: ,
flW.
lk'%

Como leitora assídua desta revista e
também
advogada
criminalista e militante na área, não
poderia deixar de
cumprimentá-los
pela brilhante materia de domingo retrasado — Um tira
da pesada (Domingo n° 490). Digno,
competente,
simpies e, acima de tudo, muito responsável no
seu cargo como delegado e sempre
pedindo
"justiça
para os crimes impunes". Ivan Vasques
realmente merece um destaque.
"Todos
são iguais perante a lei", assim diz
nossa Constituição, o livro tão lido e discutido
da Nova República. Dóa a quem doer, seja
quem for, o criminoso deverá ser punido Vamos moralizar nossa Justiça! Fátima Henriette,
Rio de Janeiro, RJ
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Relação de lojas exclusivas
no Estado do Rio de Janeiro:
BARRA MANSA

RI

Rua Barão Guapi. 21. Centro
CABO FRIO-Kl
Rua Francisco Mendes 222 C
Tel.: 1024b) 43-3122

CAMPOS Kl
Rua Treze de Maio 13" 07
Tel.: iÚ247i 22-2243
ITAPERUNA-RI

Rua Assis Ribeiro. «2
Loja 4 Centro

Tel.: i024"i 22 0124
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Estrada do Portela. °°

Madureira.
Tel (0211580-1287

13o.
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Estrada da Gávea, 899 Loja 104. São Conrado
Fashion Mall.
Aeroporto Internacional do
Rio ue laneiro - Galeão.
3'.' Pavimento - Setor A Embarque Nacional.
Rua República Árabe da
Siria. 415 A. Ilha do Governador. Tel.: (021)393-8195.
VOLTA REÜONÜA - RI
EditícioCecisa. II. Loja21.
Tel-(0243) 42-2045.
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Lojas exclusivas no Estado
do Espírito Santo.
VILA VELHA-ES

Rua Antônio Athaíde, o84 Loja 2. Tel.: (027) 229-2401.
VITÓRIA - ES

Aeroporto de Vitória.
Av. Gama Rosa 87. Centro
Tel: (027i 225-05^8.
Av. Nossa Senhora da
Penha. 570. Shopping.
Centro da Praia - Loja 4o.
Tel.: (027) 227-1075.
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RIO DE JANEIRO - RI
MACAt RI
Rua da Assembléia, 10
Rua Marechal Oeodoro. 31
Loja4.Tel.: I0247io2-41o2. Loja 102.
Rio Sul - Loja 301 NOVA FRIBURCO-RI Shopping
"C".
Kua Ariosto Bento cje Mello, I'arte
15 01. Tel.: (0245) 22-7935. Tel.: (021) 275-7896.
PETROI'OUS-RI Av.Ataulfo de Paiva, 135 110,
Rua do Imperador. 772 13 Leblon. Tel.: (021) 259-4541.
lei: 10211 580-08S7 Praça Saens Pena, 45 103.
Tel.: (021) 284-6427.
RESENDE /.
Barra Shopping - Loja 228.
Shopping Center
'Lm montagem!. Tel.: (0211 325-1058.
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TIRA DA PESADA
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N.R.: A decisão de se fazer uma reportagem
sobre Niterói (Um outro ponto de vista, Domingo n° 488) não partiu da sugestão do leitor.
Domingo assegura ainda que
quem fez a
reportagem não "possuía outros interesses"
além do de fazer uma boa reportagem.

Fanape: Rua Padre Júlio Maria, 257.
Tel.: (031)463-2200.
Saudade, Belo Horizonte, MG.
Escritório Regional: Av. Nossa
Senhora de Copacabana. 1059. sala 901.
Tel.: (021) 267-3094. Rio de laneiro, RJ.
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LEILÃO

DIA DA CRIANÇA

MAIS RUTIMUTI

v" Nos dias 12 e 17 de outubro o
Espaço Cultural Sombra estará leiloando 360 lotes entre porcelanas européias
e orientais, tapetes, marfins, cristais e
outros. Av. das Américas, 2001 — Barra da Tijuca

V O quarto da criança é o seu mundo,
sua fantasia... realize o sonho do seu
filho. No Castelinho você encontrará a
maior variedade em móveis infantojuvenis e a preços incríveis. Copacabana: Rua Barata Ribeiro, 180 — A/B —
tel. 295-4499 e Tijuca: Rua Conde de
Bonfim. 577 — A — tel.: 208-0747

v* Para a meninada que já curtia as
estampas exclusivas e as roupas infantis
transadíssimas da RutiMuti do Fórum
de Ipanema (R. Vise. de Pirajá, 351),
uma novidade: agora tem mais uma loja
no Barra Shopping — nível Lagoa (ao
lado da Mesbla).

NOVIDADE
v0 Uma nova etiqueta está surgindo.
Prática, descontraída, leve, assim é
Una. Modelos soltos de algodão fazem
de suas roupas um estilo simples e
moderno para o seu dia-a-dia, no trabalho ou fora dele. Vá com exclusividade
pertencer a esse novo time. O endereço
é Rua Visconde de Pirajá, 547/ 1 026.
Tel. 511-2556
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ZAPT NAS DORES DE
COLUNA
*** Para você que anda cansado de seus
problemas de coluna, é uma boa idéia
conhecer a cadeira Dorsal idealizada
pela Zapt Design. Você pode escolher o
modelo no Show-room na Av. Almirante Barroso 90/1103. Tel. (021) 220-2559.
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SÓ PARA CONFECÇÕES

O MUNDO DA FANTASIA
NA SANDIZ
f Um espaço alternativo para divertir
as crianças: o reino dos brinquedos.
Comemorando o mês da criança a Sandiz criou mil e uma brincadeiras e
promoções num espaço especialmente
reservado para criança, enquanto os
pais fazem as compras.

i> É difícil encontrar em um só lugar
grande variedade de tecidos. Se este foi
algum dia o seu problema, acabou. O
Bamba dos Tecidos inaugurou na Rua
Comendador Telles. 2459 — 3/L sua
pronta entrega. Lá você pode achar, em
grande quantidade, jeans. lothar. malhas. lycras lisas e estampadas, moletons, popeline. bali, linhos de todas as
cores e muitas coisas mais.
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LIPOASPIRAÇÃO
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p* Agora a gordura localizada tem um
centro especializado de tratamento. A
LlPOS-Clínica do Contorno Corporal,
que dispõe, além da Lipoaspiração, da
Cirurgia Plástica e da Cosmetologia. Na
Lipos você também pode fazer a maquiagem permanente dos olhos ou Blefonopigmentação. Tels: 718-6018 e 7179180.
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« O Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército informa que já se
encontram abertas as matrículas para o Curso Preparatório às Escolas
Militares de Sargentos e Oficiais das
Forças Armadas. Maiores informações no telefone (021) 281-1126 ou
281-0134.
Visite a Fonoteca Estadual de Niterói e conheça fitas e discos com
música erudita e depoimentos raros
de figuras da História Mundial e
Brasileira. Horário de funcionamento: diariamente de 13 às 18 horas e
sábados e domingos, de 14 às 18
horas. O endereço é Rua Presidente
Pedreira, 78, Palácio do Ingá.
O Grupo Integridade está promovendo uma terapia para pessoas acima de 60 anos com objetivo de
facilitar a volta do indivíduo à sua
condição saudável, determinando assim uma mudança em sua qualidade
de vida. Mais informações no telefone (021) 205-9648. Vagas limitadas.
O Centro de Arte Contemporânea
acaba de criar um encontro mensal
entre os artistas, para análise e debate de seu trabalho e suas relações
com a arte contemporânea e os períodos que a antecederam. Mais informações pelo telefone 255-5699.

horóscopo

Max Klim
anes
(21/3 a 20/4)

Quadro de excelente condicionamento
pessoal, no qual suas iniciativas serão
coroadas de êxito. Fascínio e muita disposição no trato com pessoas do sexo
oposto. Saúde carente.

S

libra
(23/9 a 22/10)

Seu dia marcará um excelente posicionamento astrológico com alguns fatos novos de grato significado material. Vivência entre amigos carentes de maior participação. Saúde regular.

touro

Camisa em algodão,
modelagem "padrão Califórnia".

(23/10 a 21/11)

Uma influência forte sobre seu comportamento, hoje mais positivo e confiante,
o fará mudar de idéia sobre assunto de
grande interesse afetivo. Sentimentalismo. Saúde boa.

"tr

TT"
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gêmeos
(21/5 a 20/6)

Rotina favorecida em alguns pontos. Você pode neste domingo emprender viagens e manter contato com pessoas
estranhas à sua rotina. Quadro regular no
amor. Saúde equilibrada.

o \
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câncer
(2V6 a 217)

Com boa influência da Lua, o canceriano
terá um domingo de excelente disposição em atividades ligadas à água e pedidos de empréstimo. Sensibilidade apurada. Saúde em fase neutra.

leão
ra

\M

virgem
(23 8 a 22 9)

Suas ações, normalmente na segunda
metade do dia, estarão bem dispostas,
com influência forte de Mercúrio, seu
regente. Romantismo acentuado no final
do dia. Saúde boa.

I

Sagitário
(22/11 a 21/12)

^^5&.

Sua rotina será fortemente alterada neste domingo de indicadores contraditórios
para os nativos de Sagitário. Vivência
intensa e fortes emoções ao passar do
dia. Saúde bem disposta.
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Calção em nylon com forro
Fecho em velcro.

capricórnio
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(22/12 a 20/1)
«PHWmES-P&v^ ^^lH__fla_l3__f

O domingo para o capricorniano terá
resultado excelente em termos pessoais. Você poderá ampliar seu círculo
de amizades e delas tirar grande proveito. Dedicação. Saúde regular.

*Í^l'<P^_R_t__§^P

(22/7 a 22/8)

Bem condicionado, agindo de forma segura e com objetivos definidos, você
encontrará vasto campo de realização
pessoal num domingo que pode ser
excelente. Saúde estável.

_M

Um domingo tranqüilo e uma aura de
entendimento à sua volta são pontos que
poderão ser alcançados por você, mediante esforço de buscar compreensão e
harmonia. Saúde boa.

__{tfífy''

Í1Í__H^____I_____R_^ ¦-."-".:¦';&*|s|l

escorpião

(21/4 a 20/5)
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aquário
(21/1 a 19/2)

O aquariano hoje se beneficia de um
quadro astral harmônico. Satisfação nas
atitudes tomadas em relação a problemas domésticos. O amor centralizará
suas atenções. Saúde regular.

o

MM-9 (38 x 28 x 12)
Mochila em veludo.
Se você não encontrar estes ou outros
produtos DELA PRACÁ na loja de sua
preferência, ligue para 285.5191,
372.5910(Rio),ou (011)570.1416
(São Paulo).

peixes

SHOW-ROOM
RIO: Praia do Flamengo,66-B-519
SÃO PAULO: R.Mantiqueira, 132-V. Manana

(20/2 a 20/3)

Dia de positivas influências. Possível
crescimento patrimonial e ganhos inesperados. Vivência afetiva bem disposta,
especialmente nos assuntos do coração.
Saúde muito boa.
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palanque

Não existe produção
reclamamos do mesmo
mal: a instabilidade do mercado
Todos
de produção de filmes e vídeos
no Brasil. E este mercado abrange documentários, filmes publicitários, videoclips, longas-metragens, filmes de treinamento, institucionais, universitários,
experimentais e por aí vai... A facilidade
com que o vídeo está se impondo ao
filme exige uma resposta mais rápida
deste mercado. Quando digo que não
existe produção, quero dizer que os que
participam direta ou indiretamente da
produção de filmes e vídeos raramente
trabalham sem atropelos, confusões e
uma série de acontecimentos esdrúxulos.
Um comercial de TV realizado no ano
passado para o Rio Design Center, em
que aparece um caminhão transportam
do uma casa, é um exemplo de como a
desorganização oficial permite situações como as que foram vividas pela
equipe que produziu o anúncio. Como
se desejava filmar na Avenida Ataulfo de
Paiva, uma rua de muito trânsito, optouse por rodar num domingo de manhã,
um horário que parecia mais adequado.
A produção dirigiu-se com bastante antecedência ao Detran, sendo recebida
pelo então Diretor de Engenharia que se
negou a qualquer tipo de colaboração.
"virou"
com
Mesmo assim, a equipe se
de
trânsito
a ajuda de dois guardas
que
estavam de plantão na rua e tudo funcionou razoavelmente através de um megafone e dois walkie talkies.
Não existe produção em departamentos oficiais! Para qualquer lugar que
uma equipe se dirija a fim de rodar um
filme tem que contar sempre com a
habilidade do Diretor de Produção e
"favor"
recebido de policiais muialgum
tas vezes corretíssimos em seu trabalho
de conjugar filmagem-trânsito-curiosos.
Mas trânsito não é o único problema.
Uma autorização para se filmar em qual"oficial"
da cidade é sempre
quer local
difícil de se arranjar. Com exceção do
Departamento de Parques e Jardins, do
Pão de Açúcar e do Corcovado, cujas
diretorias parece que já entenderam o
espírito da coisa e sabem muito bem
como acomodar dias e horários de filma-
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gens entre todos os interessados. Eles
geralmente odeiam produções desta natureza. Alguns até têm razão, já que,
além da falta de organização do órgão ao
receber uma equipe de produção, certos produtores são complacentes com
seus comandados e deixam que se
depedre o Jardim Botânico (que já não
permite mais filmagens em suas dependências), o Museu Histórico, a Quinta da
Boa Vista e residências particulares.
Como filmar um longa-metragem ou
uma novela dentro de um presídio? Para
que tudo dê certo, é preciso antes de
mais nada uma organização detalhada e
um método de logística que só funcionarão se houver perfeita harmonia entre
o órgão e a produção.
O Rio de Janeiro possui todo tipo de
paisagem e locação. Possui também
bons estúdios (Aragâo, Tycoon, Cinédia,
Magnus, Herbert Richers, além dos estúdios das emissoras de TV) que estão
aparelhados com bons equipamentos à
espera dos projetos que mais se amoldarem aos propósitos dos produtores.
Outros Estados possuem suas facilidades e São Paulo parece solitário num
esquema organizado, mais competente
e profissional, ainda que também carente do lado oficial.
Para rodar mais e melhores filmes,
precisamos tentar formar uma Comissão de Cinema e Vídeo cuja função será
a de atrair produções de outros locais,
até mesmo de outros países, e organizar e fazer funcionar órgãos do Governo
(Federal, Estadual e Municipal) para que
colaborem a fim de que as produções
possam ser feitas com sabor mais profissional. Tudo isso sem se esquecer do
vídeo que se grava na esquina da casa
do diretor.
Devemos reunir as associações e
sindicatos das classes envolvidas para
debater uma lista de irregularidades em
filmagens. Começaremos discutindo a
dificuldade de se conseguir uma simpies permissão para se filmar na Avenida Rio Branco, esquina com Rua São
José, em plena sexta-feira movimentada. Como em qualquer cidade civilizada
do mundo, o cineasta brasileiro também
tem o direito de rodar esta cena.
©
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O autor tem 38 anos e um currículo que inclui
seu trabalho na produção de 11 filmes de longa
metragem, entre eles, Espelho de Carne e O
Vale dos Dinossauros
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SINAL VERDE ATE
30 MILHÕES. JK.
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O Cheque Verde
foi o primeiro cheque
especial que surgiu,
logo imitado pelos
outros bancos.
Foi uma grande
demonstração do pioneirismo do Banerj.
E esse pioneirismo continua até hoje, com
a ampliação do seu limite de crédito - que
agora é de 500 mil
a 30 milhões de
cruzeiros.
É o Banerj sempre na vanguarda. Só
o Banerj tem Cheque
Verde, com garantia
do Cartão Verde e trânsito livre em qualquer
ponto do país - inclusive nas agências de
outros bancos comerciais estaduais. E você
pode usar com toda
a segurança.
O novo Cheque
Verde, com limite até
30 milhões, faz parte
do novo Banerj,
que dá cada vez mais
apoio aos seus clientes.
Use o Cheque
Verde. E, sempre que
precisar, avance,
que o sinal está verde.
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No inverno, deixe o sol entrar;
no verão, dê a vez para a brisa passar.
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Veja as soluções que só o Aero-Teto Zetaf lex, a cobertura que abre e fecha, pode propiciar. Em pergolados(fotos1,2e
3), com chapas translúcidas (4), ou até
em áreas fechadas (5). Na versão AeroToldo, em varandas (6), corredores (7), e
jardins (8). Duplique o valor de cada
área com Aero-Teto. Abra o olho para
as vantagens que a Zetaflex está oferecendo, e feche o negócio.Você vai respirar confortavelmente o melhor tempo de cada estação.
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RIO e NITERÓI:

Tel.: 201-1822 (Pabx)
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Loja: R. Barão do Bom Retiro, 920
Barra do Piraí 42-2498 • Cabo Frio 43-0146
Nova Friburgo 22-7679 • Petrópolis 42-1391
Teresôpolis 742-3240 • Vitória (ES) 223-7251 S.Paulo 240-6322 (PABX). Para todo o Brasil consulte o
Representante local pelo DDD Grátis (011) 800-8777.
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Outubro Gelli. Confe
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A Gelli é sensível à sua necessidade de conforto.
Possui em estoque, para pronta entrega, mais de
1.000 opções de produtos para decorar qualquer
ambiente que você precise com harmonia e bom
aproveitando ao máximo o espaço disponível,
Posto,
ara sua garantia e maior segurança a equipe de
projetistas, decoradores e instaladores é da
própria Gelli.
A Gelli também é sensível ao seu bolso, mantendo
preços justos pela qualidade com muitos planos de
pagamento pelo Credi-Gelli.
Antes de definir-se, venha conferir.
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Super Gelli
Av. Brasil, 12025
Tel: 270-1322

Gell

o movei bem _>

Gelli Copacabana Gelli Rio Sul Gelli Barra
Barata Ribeiro, 814 2.° Pavimento CasaShoppii
Tels.: 255-9629 Tel.: 29&6691 Tels.: 325-143
e 235-7014
e 325-1265

iforto com sensibilidade.
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PROJETO N° 3

GOVERNO BRIZOLA RECUPERA
COLA A CADA 3,3 DIA
ESCOLA LÚCIO DE SOUZA CARVALHO

ANTES

DEPOIS

ClEPs, VERDADEIRA REVOLUÇÃO NO ENSIN
OTO LUIZ MORIER

Maria leda Linhares, Marcelo Alencar, José Sarney e Leonel
Brizola almoçam no Centro Integrado de Educação Pública Presidente
Tancredo Neves no dia de sua inauguração, 8 de maio deste ano. Esta
revolucionária concepção da educação, que busca o melhor para a
população menos favorecida, é uma oppáo clara e insofismável poia
educação como prioridade absoluta de um governo. Entende-se a
educação não apenas como a sala de aula, mas como um dever do
Estado no sentido de dar a ela condições de cumprir sua finalidade
primeira: ensinar. Mas, a merenda, o leite, o transporte, a reforma dos
velhos prédios, a construção de novos, a contratação de professores, o
aumento de seus salários e sua qualificação são medidas que vão
melhorar a qualidade do ensino no Rio de Janeiro.
(PÁGS 4 . 5)

MARCELLO ALENCAR: EDUCAÇÃO SE FAZ
COM MUITAS ESCOLAS E BARRIGA CHEIA
Prefeito Marcello Alencar, como foi que o
POT encontrou a rede escolar do Rio em março
de 1983 quando assumiu o governo?
Prefeito: Encontramos as escolas municipais
em estado lastimável. Basta dizer que 68% delas
nào estavam em condições de serem utilizadas
pelas crianças e professores. Estavam depredadas. com goteiras nas salas de aula, entupimentos nas cozinhas e banheiros, rebocos descolados
e precisando de reparos nos telhados e pisos,
além de uma reposição praticamente total dos
vidros das janelas e de uma pintura geral.
Quais as providências tomadas?
Prefeito: O governo iniciou logo as obras de
recuperação do interior dos prédios escolares,
providenciando novas instalações hidráulicas e
elétricas e renovando o mobiliário que estava
em situação muito precária.
É preciso notar que o trabalho de recuperaçáo das escolas está sendo feito com todo o
cuidado, no sentido de se preservarem os detalhes arquitetônicos dos prédios antigos. Diversas
escolas antigas exigiram a participação de pessoas especializadas em restaurações. É o caso,
por exemplo da Escola Municipal Barão de
Macaúbas, em Inhaúma, onde foi feito um
trabalho de restauração cercado de todos os
cuidados e precedida por uma pesquisa realizada
pelo Arquivo Geral da cidade.
O senhor náo acha que apenas a reforma dos
prédios escolares é pouco para que a criança
pobre do Rio venha a receber realmente um
ensino de boa qualidade?
Prefeito: Sem dúvida. Embora a recuperaçào dos prédios seja muito importante, pois. náo
se pode dar aulas nem recebê-las em salas
caindo aos pedaços, com a chuva entrando pelas
janelas sem vidros e goteiras caindo dos telhados
despedaçados ou encanamentos de banheiros e
cozinhas entupidos, etc, sabemos que para
transformar as nossas crianças em cidadãos
conscientes de seus direitos são necessárias outrás e importantes medidas que, desde o início
do governo, começaram a ser implementadas. É
o caso. por exemplo, do número de professores.
Realizamos concurso para a contratação de
novos professores. Outro elemento importante é
a permanência do aluno na escola. Havia, como
todos sabem, escolas com três e até quatro
turnos. Hoje a maioria das escolas já está em
dois turnos. Outro aspecto importante é a merenda escolar que já está totalmente remodelada. Enfim, temos consciência de que mudar a
escola por fora é bem mais fácil do que mudá-la
por dentro. Mas, nosso objetivo é justamente
esse: mudar a qualidade de ensino na escola
pública do Rio de Janeiro em todos os níveis.
O senhor poderia especificar melhor algumas
dessas medidas?
Prefeito: Quando o PDT assumiu o
governo,
encontrou a maioria das escolas funcionando em
três e quatro turnos. As crianças tinham apenas
três horas de aula por dia e muitas náo chegaram
a completar cinco dias de aula por semana. Para
reverter essa situação dramática, começamos a
recuperar salas, a utilizar espaços abandonados,
a remanejar professores e o resultado é
que, em
dois anos. reduzimos o número de escolas com
três e quatro turnos de forma bastante expressiva: dos 60, 10% das escolas do Rio
que funcionavam em três turnos, só no ano
passado esse
percentual caiu para 367c e até o final deste ano
cairá para 25%.
Outra atitude importante foi a promoçáo de
diversos encontros de professores onde se debateram novas técnicas de ensino, principalmente
com relação à alfabetização. Exatamente onde
sé observa o maior estrangulamento do sistema
de ensino do país, isto é, na passagem da
primeira para a segunda série. Em algumas
capitais do Brasil, o índice de reprovação e
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É verdade que o Governo do PDT encontrou
a maior parte das escolas sem professores e
funcionários, como as merendeiras, por
exemplo?

|Em dois anos
aumentamos em cerca
de 11.000 o número
de professores nas

salas de aulas.BH

repetência nessa passagem é de 60%. Nós esperamos que. com as medidas adotadas desde o
início do governo — como o treinamento de
professores, distribuição de material escolar e a
transformação do antigo lanche por uma ou mais
refeições — ao chegarmos ao seu final, esse
índice vergonhoso tenha sido reduzido às suas
proporções normais.
Este é então o principal objetivo do Governo
do PDT no terreno da educação?
Prefeito: Exato. O bom atendimento escolar
à população infatil, dos sete aos 14 anos. é a
principal preocupação do governo do Rio. Oueremos devolver à escola público o prestígio e a
eficiência que um dia ela teve. Embora hoje a
crise econômica tenha influído bastante no crêscimento da procura da escola pública, indubitavelmente é fato que um número bastante razoavel de alunos novos vêm das escolas
partículares. E não acredito que se a escola estivesse
ainda nas condições em que encontramos a rede
pública, não haveria essa saída das particulares.
Buscando sempre a melhoria da
qualidade
do ensino, concentramos nossos esforços no
sentido de revitalizar as funções da escola fundamental. Foi por isso que abrimos o ingresso
antecipado das crianças na escola, aos seis anos
de idade, ampliando por dois anos o tempo
necessário à alfabetização. Assim como estamos
promovendo a reciclagem de professores, adaptando os currículos às nossas realidades e incentivando as atividades extracurriculares
para
a criança tire maior proveito de sua escola. que
Como está a distribuição do material ecolar,
promessa da campanha eleitoral do PDT?
Prefeito: Tudo que prometemos estamos
cumprindo. Todos os alunos das classes de
alfabetização (CA) estão recebendo cadernos,
lápis e borrachas. Só este ano, 70 mil crianças
das CAs e 130 mil da primeira série foram
contempladas com esse material básico. Além
disso, as 2 mil 100 turmas das CAs e as 3 mil 900
da primeira série receberam materiais de trabalho como tesouras, pincéis, guache e massa
plástica. Para isso gastamos uma verba de CrS 2
bilhões 330 milhões. Estamos também distribuindo 24 mil uniformes a crianças de 268
escolas. Mais ainda: distribuímos livros para as
bibliotecas das escolas através do critério de
uma coleção com 37 títulos para cada conjunto
de cinco turmas.

Prefeito: Sim, é verdade. No caso das merendeiras já efetivamos 3 mil profissionais, hoje
indispensáveis, uma vez que. ao invés do lanche,
servimos um verdadeiro almoço, com leite e
sobremesa, para as escolas de dois e três turnos,
e quatro refeições nas de tumo único.
Com relação aos professores, adotamos dois
procedimentos: o primeiro foi incentivar muitos
deles que estavam fora de turma, em atividades
burocráticas, a retornarem às classes. Neste
sentido, aumentamos a gratificação por regência
de turma. Com este incentivo e outras medidas
saneadoras. 3 mil 800 professores retornaram às
salas de aula.
O segundo foi contratar 1 mil 708 professores, aprovados em concurso anterior ao nosso
governo. Como esses não fossem suficientes,
realizamos novo concurso no início deste ano
oferecendo 5 mil vagas. Todos os classificados
já
foram contratados, mas esperamos chamar ainda muitos dos aprovados, pois até o final do ano
teremos 60 Centros Integrados de Educação
Pública — os Brizolões — funcionando aqui no
Rio.
O Município pretende realizar concurso para
especialistas em educação?
Prefeito: A situação que envolve especialistas em educação é muito complexa. Herdamos
uma legislação do governo anterior que estabelece critérios de enquadramento que, se aplicados como tal. teríamos muito mais especialistas
do que os que precisamos, e. em contrapartida,
muitas salas de aula ficariam sem professores.
Este assunto está sendo tratado com todo o
carinho que merece. Mas o fato é que mais de 10
mil professores da área de educação já foram
beneficiados com o enquadramento.
Como a campanha "Mãos à obra" ajudou as
escolas do Rio?
Prefeito: A campanha tem possibilitado,
além da recuperação física das escolas, a mobilização da comunidade, fato inédito na educação
do Rio de Janeiro. E muito importante que a
comunidade passe a ver a escola como um
espaço seu, tanto para cuidar de sua preservaçáo, como para cobrar dela a qualidade de
ensino desejada.
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Foi graças à campanha "Mãos à obra"', à
construção de novas escolas e à ampliação de
outras que o Rio começou o ano de 1985 com
835 escolas. Hoje o número de escolas já é 842,
além dos 22 CIEPs e 18 "Casas da Criança".
Essas novas salas de aula representam mais 100
mil matrículas para a nossa rede. Mas o aumento
do número de vagas será ainda mais ampliado
com a construção do que chamamos de Escolas
Isoladas, uma nova visão do que é uma escola, a
partir do seu espaço físico. São prédios prémoldados concebidos de uma forma revolucionária. Não terão vidros e serão iluminados
naturalmente, através de um sistema zenital —
pelo teto — e dotadas de isolamento térmico.
Estas escolas estão sendo feitas na fábrica de
escolas e muitas serão utilizadas como "Casas da
Criança", um novo espaço destinado ao atendimento ao pré-escolar.
Senhor Prefeito, o que é que o Governo do
PDT realmente pretende com os CIEPs ou Brizolões?
Prefeito: A construção dos CIEPs está baseada na proposta pedagógica da política educacional do Governo do PDT. Ela pretende atender às necessidades da comunidade e diminuir as
desigualdades sociais. Nos CIEPs os alunos
ficam nove horas por dia. fazem quatro refeições
e recebem assistência médica e dentária. Além
das aulas, as crianças desenvolvem atividades de
educação física, recreação, artes e sessões de
estudo dirigido.
Poderíamos então dizer que os CIEPs são
escolas-modelo?
Prefeito: Eu
preferia chamá-los de modelos
de escola. Nossa intenção náo é. ao contrario do
que alguns pensam, fazer dos CIEPs uma rede
paralela de ensino ou entáo escolas experimentais com um ensino de melhor qualidade. O que
pretendemos é estender o trabalho que está
sendo realizados nos CIEPs para toda a rede
escolar do Rio. Em futuro não muito distante,
todas as escolas públicas do Estado poderão
atender todas as nossas crianças em tempo
integral e com um trabalho pedagógico de
melhor qualidade.
Quanto CIEPs o Rio terá e quantas crianças
serão atendidas?
Prefeito: Cada CIEP tem capacidade para
atender a 1000 estudantes. Pretendemos manter
esse número para conservar o número baixo de
alunos por turma. Além disso, à noite, 400
jovens maiores de 14 anos poderão ser alfabetizados.
Até o final de 1985, o Rio terá 60 CIEPs em
funcionamento, todos em áreas próximas a conjuntos populares ou a favelas. Nesta primeira
etapa, o Município está empregando CrS 66
bilhões e a intenção do Governo é, no ano que
vem. destinar mais recursos à construção dos
Brizolões.
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O senhor diria então que a educação é um
desafio que o Governo do PDT está vencendo?
Prefeito: Náo tenho dúvida. Este ano estamos quase alcançando a meta do Governo do
PDT na área da educação, que é: "nenhuma
criança sem escola e sem alimentação". A
importância desse fato está no próprio orçamento do Município que está empregando 42% para
a educação.

CIEPS foram

idealizados para
diminuírem as
desigualdades
sociais!! II
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Creio que fizemos muito em matéria de
educação no Estado e Município. No entanto
sabemos que ainda há muito por fazer. Mas
cremos também que a nossa prioridade para a
educação deve se fincar de tal forma que.
independente dos partidos, a educação no Rio
tenha sempre continuidade e qualidade, de tal
modo que em nossa cidade nenhuma criança
fique sem escola ou sem alimentação.

FIM DA COCEA E DO CUENTEUSMO:
MERENDA AGORA É NUTRITIVA
FOTO jftjÇO K WjWUjO

A merenda escolar, como é do conhecimento público, é um dos fatores essenciais para a ida
da.s crianças carentes à escola. A merenda, no
entanto, não é apenas a única alimentação de
muitas crianças. Ela é a base da aprendizagem.
Criança com fome não aprende. Embora não
seja a única causa do alto índice de repetência, a
talta de alimentação adequada é a sua principal
razão. Assim, merenda e qualidade de ensino
estão ligadas por razões de causa e efeito.
Sempre foi prioridade básica do Governador Leonel Brizola cuidar das crianças do Estado e do Município do Rio de Janeiro. No
que se
refere à educação, não bastavam apenas medidas técnicas para melhorar o ensino. Eram
necessárias atitudes mais arrojadas para desalojar velhos hábitos e vícios arraigados.'Um deles,
fruto do clientelismo político do passado, era a
Cocea — órgão que comprava e distribuía os
gêneros alimentícios para a merenda escolar.
Para acabar com a exploração política e a
desorganização total do setor, o Governador
Leonel Brizola optou pela solução cirúrgica:
desativou a Cocea que, além de inoperante,
assaltava os cofres públicos, comprando alimentos mais caros do que os encontrados nos
supermercados e de pior qualidade. Em julho de
1983. quando a Cocea foi extinta, começou a
redenção da merenda escolar no município do
Rio de Janeiro.

legumes e frutas frescas. Na realidade, a criança
recebe na escola hoje uma refeição completa de
alto teor nutritivo. O sistema de cada escola
comprar a própria merenda foi institucionalizado
e tem a fiscalização da própria comunidade.

Inicialmente o sistema novo consistiu numa
solução muito simples e criativa. Cada escola
passou a fazer diretamente na rede de supermercados as compras necessárias à dieta alimentar de
suas crianças. Foi aberta uma conta corrente em
nome de cada diretora ou diretor de escola do
município no Banco do Estado (Banerj). Logo
nos primeiros meses, os resultados começaram a
aparecer. Além dos cereais, massas e carnes, a
merenda escolar passou a contar com verduras,

O programa está vitorioso não apenas no
que diz respeito à qualidade da alimentação e ao
que ela representa em termos de condições
novas de ensino, mas também com relação aos
seus custos. Em julho de 1982. uma merenda
servida pela Cocea custava CrS 10 (dez cruzeiros) e era composta de cereal, legumes enlatados. salsicha e leite em pó. Vinte e sete meses
depois, uma refeição composta de cereais, hortaliças, carnes, frutas frescas e leite natural saía
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No CIEP da Passarela do Samba, o Governador Leonel Brizola e o Prefeito Marcello Alencar
assistem às crianças almoçando
por CrS 626 (seiscentos e vinte e seis cruzeiros).
Considerando-se o índice acumulado da inflação
nesse período, a refeição da Cocea custaria CrS
955 (novecentos e cinqüenta e cinco cruzeiros
sem o copo de leite fresco. O cálculo feito levou
em consideração a refeição mais cara e ainda
assim a economia com a nova merenda escolar
era de CrS 150 milhões por dia, só no Município
do Rio de Janeiro.
Assim, com medidas populares e criatividade, o Prefeito Marcello Alencar, em perfeita
consonância com o Governador Leonel Brizola,
vem promovendo o bem-estar das populações
mais carentes do Rio em todos os seus níveis, e a
educação é a sua principal preocupação. Por isso
o desafio está sendo vencido.

PREFEITO CONTRATA
4,4 PROFESSORES POR DIA
Quantas vezes os alunos da rede pública do
Rio voltavam para casa ou nem mesmo chegavam a ir à escola por que não havia professores
para lhes dar aulas? Quantas vezes, para não
prejudicar ainda mais as crianças, as diretoras
eram obrigadas a juntar, na mesma sala, 60 ou
71) alunos ou então a estabelecer dias alternados
de aulas para cada turma para que todos pudessem ser atendidos? Quantas vezes crianças e
mais crianças iam à escola apenas para brincar, à
espera da chegada de um professor?
Na realidade, a falta de professores nas
escolas públicas do Rio era um dos mais graves
problemas educacionais da cidade até 1982,
quando o PDT assumiu o Governo. Para resolvê-lo, a solução que se impunha era uma só:
admitir novos professores. Pois foi o que o

Governo fez a um ritmo nunca antes vivido pelo
Rio: em 50 meses, foram admitidos para dar
aulas nas escolas públicas do Rio. 6.708 novos
professores. Isto significa uma média de 4,4
professores contratados por cada dia de Governo!
Dos novos professores, do total 1.708 foram
aprovados no concurso realizado em 1982 e 5 mil
no deste ano. Os demais aprovados no último
concurso serão contratados de acordo com as
necessidades da rede escolar, que crescem à
medida que são inauguradas novas escolas e
Brizolões e recuperados os prédios antigos. O
concurso tem validade até 1987.
Alén; desses 6.708 professores, as escolas do
Rio receberam ainda, do ano passado até hoje,

outros 3 mil 850 professores que antes desempenhavam funções burocráticas e que optaram por
trabalhar em sala de aula, com direito a
gratificação por regência de turma. Isto significa
que,
do início do Governo do PDT até hoje, as escolas
do Rio receberam, por dia, 6,9 novos
professores!
Hoje. não há mais uma escola do Rio sem
professor ou uma criança sem aulas por falta de
quem a atenda, mas o compromisso do PDT de
só contratar professores aprovados em concurso
e de não deixar as crianças sem aulas permanece, até porque se o Rio não continuar a abrir
escolas e a contratar professores, a situação do
ensino na cidade voltará ao caos que era até
março de 1982.

MAGISTÉRIO FOI DIGNIFICADO
De março de 1983 a janeiro de 85, todo o
magistério público do Rio teve reajustes
alariais superiores ao INPC acumulado do
período e o professor IV — o professor
primário, sempre o mais prejudicado e o
menos recompensado por seu trabalho —
teve um reajuste de 1.011%, o que significa
um aumento real de 240rt, uma vez que o
INPC acumulado do período foi de 770,379c.
Quando o PDT assumiu o Governo do
Rio. o funcionalismo estava submetido a-uma
política salarial irreal, com o regime de
reajustes anuais, enquanto o setor privado
recebia reajustes semestrais desde 1979. O

Prefeito Marcello Alencar decidiu, então,
melhorar o salário dos professores através da
gratificação por regência de turma e do
posicionamento da categoria no plano de
classificação de cargos.

reajustes semestrais iguais a 100% do INPC,
embora a lei federal tf 7.238 só assegure
"três
reajuste integral para quem recebe até
salários mínimos. Além da concessão do 13°
salário.

A primeira medida adotada foi o estabelecimento de reajustes semestrais a partir de
janeiro de 1984. Depois, através das leis nü
551 e n° 552. o pessoal do magistério foi
reposicionado no plano de classificação de
cargos, o que permitiu a melhoria dos vencimentos. Em janeiro deste ano, o Município
do Rio passou a conceder a seus funcionários

Além dessas medidas tomadas ao longo
de dois anos de trabalho, mais duas tiveram
importância capital para a dignificação do
magistério do estado: a conquista do 13°
salário para os professores e o fim da cassaçaõ branca imposta pelo atestado de ideologia. Agora a liberdade reina no magistério
carioca e fluminense.
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8 MILHÕES
DE COPOS
DE LEITE 3
POR MÊS
PARA AS
CRIANÇAS
DO RIO
A distribuição gratuita de leite para
todas as crianças das escolas públicas
foi meta anunciada pelo governador
Leonel Brizola e logo colocada em
prática. A razão do compromisso é
óbvia. O leite é um importante reforço
à alimentação das crianças no sentido
de melhorar suas condições de aprendizagem e seu padrão nutricional.
A compra do leite pelo Estado traz
outra conseqüência imediata: o apoio
ao produtor rural fluminense que tem
com freguês certo para o excesso de
produção. A queda do consumo do
leite estava desestimulando a produção e gerando o desemprego no campo. A realidade hoje é outra.
A escolha do leite "B" para este
tipo de programa deve-se a dois motivos, como ressaltou o governador Leonel Brizola em mensagem enviada a
todos os diretores de escolas públicas
do Rio de Janeiro, em 1° de junho de
1984. "Primeiro, diz o governador,
porque é integral, mais nutritivo, tendo mais gordura e mais matéria seca
do que o leite comum. Segundo, porque ele pode ser consumido imediatamente, sem necessidade de fervura,
conforme garantia dos produtores. Ele
é produzido em melhores condições
higiênicas, é inspecionado e distribuído em no máximo 24 horas após a
ordenha, e por isso, praticamente, não
oferece risco de adulteração".
Na primeira fase do programa foram distribuídos 50 mil litros diários
para escolas do Estado e do Município
do Rio de Janeiro. Esse número aumontou para 70 mil dois meses depois.
Hoje. segundo a Associação Brasileira
de Produtores de Leite B. são comprados pelo governo 91 mil 670 litros nos
dias úteis; 2 mil 660 nos sábados: e 1
mil 830 litros nos domingos e feriados.
Assim, só no mês de setembro, foram
gastos CrS 4.581.649.800 (quatro bilhões. quinhentos e oitenta e um milhões. seiscentos e quarenta e nove mil
e oitocentos cruzeiros) com a compra
de 1 milhão 952 mil e 200 litros do leite
que correspondem a 7 milhões 768 mil
e 800 copos de leite de 250 ml.
Para completar, o governo implantou também a distribuição de leite
também durante as férias escolares.
Trata-se. pois, do um programa de
grande alcance social social quo não
sofre solução de continuidade e colabora decisivamente para a construção
de um Rio melhor.

ClEPs NA
CONCEPÇÃO DO
SEU ARQUITETO
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Oscar Niemeyer
As críticas que têm sido feitas aos
ClEPs são tão leviAtas, demonstram tal
desinformação que, a contragosto, sou
obrigado a dar uma explicação mais
clara desse projeto.
Começarei dizendo se tratar de um
projeto revolucionário, sob o ponto de
vista educacional. Escolas que não visam apenas — como as antigas — a
instruir seus alunos, mas, sim, dar um
apoio efetivo a todas as crianças do
bairro. E isto explica serem, no térreo,
para chis aberto aos sábados e domingos: ginásio, gabinete médico, dentário,
biblioteca etc. Dai a dificuldade de utilizar as velhas escolas — vão sendo remotldadas. — pois não foram projetadas
para esse programa.
Por outro lado, os ClEPs não represeniam custos vultosos, nem sáo faraónicos para usar um termo do agrado
da mediocridade inevi-tável. Obedecem
a um programa e não existe mágica em
matéria de construção. Pré-fabricados,
eles constituem uma economia de 307c
em relação ás construções do tipo comum e mais econômicos ainda se tornam por serem de construção rápida,
quatro meses, o que é fácil verificar
wndo em conta o aumento crescente dos
materiais, du máo-de-obra etc. Adaplam-se a qualquer lugar, junto às favelas
inclusive, o que sem dúvida é importanle. permitindo que os filhos dos favelados sintam que o mesmo conforto lhes é
oferecido, sem a discriminação odiosa
que mais tarde e, por enquanto, a vida
lhes vai impor. E sáo simples, lógicos,
destacando-se pela sua forma diferente
nos setores mais diversos da cidade,
revelando assim a grandeza do programa adotado pelo Governador Leonel
Brizola, o que, por isso mesmo, parece
náo agradar a muita gente.
Mas não sáo apenas estes aspectos,
fáceis de explicar, que me levaram a este
pequeno texlo. Revolta-me, principalmente, a desenvoltura com que alguns
comentam o programa educativo dos
ClEPs sem levar em conta a presença de
Darcy Ribeiro, sua autoridade internacional no campo da educaçáo, convidado constantemente para organizar o cníí no em paises do novo e do velho
mundo. E essa revolta cresce quando
sinto que a maioria desses críticos nada
emende dos problemas educacionais, limihindo-se a opiniões já superadas, fáceis de contestar e definir.
Agora a campanha contra os ClEPs
se multiplica quando alguns candidatos
ii Prefeitura do Rio de Janeiro, ligandose às correntes mais reacionárias do país,
dela passam a participar como se nada
tivessem a dizer ao povo sobre os seus
próprios programas de Governo. A tudo
isso o carioca assiste desiludido, pois em
aula CIEP que surge uma nova dúvida
aparei e, a contradizer os que insistem
em combate-los.
Cl ranscrito do JORNAL DO BRASIL dc 25
de setembro de 1985)

Ao assumir o Governo. Leonel Brizola constatou que
as escolas da rede oficial eram os piores prédios públicos.
Maltratados, sujos, malcheirosos, construídos sem um
mínimo de cuidado para dar um pouco de conforto a seus
usuários, os prédios escolares, com raras exceções, estavam ao completo abandono. Para atacar de forma emer"Mãos à obra
gencial o problema, foi criada a campanha
nas escolas". Seu objetivo era realizar obras de pequeno
porte, pintar, melhorar enfim as condições e aparência dos
prédios. Tudo foi feito em regime de mutirão e com a
participação da comunidade.
"'mãos à obra", a Prefeitura do
Além da campanha
Rio e o Governo Leonel Brizola estão fazendo um esforço
gigantesco para reparar e. em alguns casos, reconstruir, a
rede de prédios escolares. Não há, como muitos insinuam,
um desvio de atenção e recursos da rede de escolas já

ESCOLAS REFORMADAS EM 1383

DECs

CIEP Presidente Tancredo Neves, o primeiro da série
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FIM DO TERCEIRO TURNO

O terceiro turno existe há mais de 50 anos. Pela primeira vez estamos conseguindo reduzi-lo
Reformas e ampliações de escolas, os CIEPS e as escolas isoladas conseguiram em dois anos
extingui-lo em 140 escolas municipais abaixo relacionadas:
r be
rogai

Escou

mimo

01
Tiradentes
Centro
02 Rivadavia Corrêa
Centro
03
Canadá
Estácio
04 Ana Frank
Laranjeiras
05 Albert Schwitzer Laranjeiras
06
Penedo
Copacabana
07
Roma
Copacabana
08 Henrique Dodsworth Ipanema
09 Marllia de Dirceu
Ipanema
10 Luiz Delfmo
Gávea
11 Gonçalves Dias
São Cristóvão
São Cristóvão
12 Nilo Peçanha
13
Portugal
São Cristóvão
lí
Uruguai
Benfica
15 Marechal Trompowsky São Cristóvão
16 Gonzaga da Gama Filho Benfica
17 Dois de Julho
Benfica
18 Francisco de Castro Maracanã
19 Uudimta Trotta
Tijuca
20 Mano Facctm
f_
Boa Vista
Tijuca
21 Prat Souza Marques
22 Orsma da Fonseca
Tijuca
23 Barão Mamem de Mello Maracanã
24 Jorn Assis Cnateaubnand V.lsabel
25
Panamá
Grajáu
26 Oswaldo Cm
H igienípolis
2/ AID mo Souía Cru:
Manguinhos
28 Pedro Lessa
Bonsucesso
29 Edmundo Lins
Ramos
30 CIM Cardeal Câmara
V
Geral
31 Prol Emanuel Pereira Filho Cordovií
32 Jorge de Gouvea
V
Geral
33 Joseptt Bloch
P
Lucas
34 Presidente Grorchi
j
América
36 Kerteit Meses
j
fcnenca
36
Roraima
Cordovií
37
Monlese
Cordovií
38 Ministro lafayefte tíe Andrada Cordjvil
39 Rio de Janeiro
Engenho Novo
í0
Tagore
Piedade
41 George Summer
Riachuelo
42 Barão de MacauDas Inhaúma
43
Ceará
Inhaúma
Pioneiras Sociais n° 19
Infiauma
45
Sarmento
Engenho Novo
46 ServuiQ de Lima
Piedade
4?
Londres
Engenho Dentro
48 Virgílio de Melo franco Piedade
49 Mato Grosso
Irajá
50 Desembargador Montenegro V Cosmos
51 Quintino do Vale
v
da Penha
52
Irã
Iraiá
53 Alfredo de Paula Freitas
(rajà
Marcílio Dias
Brás de Pina
55 Mendes Viana
Colégio
56 Cecília Meirelles
V
Cosmos
57 Pires e Albuquerque Irajà
58
Sergipe
v
Carvalho
59 Irmã Zélia
Va.
Lobo
R
60 Üleganc Mariano
Miranda
61 Lun de Camões
R
Miranda
62 Rodolfo Garcia
Irajá
R
63 Oswaico Aranha
Miranda
64 Aspirante Carlos Alfredo Tunaçu
Colégio
65 Pau'a fonseca
Colégio
66 José Aipoim
67 Ama.
Colégio
66
Haiti
Q
Bocaiúva
69 Ruy Carneiro da Cunha Cascadura
70 Sen Francisco Gailotti Cascadura

»° DE
ORDEM

69
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

110
Ul
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
12*
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

ESCOU

MJ.W

Oswaldo Teixeira
0. Bocaiúva
Pio X
Tanque
Júlio Verne
Taquara
Mana Flonnda Paiva da Cruz
Anil
Augusto Magne
Cidade Deus
Juliano Moreira
Pechincha
Pnafessoranda Leda Barcellos de CarvaIhoOdade de Deus
ProP Helena Lopes Abranches
Gardênia Azul
Cidade Deus
Alphonsus Guimarães
Alberto Rangel
Cidade Deus
Pedro Américo
Taquara
Vítor Mareies
Taquara
Alma de flrttto
Cuncica
Hemeténo dos Santos
Ca mon m
Prof. Olegáno Domingues
Vargem Pequena
Taquara
Eunice Weaver
Cidade de Deus
José Clemente Pereira
Cartos de Laet
V. Vatqueire
Barão dc Amparo
Campmho
José Ennque Podo
V Valqueire
Ai í ust d Cony
Tanque
Francis Hime
Jacarepaguá
Maestro Lorenzo Fernandes
Tanque
Gastão Monteiro Moutmho
Taquaia
iuan Montalvo
Taquara
Jacarepaguá
Jornalista Campos Riüe:ro
Dias Martins
Sen Camará
Eng leão Thcmé
Padre Miguel
Eng Pires do Rio
Sen Camará
Joana Angélica
Bangu
João Daudt de Oliveira
Bangu
Jorge Jaocur
Sen Camará
Presidente Café Filho
Sangu
Presidente Wilson
Sen. Camará
Prof Júlio de Mesquita
Bangu
Rainha Fabiola
Sen Camará
Roberto Simonsen
Bangu
Rjfcem Berta
Bangu
Mal Alcides Etchcgoyçn
Bangu
Orestes Bartosa
Bangu
Henrique Dias
Campo Grande
Castro Alves
Campo Grande
Halfeld
Campo Grande
Dalila Tavares
Campo Grande
Banjamin Franklin
Campo Grande
Charles Otckens
Campo Grande
Ministro Adaucto Lúcio Cardoso
Paciência
Pavuna
Alberto José Sampaio
Pavuna
Comandante Arnaldo Varella
Velloso
Pavuna
Escultor Leão
Prat. Álvaro Espinhe ira
Guadalupe
Powell
Baden
Guadalupe
Alipio Miranda Ribeiro
Coeirn Neto
Firmiro Costa
Coelho Neto
Fomovo
H Gurgel
Irajá
Conde Perçira Carneiro
Irajá
Sebastião de Lacerda
CC Pioneiras Sociais. n° 04
Barres Ti lho
CC Pioneiras Sociais. nc 13
Irajá
Frei Veloso
Realengo
Realengo
Jcsé Pancetti
Visconde de Porto Seguro
J. Sulacap
Realengo
Stelia Guerra Duval
Átilla Nunes
Realengo
Coronel Assunção
Olana
Luiz César Sapo Garcez
Olaria
Prof. Souza Carneiro
Penha
Mm Afrànio Costa
P Circular
CC Pioneiras Sociais, n° 11
B Pina
P Circular
CC Pioneiras Sociais n° 12

EDUCAÇÃO

4o
5o
5o
5o
5°
5o
5o
6o

r

7°
9o
9Ü
9o
9"
9o
10°
11°
11°
11°
13'"'
13"
13°
14=
14'15"
17"
1919'
19
20'
20'

TIPO DE OBRA

REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
GRANDE REFORMA
REFORMA
REFORMA
GRANDE REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
REFORMA
GRANDE REFORMA
REFORMA

NOME DA ESCOLA

BENJAMIM CONSTANT
COMANDANTE ARMANDO PINA
ANTÔNIO RAPOSO TAVARES
AZEVEDO SODRÉ
MÁRIO CLÁUDIO
MORRO DO CATUMBI
JOAQUIM NABUCO
PRES ARTUR DA COSTA E SILVA
CASTELNUOVO
LÚCIA MIGUEL PEREIRA
PRESIDENTE JOSÉ LINHARES
ALMIRANTE TAMANDARE
JÚLIO DE CASTILHOS
CAMILO CASTELO BRANCO
MARILIA DE DIRCEU
DOIS DE JULHO
DIOGO FEIJÓ
ALMIRANTE BARROSO
AFFONSO PENNA
REPÚBLICA ARGENTINA
PIERRE JANET
ORDEM E PROGRESSO
PROFESSOR CARNEIRO RIBEIRO
ALBINO SOUZA CRUZ
BAHIA
ARMANDO FAJARDO
PERNAMBUCO
SUÉCIA
THOMAS MANN
J CARLOS
AMAPÁ
OLEGÁRIO MARIANO
EVANGELINA DUARTE BATISTA
CONDE AFONSO CELSO
PROF TEOFILO M DA COSTA
CASTRO ALVES
J I DOM BOSCO
GAL GOMES CARNEIRO
ANITA GARIBALDI
ALBERTO DE OLIVEIRA
CAP DE FRAGATA DIDIER 3 VIAN
EADEN POWElL
FROTTA PESSOA
TARSILA DO AMARAL
SEDEDOE21-DEC
MONSENHOR ROCHA
PROFESSOR ARY QUINTELLA

ESCOLAS REFORMADAS EM 1934
DECS

TIPO DE OBRA

)' REFORMA
1= REFORMA
lc REFORMA
2';
GRANDE REFORMA
REFORMA
2C REFORMA
2'' REFORMA
3- REFORMA
3C REFORMA
3o REFORMA
4' REFORMA
4o REFORMA
4:' REFORMA
5' REFORMA
5o REFORMA
5' REFORMA
5" REFORMA
REFORMA
5= REFORMA
6° REFORMA
6° REFORMA
REFORMA
REFORMA
7'-' REFORMA
REFORMA
B° REFORMA

NOME DA ESCOLA

VICENTE LICINIO CARDOSO
TIRADENTES
J I CAMPO SALES
ESTADOS UNIDOS
DEODORO
REV MARTIN LUTHER KING
SANTA CATARINA
ANNE FRANK
JOAQUIM ABÍLIO BORGES
JI MARECHAL HERMES
MINAS GERAIS
DR CÍCERO PENA
ALENCASTRO GUIMARÃES
CC JULIA KUBITSCHEK
MARILIA DE DIRCEU
PARQUE RECREAÇÃO DARCY VARGAS
CHRISTIANO HAMANN
SHAKESPEARE
CAPISTRANO DE ABREU
GONZAGA DA GAMA LIMA
PORTUGAL
SOARES PEREIRA
JORNALISTA BRITO BROCA
LAUDIMIA TROTTA
JOSÉ DA SILVA ARAÚJO
BARÃO HOMEM DE MELLO

ATÉ O FINAL DO ANO 510 ESCOLAS
MUNICIPAIS ESTARÃO RECUPERADAS
instalada para a construção de novas unidades, em especiai os Cieps. Na verdade, ao mesmo tempo que o governo
resolve os graves problemas que encontrou, fruto de anos
e anos de incúria e incompetência, abre também novas
perspectivas para a educação, implantando os Centros
Integrados de Educação Pública, popularmente chamados
Brizolões.
Das 817 escolas municipais existentes no inicio do
atual Governo, cerca de dois terços (556 prédios) estavam
em petição de miséria. Parte delas foi recuperada com
"maõs à
programas de emergência, como a campanha
empresas
obra" ou por
que assumiram essa tarefa graciosamente. Em 15 de outubro o Governo completa 940 dias.
Nesse periodo realizou a reforma de 279 escolas, o que
eqüivale a uma média de uma reforma a cada 3,3 dias.
Além disso, mais 22 escolas novas foram inauguradas.
Criaram-se também no Município do Rio 22 Cieps, 18

8= REFORMA
9= REFORMA
9" REFORMA
9: REFORMA
9° REFORMA
9° REFORMA
10" REFORMA
10" REFORMA
10" REFORMA
10° REFORMA
11°
GRANDE REFORMA
11° REFORMA
11° REFORMA
11° REFORMA
11° REFORMA
12° REFORMA
12° REFORMA
12= REFORMA
13"
GRANDE REFORMA
13°
GRANDE REFORMA
13° REFORMA
13= REFORMA
13° REFORMA
13° REFORMA
13" REFORMA
13" REFORMA
14° REFORMA
14"
GRANDE REFORMA
14° REFORMA
15" REFORMA
15° REFORMA
15° REFORMA
15= REFORMA
15" REFORMA
15" REFORMA
15° REFORMA
15= REFORMA
15= REFORMA
15: REFORMA
16"
GRANDE REFORMA
16=
GRANDE REFORMA
16° REFORMA
16° REFORMA
16" REFORMA
16° RE-ORMA
16" REFORMA
16° REFORMA
'6' REFORMA
16= REFORMA
17= REFORMA
17° REFORMA
1T REFORMA
17= REFORMA
17= REFORMA
17= REFORMA
18= REFORMA
18 REFORMA
19' REFORMA
19= REFORMA
19= REFORMA
19- REFORMA
19" REFORMA
19= REFORMA
20= REFORMA
20= REFORMA
20= REFORMA
20° REFORMA
20" REFORMA
20° REFORMA
21= REFORMA
21° REFORMA

EQUADOR
OSWALDO CRUZ
CARLOS CHAGAS
PROF. MOURÃO FILHO
EDMUNDO LINS
ALCIDES DE GASPERI
ANDRADE NEVES
PROF, EMANUEL PEREIRA FILHO
ALFREDO VALLADÀO
CARVALHO MOURÃO
BARÃO DE MACAÚBAS
GUSTAVO AMBRUST
LAURO SODRÉ
BOLÍVAR
HOSTHAN PEDRO DE FARIAS
ISABEL MENDES
TOBIAS BARRETO
PROF AUGUSTO PAULINO FILHO
MAESTRO PIXINGUINHA
NUNO ALVARES PEREIRA
DESEMBARGADOR MONTENEGRO
MARIO PAULO DE BRITO
LUXEMBURGO
MARIA BAPTISTINA D TEIXEIRA LOH
PIRES E ALBUQUERQUE
ALFREDO PAULA FREITAS
PROF CARNEIRO FELIPE
WALDEMAR FALCÃO
ROCHA POMBO
EMBAIXADOR DIAS CARNEIRO
BARÃO DA TAQUARA
CÂNDIDO CAMPOS
RODRIGUES ALVES
PROFA FELICIDADE DE MOURA CASTRO
BARÃO DO AMPARO
MAESTRO LORENZO FERNANDES
PIO X
JÚLIO VERNE
PROFA LEILA BARCELLOS CARVALHO
JOANA ANGÉLICA
LEÔNIDAS SOBRINHO PORTO
ORESTES BARBOSA
ANTÔNIO AUSTREGÉSILO
MARIETA CUNHA DA SILVA
JORGE ZARUR
CLEMENTINO FRAGA
OSCAR THOMPSON
TOME DE SOUZA
WALDIR A FRANCO
ALFERDO CESARINO ALVIN
JORGE LIMA
MARIA ISA3EL DE CARVALHO
MAFALDA TEIXEIRA DE ALVARENGA
3ARA0 DE SANTA MARGARIDA
JONATAS SERRANO
IPEG J A
EDUARDO RABELO
ANÍSIO TEIXEIRA
CUBA
SUN-YAT-SEM
COMANDANTE GUILHERME FiSHCER
RODRIGO OTÁVIO
ABEILARD FEUO
ANDRÉA FONTES PEIXOTO
ERNÂNI CARDOSO
CÜRNELIO PENA
BÉLGICA
LÚCIO DE MENDONÇA
FORNOVO
SENADOR CÂMARA
DALVA DE OLIVEIRA

ESCOLAS REFORMADAS EM 1985
DECs

TIPO DE OBRA NOME DA ESCOLA

REFORMA PROF WALTER CARLOS M FRAENKEL
REFORMA JOAQUIM MANUEL DE MACEDO
'= REFORMA MAL MASCARENHAS DE MORAES
2" GRANDE REFORMA DEODORO
REFORMA GUATEMALA
GRANDE REFORMA MÉXICO
3' REFORMA FRANCISCO ALVES
4'J REFORMA PORTO RICO
4° REFORMA DOM AQUINO CORRÊA

Casas da Criança e 17 escolas Isoladas, todas construídas
pela Fábrica de Escolas, com base na tecnologia da
argamassa armada, desenvolvida pelo arquiteto João Figueiras Lima.
A Secretária de Educação, Professora Maria Yedda
Linhares, teve do orçamento municipal CrS 82 bilhões
para a reforma e construção de escolas. Entretanto,
segundo a secretária, pelo menos 21 reformas foram
financiadas por órgãos privados, através da Fundação
Obra Social da cidade do Rio de Janeiro, presidida por D.
Célia Alencar, mulher do Prefeito Marcello Alencar.
Ainda no Município, o trabalho de reconstrução exigiu a
participação de restauradores, artistas plásticos e do
Patrimônio Histórico. E que cerca de 53 prédios têm valor
histórico e sua restauração deveria ser feita por especialistas,.
E o caso, por exemplo, da Escola Municipal Deodoro,

!

j

4= REFORMA
4° REFORMA
5° GRANDE REFORMA
5° REFORMA
5° REFORMA
5° REFORMA
5° REFORMA
6° GRANDE REFORMA
7° GRANDE REFORMA
7° REFORMA
8° REFORMA
8° REFORMA
9= GRANDE REFORMA
9= REFORMA
10" REFORMA
10° REFORMA
10= REFORMA
10° REFORMA
11= GRANDE REFORMA
11° REFORMA
11= REFORMA
11° REFORMA
11° REFORMA
11° REFORMA
12° REFORMA
12= REFORMA
12= REFORMA
12° REFORMA
13° GRANDE REFORMA
13° REFORMA
14= REFORMA
14° REFORMA
14° REFORMA
14° REFORMA
15= GRANDE REFORMA
15= GRANDE REFORMA
15= GRANDE REFORMA
15= REFORMA
15= REFORMA
15= REFORMA
15= REFORMA
15= REFORMA
15= REFORMA
15" REFORMA
15= REFORMA
15= REFORMA
16" GRANDE REFORMA
16° REFORMA
16= REFORM/;
16= REFORMA
'7= GRANDE REFORMA.
17= REFORMA
17= REFORMA
17= REFORMA
17= REFORMA
17= REFORMA
17= REFORMA
17= REFORMA
18= REFORMA
18= REFORMA
18= REFORMA
18= REFORMA
18= REFORMA
'8= REcORMA
16= REFORMA
18° REFORMA
18= REFORMA
18= REFORMA
19" REFORMA
19° REFORMA
20°
GRANDE REFORMA
20" REFORMA
20= REFORMA
20° REFORMA
20° REFORMA
20° REFORMA
20= REFORMA
21= REFORMA
22=
GRANDE REFORMA
22° REFORMA
22" REFORMA
22= REFORMA
REFORMA
2- REFORMA
4= REFORMA
4" REFORMA
8= REFORMA
REFORMA

PENEDO
CC SÃO PEDRO DO PAVÃOZINHO
ARTUR RAMOS
MINI PAROUE MONTEIRO LOBATO
CANTAGALO
MARÍLIA DE DIRCEU
CC PASTOR BELARMINO MARTINS
NILO PEÇANHA
MARIO DA VEIGA CABRAL
FRANCISCO DE CASTRO
NOEL ROSA
MINI PARQUE ANÍBAL MACHADO
BERLIM
LAÍS NETO DOS REIS
HEITOR BELTRÃO
ENEYDA RABELLO DE ANDRADE
CRUZADA SAO SEBASTIÃO
MINISTRO LAFAYETTE DE ANDRADA
MANOEL BONFIM
JEAN MERMOZ
PASTOR MIRANDA BRITO
ESPÍRITO SANTO
RIO DE JANEIRO
PACE
SENADOR JOÃO LIRA TAVARES
LONDRES
AUGUSTO PAULINO FILHO
SEDE DO 12= DEC
PIO XII J.l
GASPAR VIANA
PARAGUAI
SANTOS DUMONT
FRANÇA
EVANGELISTA DUARTE BATISTA
PROF. OLEGÁRIO DOMINGUES
SILVEIRA SAMPAIO
FRANCIS HIME
BARÁO DO AMPARO
ALBERTO RANGEL
ALMEIDA GARRET
COM PEDRO ALEIXO
VICTOR HUGO
ALINA DE BRITTO
BARÁO DE TAQUARA
SÁO SEBASTIÃO
MARIA FlORINDA PAIVA DA CRUZ
MOACIR PADILHA
BANGU J A.
HENRIQUE SILVA FONTES
RUBEM BERTA
LYCIO DE SOUZA CARVALHO
CHARLES DlCKENS
FLORIANO DE BRITO J A
ANA NERY
DEBORAH MENDES DE MORAES
ROSARIA TROTTA
AUGUSTO VASCONCELLOS
VENEZUELA
PROF COQUEIRO
MAL PEDRO CAVALCANTE
LOURDES DE LIMA ROCHA
JÚLIO CESÁRIO DE MELLO
NAIR DA FONSECA
JAPÃO
ESPANHA
PESTALOZZI
FRANKLIN TÁVORA
ALDEBARÁ
JORNALISTA ORLANDO DANTAS
DUNSHEE DE ABRANTES
SILVIO ROMERO
ERNÂNI CARDOSO
BADEN POWELL
ISAÍAS ALVES
LIA BRAGA DE FARIA
MAURÍCIO MAETERLINCK
SEBASTIÃO DE LACERDA
GABRIEL SOARES DE SOUZA
ANÍBAL FREIRE
BRANT HORTA
BRASIL
CONDE DE AGROLONGO
GAL MITRE
PEREIRA PASSOS
ROMA
SANTO TOMAS DE AQUINO
REPUBLICA ARGENTINA
JORN ASSIS CHATEAuBRlAND

EDUCAÇÃO

localizada na Rua da Glória. Ela foi construída em 1907
pela mesma missão francesa que veio ao Brasil para
executar a obra de criação do Teatro Municipal. Outra
que teve a mesma sorte foi a Escola Chile, criada na
década de 30 por Anísio Teixeira. Ela tem em seu interior
um painel de Di Cavalcanti. Durante a restauração, outros
painéis foram descobertos sob a pintura. Nessa mesma
linha a Escola Edmundo Bittencourt, que tem
painéis de
Portinari e Burle Marx e foi construída pelo arquiteto
Afonso Redy, o autor do projeto do Museu de Arte
Moderna.
Trabalho tão intenso e integrado nunca havia sido
realizado no Estado do Rio de Janeiro. É mais uma vez o
interesse popular como prioridade básica de um Governo
comprometido com as reformas sociais indispensáveis à
melhoria da qualidade de vida de nossas populações mais
desprotegidas.

10" I
REFORMA
RAUL PEDERNEIRAS
11" REFORMA
JAIME COSTA
12" REFORMA
BENTO RIBEIRO
12= REFORMA
JOSÉ VERÍSSIMO
16" REFORMA
PEDRO MOACYR
16" REFORMA
ROBERTO SIMONSEN
17° REFORMA
ALBERTO NEPOMUCENO
18= REFORMA
LUIZ CAETANO DE OLIVEIRA
20° REFORMA
GUILHERME TELL
20" REFORMA
ALEXANDRE FARAH
20" REFORMA
ALEXANDRE GUSMÃO
5" REFORMA
PAULA BRITO'
8= REFORMA
PANAMÁ9r REFORMA
CHILE'
11° REFORMA
EURICO VILELA•MARIO
12= REFORMA
AUGUSTO TEIXEIRA DE IREITAS
15= REFORMA
MORVAN DE FIGUEIREDO"
15" REFORMA
D ARMANDO LOMBARDI16" REFORMA
ENG= JOÃO TOME16° REFORMA
ANA AMÉLIA DE QUEIROZ E MENDONÇA'
16" REFORMA
COMENIUS'
16" REFORMA
LEONARDO DAVINCI'
16" REFORMA
UBALDO DE OLIVEIRA'
16" REFORMA
ENG" PIRES RIO'
16" REFORMA
GIL VICENTE*
16" REFORMA
JOÀO DAUDT DE OLIVEIRA'
17" REFORMA
EMBAIXADOR ARAÚJO CA3TrO'
17' REFORMA
DOM BOSCO'
18" REFORMA
ANDRÉ VIDAL DE NECREIROS'
19" REFORMA
ABEILARD FEUO'
19' REFORMA
ROTARY20" REFORMA
COELHO METO'
20" REFORMA
GAL OSORiO'
20" REFORMA
ANTÔNIO MACEO20- REFORMA
ALBERTO JOSÉ SAMPAIO*
21" REFORMA
MIGUEL RAMALHO NOVO'
21= REFORMA
LIMA BARRETO2!" REFORMA
FREI VELOSO'
Inauguração nos próximos dias

ESCOLAS INAUGURADAS EM 1983
DECs

NOME

DA ESCOLA

15=
CC ADALGISA MONTEIRO
15" DES NEYPALMEIRO

I

DATA

09
09

11 =3
03 83

ESCOLAS INAUGURADAS EM 1984
DECs

NOME DA ESCOLA
PRESIDENTE JOÃO GOULART
PEDRO LESSA
HEMETÉRIO DOS SANTOS
ViCE-AlMIRANTE ÁLVARO AL3ERTO
VlCE-ALMiRANTE PAULO DE C MOREIRA
FINLÂNDIA
PPOF= ZULEIKA NUNES DE ALENCAR
LÍDIA MACHADO FORTES
JORGE ZARuR
ALZIRA ARAÚJO
GASTAO PENAL VA
JESUS SOARES PEREIRA

9=
15"
15=
15"
15=
15=
15=
16=
17=
17°
17-

DATA

08 06 64
28 05 64
30 03 64
20 06 64
2006 64
11 0984
19,12 84
19 12 64
07 11 '84
0204 84
21 11 64

ESCOLAS INAUGURADAS EM 19G5
"
DECs

I

DATA
NOME DA ESCOLA

9" tIÕTÔNÍÕ VILLcLA
09 04~i=5
9= JOSUÉ DE CASTRO
0904 85
15= JACKSON DE FIGUEIREDO
050685
17= MANE GARRINCHA ALEGRIA
18 06 85
0?06-85
21= IVAN ROCCO MARCHI
16" GETÚLIO VARGAS
24 06 65
16" REPUBLICA ÁRABE UNIDA
24 08 85
17VENEZUELA
29 06 85

OBS: Escolas GETÚLIO VARGAS E REPUBLICA ÁRABE UNIDA !orar<-, ot>e'c de
GRANDES REFORMAS.

GOVERNO BRIZOLA APRESENTA
MOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA
ÍVALORIZAÇÃO DO ENSINO
O diagnóstico aqui apresentado
toma a forma de uma análise
comparativa entre a realidade que
encontramos, o que fizemos e o que
pretendemos fazer. Este
levantamento foi realizado pela
Secretaria de Educação do
Município do Rio de Janeiro.
O projeto político, pedagógico e
administrativo da SME/RJ, tem
como prioridade absoluta, a
democratização da escola e do ensino
e a revalorização do ensino público,
o qual sofreu um intencional
processo de deterioração em favor
do ensino particular, nos vinte anos
de autoritarismo que vivemos
recentemente
O esforço que realizamos, e que
pode ser constatado no quadro
comparativo que ora tornamos
público, já começa a ser
reconhecido pelo povo. Nossa
experiência cotidiana nos permite
afirmar que o trabalho sistemático
de integração com a comunidade,
através de sua participação ativa e
consciente nos problemas da escola,
está abrindo novas perspectivas para
o processo de construção de uma
cidadania autônoma e independente.

— DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA E DO ENSINO
2. 0 OUE FIZEMOS
a) Criação dc CEC — Conselno Escola Comunidade
Órgão representativo ae todos os grupos que compõem _ comunidade escolar (alunos professores,
funcionários, pais e comunidades) efeitos diretamente oor seus segmentüs.
E a prática da direção coiegtada introduz a co-gestãc queqranoo praticas administrativas mais
centralizadas:
Articula a escola com a comunidade, identificando e ieg;*imando cs valores culturais locais
A metodologia de criação do CEC foi coerente com a natureza da proposta o processo
gerador foi
amplamente democrático com discussões permanentes de todos os segmentos envolvidos.

a) Estrutura da SME íorgão central. DEC escolas) excessivamente autoritária
processo decisóno centralizado na figura do dirigente
professores, alunos e comunidade alijados do processe deosório educacional
participação da comunidade restrita à exploração de serviços
usada cem; instrumento de práticas clientelistas

b) Enca mi nha mento de propostas curriculares
professores não participavam da elaboração de currículo e programas
escola difundindo ideologia autontana
imposição de Estudos Sociais em detrimento de Geografia e História
cultura confundida com Moral e Civismo

0) Participação de professores regentes em grupos de trasame por área cumculai (Língua rotuguesa
História e Geografia. Língua Estrangeira. Matemática. õênc.as)
— separação de História e Geografia — antiga reivindicação ca categoria.

c) CEP — Centro Estadual de Professores fechado ceio Governo Federa! a pedtdo do
Governo Estadual
Toda estrutura da SME (órgão central — DEC — escolas) fechada para
entidades de categoria
falta de acesso e inexistência de diálogo entre professores alunos
comunidade com os OECs. e com órgão central

c) Abertura do CEP — compromisso de campanha e'das primeiras realizações
Abertura da SME para entidades da sociedade civil organizada. CEP. Sindicato de Professores.
FAMERJ, FAFERJ e outras entidades representativas de categorias.
Contato permanente com as entidades de classe (CEP, Sindicatos, especialmente para discussões
de propostas, administrativas, funcionais e pedagógicas

d) Dificuldades de organização e comunicação com'entre profissionais da educação

d) Canais permanentes de diálogo com profissionais de educação
Encontro de Mendes — 1983
Encontros com professores representantes (delegados) eleitos pelo corpo docente das escolas, onde
são discutidas questões funcionais e pedagógicas levantadas pelos professores
Encontros de Supervisores Orientadores Educacionais. Assistentes Sociais e Psicólogos para discutir
respectivo papel dentro da Escola gue se guer democrática
Encontres com as direções de escola, a fim de ampliar as discussões sopre a política educacional.

e) Ausência tíe participação organizada e espontânea de alunos
gl Remoções de professores e funcionários — Havia um concurso oficial que
escamoteava uma remoção para'_i3 a Case de lavcrecimento político

hí Inexistência de programa de animação cultura' nas Escolas
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Solidificação ío processo democrático ia
estrutura da SVE ce moco aueCEC,
Grêmio,
participação direta de professores.
participação ce entidades representativas.
associações oe meradores etc se
aperfeiçoem e tornem irreversível c
processo de democratização Ga escola
e do ensmo

¦ei Cnação de Grêmios Estudantis em substituição aos CCE
(Centros Cívicos Escolares)
g) Ccncufso de remoção anual com cnte-ics objetivos atendendo as necessidades dos E. OEC e professores
Remoção, pela I* vez. de outras categorias wendeira esceüalistas

jr.!

Implantado de ação cultural voltada para dirére-t_s comunidades tc-nande a escola come espaço
pr!viies'3do de ação

II — QUALIDADE DE ENSINO
1. A REALIDADE OUE ENCONTRAMOS

f\. 0 QUE FIZEMOS

a) Eliminação da classe ce alfabetização

a) Implantação de uma Política oe Alfabetização
criação da classe de artaOetização (CA) arrpiiandc o atendimento para a faixa etana de 6 anos
gratificação especial para regentes de classes em alfaoe*.zação
treinamento para os professores aifacetizadces
distnbutção de material d'daticc para professe e para aluno
.Pa'tidoação d-reta dos professores regentes e especialistas no p-ocesse decisóno ca educação e ca
cutrura
c) Aumento da carga horána nas disciplinas de nat_re_a reflexiva (Língua Portuguesa Histéna. Geografia
e üènciasl
d) Redução considerável do 3C turno 1307 escolas com 3 turnos — 35 51 _)

ESCOLA PAULA BRITO

bl Processo ceaagogico de
cima cri baixo" que era repassado de forma
autontana
c) Desvalorização ao ensino reflexivo, critico em favor oc- ensino tecnocratico

ANTES

d) Maiona dai esco'as funcionando em 3 turnos onde o aluno permanecia no
maumo 4 f-oras (132 escolas — 6C 10%)
e) falta de professores

f) Desmotivação do p'ofesso' Marasmo pedagógico devide a
Canos saiamos
falta de pat.apaçãc polaca
condições tíe trabaino desfavorável
ausênca de treinamento

g) Desmoralização do ensino pii&l-co. favorecendo c crescimento indiscriminado do
ensino onvado
rt) Edíizaçào do ensmo referenciado nos padrões da classe dominante deixando o
aluno a margem do processo. _em como marginalizando sua cultura Curricutos
defasados acentuando a evasão
Uma escola presa ao universo da educação formal, fecnada aos movimentos
sociais de base local e portanto desvinculada da cultura produzida a partir das
openências populares

e) Aumento substanciai de professores regentes _i'3ves de
concu-sos (cerca de 7000)
política de retorno de professores à sala de aula
(cera de «CO!1
lotai de 11000 professores
t) Valorização do professor através de
aumentos salariais
equiparação da regência de Professor IV a Prc'essor l
participação no processo deosono
treinamento
estímulo ao surgimento de novas experiências
pedagógicas (Projeto Experiências
Sucedidas!
Treinamento através de curses regalares seninános encent-os investindo em treinamento

3. 0 QUE PRETENDEMOS FAZER

Elimmar totalmente c terceiro turno e imcantar gradativa mente o turno un>cc atra.es
do Piano Escecia; ce Educação
Ampliar c cuad" ce professores
Ampliar _ infra-estrutura
Imptantar uma política sistemática de
treinamento para oire.ores ocs E CECs e
dueçôes de escola
Ampi.ar a política de treinamento
des
docentes

bam-

g) Poütica de valorização da escola puplica e de moralização dc ensmg Dr,vado
fi) Currículos valorizando a cultura local
Prog-amas pedagógicos Que valorizam a cultura do aluno
Programa de alfabetização envolvendo toca a rede
Programa Educação Juvenil — em três escolas
e nos CIEP — visa a recuperação dos alunos evadidos
Programa de reorganização da V serie — visando a reduzir a repetência e a e.asãc na V série
Escola Experimental José Bonifácio — uma proposta tíe educação
através da arte
Ação cultural na escola através de vários
projetos
Pró-fazer — cnação de ocies núcleos comunitários abrangendo responsáveis
comunidade, alunos

» Oa' contmuicace aos proieíos pedagígicos de modo a aprofundar contendes
métodos e técnicas danço uma v:sâ:
critica e reflexiva,
* impiantar um pr;gr3m3 de assistência
técnico-pedagógica inspirado nos press.postos de arte-eoucaçâo

lll — APOIO AO ESTUDANTE
1. A REALIDADE QUE ENCONTRAMOS

DEPOIS

2. O QUE FIZEMOS

a) Merenda
Escândalo e corrupção na compra de gêneros alimentícios (Escândalo da COCEA)
amplamente noticiado pela imprensa
Cardápios á base de enlatados
gêneros deteriorados
preços muito acima do mercado (doDro)
favorecimento a grandes
grupos econômicos fortalecendo c chenteltsmo
pagamento aos fornecedores com atrase de r 3 meses acarretando
encareci mento
Iicitaçãc comp'eia e burocratizada dificultando c pequeno e médio fornecedor
1982 = 86 262 233 ae merendas serv.das

bl Transporte escolar
Dificuldade de acesso a escola tíe muitos alunos que dependiam Ce pagar
passagem de õmbus falta e evasão
Total falta de contro-e em relação aos passes escolares os quais perdiam sua
validade Um milhão de passes não utilizados em 19S0 81 e 32
impossibilidade a_ase total dos deficientes tísicos terem acesse a escola
Corrupção na aquisição e distriburçâo dos
passes escolares üemplo na
Rocinha para 4200 atjnos foram comprados 370 000 oasses na Tijuca para
840 alunos 650 OOO passes ce cada Empresa.2j e em Campo Grande com um
atendimento 3 cerca de 9400 alunos 650 000 passes
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a) Merenda
Descentralização na aquisição Cos gêneros alimentícios
Expansão oc Programa de Verenoa nas Ferias
Cardápio à base de alimentos frescos carnes hortaliças frutas naturais atendendo
ãs
necessidades dos alunos
Introdução do leite tipo 3 no cardápio da merenda esco;ar
Distribuição do leite tipo B como forma de compensação oe ICV facilitando c
escoamento da
produção leiteira do Estado
Aumento dc n° de refeições danas por aluno
N° de refeições fornecidas em 1534: 120 rmiíices
Recursos aplicados em 198; Cri 35 bilhões
tf de .'eições previstas cara :985 120 nvinces
Recursos previstos para Í965 CrS 110 DHhões - 3 070 000 000 leite 6
If oe refeições ser.icas diariamente nas Escolas Publicas 667 0CC
Recursos aplicados leite tipo B Í9S4 — CrS 5J4Q91510
Litros de leite tipo B fornecidos em 398- 767 514
Recursos aplicados leite tipo S 11985) — 3 070 000 OCO
1984 = 120 178682 merendas ser.-oas
Redução acentuada do custo da merenca
Fornecimento dos gêneros feito por pequenas e médias empresas da
comunidade c que gera
aumento da oferta de empregos e oa arrecadação de impostos
Pagamento praticamente a vista,
prazo maumo de 1 d-as
licitação simplificada incentivando a participação do
pequeno e médio fornecedor
Merenda cons-dereda a melhor oc Bres:!
jwr técnicos da SEPLflN Brasília
— transporte gratuito para todos os alunos de lc Grau da Rede PuDiica e
particular — compromisso
assumide ceio atual Governo Decretos «62 de 2-02 1984 e «72 de 02 03 84
garantiram aos
estudantes esse direito Entretanto jma liminar de 82 03.84 derrubou: secreto Atualmente, o oue
existe e um acorde verpai entre Governo dc Estado e empresários de õmbus dando casse 'ivre aos
alunos das Escoias PuDIicas
a locomoção de alunos deficientes da Pede Publica motivou a implantação
pioneira cela SME dc
Sistema do Transporto Escalar para Deficientes due. no ano oe 198' beneficiou 157 alunos
oe'ic:entes e seus respectivos acom_iannan_s transportados >ca e volta de diferentes regiões do
Munici;. para as unidades escolares Em 1984 foram utiluaoos sete ônibus numero ampliado
para 10 em 1985 permitindo oue 800 aüncs deficientes fossem penetrados

EDUCAÇÃO

3. O QUE PRETENDEMOS FAZER
Dar continuidade e apeneiçcar c onxesso existente

Recuperar e regulamentar através de lei
a garantia dc trensoote gratuito pare cs
estudantes com identificação pré pna
que garanta seu acesso
- Ampliação dc transporte
gratuito para cs
deficientes
Oue c acpmpannante do deficiente tambem entre peta frente com iflentificaçãc
própria.

ESCOLA BARÃO DE MACAÚBAS
ANTES

Passes adquiridos em
janeiro Oe 1983 ao preço unitário oe CrS 76 (setenta e
seis cruzeiros). Quando havia passagens a preço unitário tíe CrS 35 (trinta e
cmco cruzeiros)
c) Material escolar
Não havia uma política de distribuição sistemática de material escolar aos
alunos da Rede Pública.

nos ônibus comuns o aluno entra
pela frente
revalidação de 77S 158
passes escolares, sem 6nus para o Município e redistribuição e utitocío
destes passes pelos alunos até de:embro de 1S83
implantação de uma política sistemática de
distribuiçío de mater;al escolar
Eiempios 54 000 uniformes
311626 livros didáticos
1 200.000 cadernos

DEPOIS

Conserto das máquinas oe costura cas
escolas, para confecção e ampliação da
dntntiuiçãc de uniformes,
— consolidação e ampliação da
política de
distribuição de material

IV — EXPANSÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE FÍSICA
1. A REALIDADE QUE ENCONTRAMOS

2. 0 OUE FIZEMOS

ai Expansão
A 16 de março de 1983 a rede oficial de escolas públicas
possuía codificadas
817 escolas das auais 558 se encontravam em esíacc de g-ande
precariedade
Favorecimentos ciienteiisticos e corrupção na escolha dos locais
para
construção ias escolas e de sua orjanaação

Nova filosofia oe expansão da rede física através oe escolas pré-fabncadas
1 - CIEP
22 já prorrtos até o final do anc 60
Escolas de tempo integral 8 a 9 noras por dia
Funcionamento noturno com Projeto Educação Juvenil — programa de alfabetizado
para
adolescente: de lí a 20 anos
Localização escolhida juntamente com a comunidade
Atividades comunitárias aos sábados e domingos
Custos
sistema ae construção através de
prê-moidadcs o que reou: sensivelmente o custo
custo tíe uma obra 'dêntica pele sistema convçnctcnai CrS 5.7 biinces sem ecuipamentcs
per m; —
CrS 800 mil
custo do ClEP CrS 3,9 bilhões per m: CrS 555 mil com :s seguintes ecuipamentos incluídos:
cozmna industrial com freezer
restaurantes com bandejas. üa'cces térmiecs
gadinete médico odontologo
prédio própno para biblioteca
ouadra poltvaleflte e vestiários
castelo tfágua
tratamento paisagístico

Em 1 anos 175 83) loram criadas

19 escola:

— Restauração
• Foram reformadas no periodo de 79 a 1-1*3 83 50 estofas
Encontramos 558 escolas sas 817 e*;stentes em estado ce t'anòe preca^ecatíe a
sacer
8 demolidas
6 desativadas
40 em situação calamitosa
80 necessitando de obras imediatas
300 necessrtandc de grandes reformas
116 necessitando de reparas
6 com obras iniciadas
Os trabalhos oe restauração eram entendidos apenas coro recuperação -sto é.
peouenos reparos
Acervo artístico existente nas escolas destruidc e desrespeitado b Escola Edmundo
Bittencourt (painéis de Portinari t Burle Van danificados) Escola Ch:=e (painel de Di
Cavalcanti)

3. 0 QUE PRETENDEMOS FAZER

Casas da Criança
Estabelecimentos destinados a crianças na faixa etária de 3 a £ anes de áreas carentes ou» receiem
assistência alimentar e educacional ourante tede o dia. Atualmente existem li oessas casa> prontas ate o
finai de 1965 serão 21
Escolas Complementa res Isoladas
Escolas comolementares. com cinco salas de aulas com cacacioaoe para 150 aiunos a serem instaladas
em áreas carentes para supor as eventuais carências de vagas nas escoias da rede
oúolica 40 terrenos -a
estão aprovados para instalação dessas escolas e outros 30 já estáo encammnados 20 c»ssas
escolas
serão entregues até o final de 1985
Fábrica de Escolas
Centre oe produção permanente oe escolas
pré-motdadas a Pai :¦ custo cem pra:: recorde Aume-to
da oferta de empregos
Escolas convencionais
Cnadas 25 escolas novas em 2 anos em três meses
CIEP — Avenida dos Desfiles (Passarela)
Início das atividades em agosto de 1984 com cerca oe 7C0 alunos e 35 professores Hoie nno
íe I9S5
com cerca de 5500 alunos
Foram reformadas nc periodo de março 83 ¦ setembro 85 255 escolas
Foram efetuados peouenos reparos em dtversas eícoias
Aquisição de 10 caminbões-oficina cara atenoimentcs imeíiatcs cen
163S solictaçíes aterras
Estão em anaamento oüras em 130 escolas
Centre Comunitária do Lins
Inicio da implantação do horário integrai

Ce-ca se 140 CiEFs nc Município dc Rio de
Janeiro

ESCOLA ALMEIDA GARRETT
ANTES

Veta a ser atingida :e;a fábrtea de
escoas a curto :ra;c i escola dia

DEPOIS
impiantaçãc ce uma política de prevenção
para conservação tíe peites e eouicamentos
Recursos prõpnos para caca escola agitirar pequenos reparos
Continuação oo programa de recuperação oe escolas

Atendimento a população escolar de 4 favelas

Mudança na concepção tíe restauração com as ocas procurando atencer e : eservai as características
arquitetônicas e fusi^cas dos prédios
Ei Escoia Barão de Macaúbas, Escola Nilo Peçanna etc
g Planos de recuperação dos painéis artísticos destruídos.

¦ Ampliação dc atendimento do Centro
Comunitário oc bns pa^a 7 favelas

Recuperação total cas ctrss de ace danifi
cacas

ESCOLA SILVEIRA SAMPAIO
ANTES

V — POLÍTICA DE PESSOAL
1. A REALIDADE QUE EftCOKTRAMOS
a) Salários
aumentos anuais, defasados em relação ã semestralidade de outras
categorias
magistério ludibriado pois suas reivindicações salariais foram atendidas em
1979 e no Io reajuste recebeu apenas a diferença (!•!%)
saláncs banes em relação ao mercado de trabalho
diferenciação na gratificação da regência de turma
Distorção no enquadramento dos Especialistas tíe Educação

2. O QUE FIZEMOS
aumentos salariais semestrais
aumento do piso salanai do magistério bem acima da média do mercado
de tradalbo
Equiparação da regência de turma
KAR-83 JAN 85
JUL 85
%
Prol
18
666
144 375
260 3C8 1254 56
Prof
27
699
144 375
260 308
83977
0 Professor IV tem ainda 52 061 de gratificação caso trabalhem em classe de altatetizaçâo
Correção da distorção do enquadramento de especialistas em educação —
6.000 beneficiados,
inclusive murtos diretores de escolas e inativos
Cnaçao do quadre suplementar dos professores transferidos de cargo pela Lei 58-79. artigo 6: (Lei 707 85).
Obs

fj. 0 QUE PRETEKDEHOS F«ER

regera tíe turma
[— Incorporaçio tíe

-¦Revisão np erpuatíraTento dos
prefesseres

Inicial tíe carreira
MAR/83
Prof

IV

Prol I
Esp de Educação

JAN 85

JULHO. 85

69 455
88 704

392 444
496 256

;oo 751
908 93
77S413
777.54

102 6S0

626 277

1129177

DEPOIS

[I

999 70

~~

f"m.; :igj_^sp'

""

1

piso salanai do magistério da rede
privada de ensino para 5 horas diárias o maior piso é 570 937
5S'Ê* série — 8 55A hora/atila — turmas
até 35 alunos
9 175 hora'aula — turmas
mais
tíe 35 alunos
_,„,._,
com
piso salarial dc
Prof I Publico, traduzido em hora/aula
5a'Ss séne — 19 298 402
í) Alocação Ce recursos humanos
ma distribuição de pessoa! na rede sempre em detrimento das áreas mais
caiÈfíte.
excesso de pessoal de magistério à disposição de outros órgãos
superfe-taçãc de professores nas sedes de DECs e no nivel centrai oa SME
pessoal desviado de função — utilização de mão-de-ebra barata.
política ciienteiistica e casuística no encuaaramente de pessoal

i Concursos
1 7C8 professores IV aprovados em concursos em J982 due não 'oram chamados

Bolsas de Estudo
Clientelismo na distribuição de bolsas de esiueo
duplicidade de 2145 bolsas de estudo.
Fatia tíe controle e fiscalização.
Beneficie a alunos não carentes
Transporte — eicesso de viaturas servindo a SME-

concursos de remoção de professores, especialistas e merendeiras. visando a uma distribuição racional dos
recursos humanos
Lotação de professores novos em áreas carentes.
Rempção especial para escolas de tabelas
Redução do quantitativo de pessoal no nivel central e Distritos tíe Educaçãr e Cultura, fazendo retomar a
turma cerca de A OOO professores
Retomo de pessoal que estava à disposição de outros órgãos
Regulamentação por critério de proporcionalidade dc quantitativo do pessoal do magistério nas escolas nos
E/DECs e no nivel central
Revisão de todas as anotações relativas a enquadramento de toda* as categorias funcionais pertencente1 à
CMB
Maior controle sobre desvio-de-função
nomeação dos 1708 professores IV.
concurso interno de transferência de cargo, passando 500 professores IV para professores lll e 546
cara
professores I
nomeação de 3 000 merendeiras por concurso público
nomeação de 2.500 professores IV. aprovados no último concurso para o magistério.
nomeação de 2.500 professores I, aprovados no último concurse para o magistério.
Critérios objetivos na concessão de bolsas de estudo
cancelamento tíe 2.078 bolsas de estudo doí causa da duplicidade
Política rígida de controle e fiscalização
Cancelamento de 2527 bolsas oe alunos não carentes
Proibição da concessão de novas bolsas
Redução do tf de viaturas
Aumente dc n° atendimentos.

EDUCAÇÃO

Dar continuidade e a;e*e<çcar permanentemente cs procedimentos iniciados na política
!e alocação de recursos numanos a fim oe
alcançar cada .e; mais padrões de mc^lidade administrativa
:^•:-^:^y^£S^--'^y^"^"^*

I
Concursos :ara diversas categorias de área
do magistério
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DiSGRIMINAÇÃO FEDERAL NA EDUSAÇÃO
Nos últimos 3 anos, o Município do Rio de Janeiro
solicitou ao Ministério da Educação, um total de 21
bilhões de cruzeiros para a aplicação em seus projetos
educacionais.
Os recursos seriam provenientes do salárioeducação, sétima arrecadação federal que destina aos
Municípios 25% do terço que fica retido no Ministério
da Educação.
É bom salientar que o pedido de 21 bilhões em um
triénio é insignificante, frente à arrecadação federal do
salário-educaçáo do nosso Município, prevista em mais
de 380 bilhões só no ano de 1985.
Até hoje, o Rio de Janeiro não recebeu um centavo
dos recursos solicitados, mesmo aplicando 42% do
orçamento em Educação.
Essa situação discriminatória foi denunciada pelo
Presidente da Assembléia Legislativa Eduardo Chuahv,
eni artigo publicado no JORNAL DO BRASIL em 15
de junho dc 1985.
Além de denunciar mais um aspecto do cerco
econômico ao Rio, o Deputado do PDT questiona a
sistemática da distribuição do salário-educação.

"Do
Salário-Educação os Municípios só podem
contar com 25% do terço que fica retido no Ministério
da Educação, num total de Cr$ 37,1 bilhões, mesmo
tendo matriculadas 5,7 milhões de crianças, ou seja,
25,97c do lotai de alunos do primeiro grau. Enquanto
isso, as escolas particulares receberam da mesma fonte
Cr$ 90,3 bilhões, tendo matriculado 2,8 milhões de
crianças, ou seja, apenas 12,9% doalunado. Fazendo-se
comparação com o total de recursos arrecadados pelo
Salário-Educação, é mais gritante ainda a distorção,
porque se constata que os Municípios ficaram com
irrisórios 8%, enquanto a rede particular foi aquinhoada com 18,3% desses recursos".
Em seu artigo o Presidente da Assembléia Legislativa, aponta duas soluções para o problema:
"Inicialmente,
é preciso que se reorientem os
recursos do Salário-Educação em favor dos municípios.
Sob esse aspecto, tramita pelas Comissões da Câmara
dos Deputados projeto do Deputado e ex-Secretário de
Educação da Bahia, Eraldo Tinoco, propondo novo
critério de divisão dos recursos do Salário-Educação.
Pelo projeto 50% da arrecadação global ficariam no

Estado arrecador e 50% iriam para o Ministério da
Educação. Destes últimos recursos, a metade seria
devolvida aos Municípios, através da Cota Municipal do
Salário-Educação."
"Em
segundo lugar, urge retirar-se de Brasília o
imperial e inconstitucional poder de decidir que projetos
e que municípios receberão o dinheiro, que, na verdade,
pertence aos próprios Municípios. A fiscalização do
emprego das verbas recebidas há de ser de competência
exclusiva dos respectivos Tribunais de Contas e não dos
ocasionais ocupantes das mansões do lago sul. Além do
mais, também não cabe ao Ministério da Educação
efetuar análises técnicas, nem estabelecer critérios unilaterais de distribuição do dinheiro alheio. Critérios
sempre são estabelecidos a partir do referencial determinado pelo grupo dirigente, e a tradição do Brasil mostra
que normas, regulamentos e critérios técnicos só são
válidos para os adversários de quem está no poder. A
questão concreta é: quem conhece melhor os problemas
educacionais dos municípios? A discussão está aberta
mas, desde já, elimine-se a burocracia brasileira a mais
essa prática atentatória à autonomia municipal".

ACABA A CORRUPÇÃO E ALUNOS
ANDAM DE GRAÇA NOS ÔNIBUS
Essa questão do transporte escolar gratuito
sempre foi objeto de corrupção por parte das
administrações anteriores do Estado do Rio de
Janeiro. Basta dizer que a instituição do passe
escolar revela a seguinte realidade recente: na
favela da Rocinha foram comprados 370 mil
passes para 4 mil e 200 alunos; na Tijuca, foram
adquiridos 650 mil passes para 840 alunos e o
mesmo número em Campo Grande para 9 mil e
4iKl alunos. Mais ainda: passes foram adquiridos
cm janeiro de 1983 ao preço unitário de CrS 76
(setenta e seis cruzeiros) quando o preço unitário comum era de CrS 35 (trinta e cinco cruzeiros). Um absurdo, não é? A história da corrupção nas administrações anteriores do Governo
Brizola ainda será contada em detalhes. São
pequenos e grandes atos de corrupção que
firmaram o clientelismo político neste Estado.
Agora, fazer isso com as crianças é demais, não
acham?
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Mas, esse tempo acabou. Vive-se hoje uma
nova realidade no Rio. A educação é realmente
uma prioridade do Governo. Mas ela náo se
fecha apenas nas salas de aula. Ela busca
condições para que a sala de aula realmente
cumpra a sua finalidade precípua que é de
ensinar. Para isso muita coisa deve ser feita. E
uma delas é o acesso físico do aluno à escola.
Muitas vezes, o estudante não estuda porque
não tem dinheiro para a passagem, quando a
escola é de difícil acesso para ele. Ao Governo
cabe dar-lhe essa condição também. Isso também é educaçáo.
Mas não foi sem dificuldades que o Governo
Brizola conquistou esses benefícios sociais. É só
lembrar que os decretos 4462 de 24'02'84 e 4472
de 02/03/84, que garantiam aos alunos de primeiro grau das redes pública e particular gratuidade
nos transportes para a escola, foram obstaculizados pela liminar de OZ'03/84 que derrubou a
conquista. Mas foi feito um acordo verbal do
governo com as empresas de coletivos dando
passe livre aos alunos das escolas públicas. O
estudante entra pela porta da frente do ônibus.
Implantou-se também o Sistema de Transportes
para Deficientes. Dez ônibus especiais estarão
funcionando alé o fim de 1985 para atenderem a
800 deficientes.
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Sos ônibus, alunos uniformizados não pagam passagens
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