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Tempo
No! Rio e em Niterói,
bom a parcialmente
nublado. Tempera-
tura !em ligeira ele-
váçáo. Máx: 34.5, em
B^ngu; min: 18.7, no
Al&b da Boa Vista.
Fptò do satélite
e tempo no mundo,
página 18.

Loteria
tração 2.208 da

Loteria Federal: Io
prêmio, 63.234 (SP);
2?' prêmio, 51.787
(SP>; 3o prêmio,
50.841 (RJ); 4o prê-
mió, 15.745 (SP); 5o
prêmio, 47.692 (SP).
(Página 18)

t' .
Praia segura
Novas lanchas, bar-
cps, infláveis, ambu-
lâncias, cadeiras al-
taç para os guarda-
vidès, equipamentos
de radiotransmis-
são, um helicóptero
eTaté um ultraleve
dárâo mais seguran-
ça 'às praias neste
verão. (Página 8)

Menos bebês
Europa teme ficar
sem europeus: cada
vez nascem menos
bebês no continente.
Para manter o cres-
cimento é preciso
que as européias te-
nham dois filhos em
média, mas só a Ir-
landa supera este ín-
dice. (Página 16)

Horta urbana
Porteiro em Ipanema
transforma os cantei-
ros da calçada em
hortas produtivas,
onde planta couve,
tomate, milho e até
amendoim. (Página 8)

Proibição
O governo proibirá a
criação de novas
fundações, autar-
quias, conselhos e
secretarias por pra-
zo indeterminado,
pára não onerar os
gastos de custeio e
pessoal da União.
(Página 21)

Israel demite

ministro que

não quer a paz 
saqueavam

O primeiro-ministro de Israel, Shi-
mon Peres, demitiu o ministro da In-
dústria e Comércio, o general linha-
dura Ariel Sharon, por ter criticado os
esforços do governo para iniciar nego-
ciações de paz com a Jordânia. A deci-
são provocou uma crise política que
poderá levar à dissolução da frágil coa-
lizáo governamental de centro-direita.

Sharon se opõe à devolução dos
territórios árabes ocupados em troca de
um acordo de paz e qualificou de "ver-

gonhosa" a política de Peres de ten-
tar se aproximar da Jordânia. Preten-
dendo se redimir, pediu desculpas a
Peres, mas o premier rejeitou e afir-
mou que Sharon já provou não ter
confiança em seu Governo. (Página 17)

Desembargadores

pedem 
veto a

projeto 
imoral

O veto a um projeto de lei que
efetiva, no Tribunal de Justiça do Distri-
to Federal, 303 funcionários contratados
sem concurso foi pedido, em abaixo-
assinado ao presidente da República, por
oito dos 14 desembargadores do tribu-
nal. Gs outros seis não subscreveram o
documento porque dois não querem se
envolver e quatro têm parentes entre os
servidores contemplados.

A mulher do presidente do Tribu-
nal ganhou um cargo DAS (Direção e
Assessoramento Superior), com salário
acima de Cr$ 7 milhões. A filha do
chefe de gabinete foi aquinhoada tam-
bém com um DAS e salário de quase
Cr$ 5 milhões. O projeto, que benefi-
cia também parentes de juizes, foi
aprovado pelo Congresso mas ps de-
sembargadores sustentam que ele é in-
constitucional e imoral. (Página 15)

Vinte soldados do Exército, vestidos à
paisana, foram presos em Salvador pela PM na
noite de terça-feira, quando agrediam e sa-
queavam pessoas no comício do candidato do
PMDB, Mário Kertesz. Eles estão recolhidos
desdè ontem à Polícia do Exército. Em Campo
Grande, dois soldados do Exército, que assis-
tiam fardados ao comício do PDT, foram
mortos a facadas em uma briga.

Cinco capitais terão eleições garantidas
por tropas federais: Recife, Vitória, Cuiabá,
São Luís e Natal. Para o Tribunal Superior
Eleitoral, podem ocorrer conflitos nessas
cidades amanhã, por causa da radicalização
da disputa. Cáceres, Mirassol do Oeste e
Vila Bela de Santíssima — em Mato Grosso
— e Marabá tt- no Pará — também recebe-
rão forças dò Exército.

em comício

O presidente Sarney chega hoje a São
Luís, onde votará, protegido pelo maior apa-
rato de segurança preparado nos últimos anos
pelo Palácio do Planalto. O Gabinete Militar
destinou 20 agentes para proteger o Presiden-
te. Nova versão indica que na casa xle Sarney
em: São Luís não houve arrombamento, mas
uma festa promovida na ausência da família
por um copeiro homossexual.

. Por temer fraudes em São Paulo, o PMDB
e o PTB têm,sistemas paralelos de computação,
utilizando fiscais de boca de urna e microcóm-
putadores. O receio de sabotagem levou o
PMDB a comprar, seis mil fichas telefônicas,
para assegurar que as informações das juntas
apüradoras cheguem à central de computação,
ainda que sejain sabotados os telefones. (Pági-
nas 2 a 7 e editorial Cautela Imprudente)

Onde

votar

amanhã

O JORNAL DO BRASIL
publicará amanhã um su-
plemento com o endereço
de todas as seções das 26
zonas eleitorais da cidàde
do Rio de Janeiro. Pára
facilitar a procura àqueles

que não estão habituados
à leitura do Diário Oficial
— de onde o material foi.
extraído — agruparam-se
as seções que funcionam
num mesmo endereço.

Foto de José Renato

ffgg« Governo voltará 
SaturninoO presidente do

Banco Central, Fer-
não , Bracher, disse
não ser necessária
qualquer concessão
aos, bancos estran-
geiros ao analisar
projeto do deputado
Álb.erto Goldman
(PCB-SP), que per-
mite ampliar sua N
atuação no Brasil se
isto facilitar a rene-
gociação da dívida
externa. (Página 21)

Ações
Presidente da Asso-
ciação Brasileira
das Companhias
Abèrtas, Paulo Setú-
bal Neto, quer crité-
rios bem definidos
na, venda das 5 bi-
lhõès de ações da
Pétíobrás, a partir
do dia 25, para evitar
a -manipulação de
preços. (Página 13)

Teologia

a negociar pacto

após as eleições

O Ministro do Trabalho, Almir Paz-
zianotto, retomará após as eleições os
entendimentos para o pacto social. "O

governo deseja, precisa e pede a partici-
pação dos trabalhadores e dos empresá-
rios", disse ele em São Paulo, onde
defendeu, pela primeira vez publicamen-
te, a criação de comissões de fábrica
ügadas aos sindicatos.

Dados do IBGE mostram que conti-
nua aumentando o nível de emprego
na indústria: de janeiro a agosto, a
ampliação foi de 5,3% sobre os oito
primeiros meses de 1984. Os setores mais
dinâmicos são a 

"indústria 
mecânica,

metalúrgica e de material de transporte..
Em São Paulo, o número de concordatas
requeridas no mês passado caiu 87,5%
diante de outubro de 1984. (Página 25)

se impõe a

Professores em

greve 
exigem

cinco mínimos

Cerca de 3 mil professores esta-
duais e municipais, em greve, reuni-
ram-se na Cinelândia para um ato
público em que exigiram a imediata
abertura de negociações em torno de
um novo plano de carreira. Querem
salário inicial equivalente a cinco
mínimos e remuneração de acordo
com a formação acadêmica.

Os manifestantes gritavam slo-
gans pedindo que o governador
Leonel Brizola "pare de enrolar",
mas muitos exibiam botões da cam-
panha de Saturnino Braga à Prefeitu-
ra. A presidente do Centro de Pro-
fessores, Hildésia Medeiros, ressal-
tou que 

"a briga é pela melhoria de
um salário de fome e não pela eleição
de qualquer candidato". (Página 14)

O senador Saturnino Braga prevê que
as vitórias do PDT nas eleições municipais
de amanhã irão aumentar a expressão
política do partido e impor ao Governo
Sarney a ampliação do diálogo com o
Governador Leonel Brizola e seus lidera-
dos. "Se o povo me der a vitória nas
urnas,, será um sinal de que o Governo
Brizola está agradando", disse o candida-
to do PDT.

Um dia após o encerramento oficial
da campanha eleitoral no Rio, alguns
candidatos e seus partidários saíram às
ruas para distribuir panfletos e bottons.
Rubem Médina (PFL) não interrompeu a
conquista corpo-a-corpo de votos, distri-
buindo beijos, apertos de mão e até
cigarros para mendigos, num passeio de
duas horas por Bonsucesso.

Hoje, às 18 horas, entra em vigor a
"lei seca", que termina amanhã à mesma
hora. O comerciante que for apanhado
vendendo bebida alcoólica poderá ser pre-
so e processado; quem estiver bebendo
não sofrerá punição, porque até domingo
o eleitor só será preso em flagrante delito
ou se já estiver condenado por crime
inafiançável.

Os carros poderão estacionar na cal-
çada em qualquer ponto da cidade, ama-
nhã, por decisão do Detran, para facili-
tar o acesso às seções eleitorais. A fisca-
lização do trânsito será atenuada. Após
as eleições, o Governador Brizola vai ti-
rar uma semana de férias. O candidato
do PMDB, Jorge Leite, respondeu com
palavras duras a uma provocação do pre-
feito Marcelo Alencar. (Páginas 12 e 13)
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LEILÃO NA SOMBRA
— Já estamos captan-
do quadros e objetos
de arte para o leilão de
Dezembro no Espaço
Cultural Sombra, na
Barra. Inf. Leiloeiro
MURILO CHAVES -
Tel.: 205-4545.

Cardeal austríaco
Fránz Koening, ami-
go pessoal de João
Paulo II, espera anis-
tia para religiosos e
fiéis condenados ou
punidos por suas in-
térpretações da dou-
trina católica, entre
eles Frei Leonardo
BofF. (Página 16)

Cotações
Dólar ontem: Cr$
8.795 (compra) e Cr$
8.840 (venda); hoje:
Cr$ 8.825 e Cr$ 8.870;
no paralelo: Cr$
li:900 e Cr$ 12.100.
ORTN de novembro:
Cr$ 63.547,22. UPC:
Cr$ 58.300,20. MVR:
Cr$ 277.898,40. UNIF
e UFERJ: Cr$ 136.190
(para efeito de cálcu-
ló do IPTU, o valor
da UNIF mantém-se
em Cr$ 107.220 até
dezembro). Salário
mínimo: Cr$ 600.000.
(Página 20)

Heroína leva à Preso diz ter

prisão 
músicos

do grupo 
Titãs

O vocalista Arnaldo Nora Antunes Fi-
lho e o guitarrista Antônio Carlos Liberalli
Bellotto, do conjunto de rock Titãs, foram
presos em São Paulo com 158 miligramas de
heroína. Arnaldo Antunes foi autuado co-
mo traficante e está preso. O guitarrista
Tony Bellotto, autuado por porte de droga,
responderá a processo em liberdade.

A heroína, droga que há pouco
tempo começou a ser consumida no Brasil,
foi descoberta em 1898 e usada inicial-
mente para combater o vício da morfina.
Um pó branco, de gosto amargo e leve
odor de vinagre que pode ser dissol-
vido para injeção ou aspirado, a heroí-
na, somente no ano passado, causou 800
mortes nos Estados Unidos. (Página 15)

pago 
a promotor

para 
absolvê-lo

A Procuradoria-Geral .da Justiça no
Rio Grande do Sul pediu à Secretaria de
Segurança do estado que abra inquérito
para apurar acusação do preso Clóvis José
dos Santos Ribaioli, que diz ter pago ao
promotor Sérgio Antônio Chemale Ma-
deira Cr$ 10 milhões para pedir sua absol-
vição em crime de homicídio.

O réu foi condenado a 13 anos
em julgamento na cidade de São Leo-
poldo, porque outro promotor, Cláudio
Brito, pediu ao colega para substituí-lo,
já que seria interessante para sua car-
reira profissional. Ao saber da pena, o
preso revelou ao juiz que tinha pago o
suborno a um intermediário. (Página 15)

Amigo de Hudson

teme a AIDS e

quer 
indenização

íntimo amigo do falecido ator Rock
Hudson, que morreu de AIDS, Marc Chris-
tian, 31 anos, entrou na justiça com pedido
de indenização de 14 milhões de dólares.
Alega que corre alto risco de também
ter contraído a doença. Sem nada contar,
Rock Hudson continuou a manter relações
sexuais com Marc e, além disso, nada lhe
deixou de herança.

Em Filadélfia, autoridades médicas reve-
laram que o vírus da AIDS foi encontrado no
sangue de um homem que doou esperma para
a inseminação artificial de 19 mulheres. Em
Grenoble, França, morreu um terceiro pa-
ciente de AIDS que vinha sendo tratado com
ciclosporina-A, droga apresentada como mi-
lagrosa por médicos franceses. (Página 16)

Radialista e

jovem bancária

morrem em hotel

O radialista Waldir Vieira, 40, e sua
prima, a bancária Sueli Costa Pessanha, 22,
foram encontrados mortos na suíte 03 do
Hotel Ebony, na rua da Lapa, na Glória.
Não havia sinais de violência e três hipóte-
ses foram levantadas: um pacto de morte
por envenenamento, um homicídio seguido
de suicídio ou um vazamento de gás.

O jornalista Maurício Meneses, amigo
de Waldir e produtor de seu programa,
foi o primeiro a ver os corpos, nus, esti-
rados no chão. A cama e o frigobar esta-
vam intactos e o ar condicionado e a
música ambiente funcionavam normal-
mente. Waldir será sepultado às 13h,
no Cemitério São João Batista, e Sueli,
às 16h, no Maruí, em Niterói. (Pág. 19)
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| p sr. Brizola para sustentar sua tese. Com vdrios pontos da praSa mento da^ddente° O^ficial-de-dia no quar- PflTlflGtO COIltrft R6CIU1SO
:*¦ t revogaqao do estado novo e com a convoca- Porvoltadas22h,elesseconcentraramem tel-general telefonou para o chefe do estado- -1- Wlixivi/V vviivi.
P. E cao da constituinte de 46, o pais superou um frente am Cine Glauber Rocha e nas proximi- maior da VI Regiao Militar, coronel Francisco -¦ * *1

*- C periodo de autoritarismo "mas o processo s6 ^PcSb°S,S 
^o,^o nrPVia aiimeiltO de 0111DUS>: r foi completado com as eleigoes diretas pdra bandeiras vermelhas. Pouco antes de o Hder . Aoncntapao LP1 C V Id CllJ.lilC'll.tv VAX; W.O

m rnmp° Policia do Exdrcito para se dirigir ao local Curitiba — Agentes da Polfcia Federal e da das mSquinas. O material estavaempilhado
v U ram a ganhar consistencia a partir de candi- Lima^ recolher os recrutas que estavam tumultuando polfcia do ParanS apreenderam anteontem & "a grdfica, pronto para «r distnbufdo. Depots

: F daturas lanqadas - PTB, PSD e UDN se SamTc^o HoS4n^Sssoa^ o comicio. Os 20 recrutas presos pela PM noite, na redagao do Jornal do EsUdo material
fc organizaram em tomo de Dutra e Eduardo pisoteadas. foram levados para a 13" Delegacia e daf de propaganda contra o ran^dato do PMDB 4 

^owski e Siticos do PMDB

| 
G°meS'He de °6tS 

7e WirFSSSSo ° aPresentador do "»«•» ^ TZtS ^T? I 
m!d™88da'para ° Sisas de Roberto Barroso denunciou ao presidenteh governador do Rio de Janeiro. Que nao pelos alto-falantes a intervensao da PM: Ca- tel da Policia do Exircito. opiniao, artigos contra o governador Jose Richa do Sindicato de ProprietSrios de Jornais de

L enxerga nenhuma razao relevante para que _ _ _ , e um falso comunicado da prefeitura, anuncian- Curitiba, Abdo Aref Kudri, que a policia inva-
ti nao se faca novamente assim em 1986. TVTq TiaVii a rlnia nn PM I in TftTlflOS do aumento nas tarifas de 6nibus a partir de 1° diu seu jornal lem mandado judicial. Kudri
F Ele assegura que cumprira seu mandato de dezembro. . ,evou 0 caso 80 ministr0 da Justi^a» Fernando

: 1 ntA ~ ftnsmA Hie. "Kan cprpi randidato a uma Salvador — O PMDB da Bahia jS tem decisao, langou nota de protesto acusando-a O proprietSno do jornal, Roberto Barroso Lyra.
, Ife at6 o ultimo dia. Naoserei ca duas 

vitimas: o candidato a prefeito de Itapari- de "temerSria". — que 6 simpatizante do candidato da coligagao Lerner, que estava em campanha pelosconstituinte que me parece detormadaaesae c3) Cosme de Brito, foi esfaqueado na noite de 0 atentado ao cabo eleitoral Vanefio Silva PDT-PFL, Jaime Lerner — disse que os panfle- bairros de Curitiba, acusou os pemedebistas de
; agora e viciada desde o ato que a convocou segunda-feira, no comicio de encerramento da Souza f0j no bajn.0 na Federaqao, em Salva- tos estavam sendo impressos por encomenda terem forjado os panfletos. O governador Jose
, explica. Entregue o cargo ao seu sucessor, campanha, e o cabo eleitoral de Salvador dor Ele estava k po^a do onibus, conduzindo mas nSo s°ube exp'icar sua ongem. Ele foi Richa esteve ontem k tarde no TRE e pediu a
'I deseia o sr. Brizola assumir, de fato, a Vanezio Silva Souza esta internado em estado eleitores, quando um Passat com tres pessoas intimado a depor hoje na Policia Federal. seu presidente, desembargador Jos6 Lemos Fi-
i nrpcidencia do PDT viaiar muito pelos grave no pronto socorro loical, atingido por se aproximou e uma delas desferiu os tres A policia paranaense soube por telefonema lho, detalhes sobre o material apreendido. Ao
' Lfarloc nroani^anfln n'nartido e nreeando os ,r£s tiros na noite do dia ^8uinte' 1ua"d? tiros. Foi atingido numa perna, num brago andmmo que os panfletos estavam sendo im- sair> declarou que estava preocupado com a
, estados organizando o partido e pregando os embarcava 

populares num dnibus para o ulti- num dos pulmB6es. 
presses no Jornal do Estado. As 20h de ter«a- ibi,idade dc 0 epis6dio a: seus postulados. 

"Quero ser uma especie de m0 comicio do candidate Mario Kertesz. O PMDB prestou queixa k setima delega- feira, o delegado Jos6 Roberto Jordan invadm a 
4

; Willy Brandt", justifica. E aproveita para O presidente do TRE, desembargador ^ :7lff!Sto5?deteg& reda^ao com seus agentes e ordenou a parahsa- eleisao de amanha.

alertar seus advers£rios:"0 PDT crescera Ruy Trindade, contudo, nao pediu tropas joao Alberto de Carvalho, para apurar mjr j |i» J _ T)T\C
ij como partido de oposiqao e quebrara federals para Salvador e as elei?oesde amanha autoria. Ontem, o desembargador Trindade iJVL CCFCE C3.SB. Qe CflIMllQfltfl QO

\ monopolio do PMDB". MnUngente de3^^^"^™^ poUciaS militar justificou porque nao pediu tropas federals ao Teresina — Sete viaturas da radiopatrulha e perceberam a aproximagSo das viaturas da poll-' 
\ Pensa o governador do Rio de Janeiro deslocou para a capital e outros 43 municipios TSE: "O comando da PM acha que seus 1 ^ Batalhao de Transito da Policia Militar cia e os abandonaram na porta da casa de

I nue o oartido do denutado Ulvsses Guima- do interior. O PMDB, insatisfeito com a homens sao suficientes". cercaram, anteontem k noite, a casa da Candida- Myriam Portella.
I ¦?"' 

£,horA «lim„ vit^rin Hp nirrn" nas 'a do PDS k prefeitura de Teresina, Myriam — Na minha porta nao admito poUcia.
,| raes colhera uma vitoria de pirro 1 * Portela, mulher do ex-governador Lucidio Por- Aqui i a casa de um homem honesto. Se voc£s
J elei^oes de amanha. Em algumas capitals, ¦ Tprl Q 0*O VG "f^TpYYl tela, 

para apreender dois veiculos com alto- querem prender ladroes, cerquem o palicio de
i| se O PMDB ganhar, o far& com a agua pelo 1 1 UUClu Ivvlvl CIJ-O faCli lilltvlll falantes que circulavam pela cidade divulgando Karnak (sede do governo do Piaui) — disse
!| nariz. Em outras, apenas manterS posi^oes fitas consideradas insultuosas ao governador Lucidio Portela ao oficial da PM que comandava
,1 ja eonquistadas, sugere. Juntoaoeleitora p| 

PI POPS PTY1 9 IHU.1X1C11310 H 
80 

cerco a casa de Myriam durou aproxima- Myriam denunciou em entrevista que os
I do mais esclarecido do pais, o que se situa no V CJ.1I. damente duas horas e foi suspenso por determi- policiais tambem tinham ordem de prender o ex-

1 centro-sul, o PMDB esta, claramente, em ¦ . , Fm OiiabS o eeneral Roberto Pacifico nacao do presidente do Tribunal Regional Elei- deputado e jornalista Carlos Augusto de Araiijo
baixa. Com mais duas elei^oes, perdera sua Brasilia e CuiaM — Cinco capitals esta- „ . comandante das tropas do Exercito toral, desembargador Paulo Freitas. A ordem de Lima. Nao o fizeram porque ele se refugiou na

i condigao de partido majoritario", provoca SISSSSSS SioSSS apre^nsao dos leiculos e das fitas partiu do casa da candidate de l^ saiu com garantia do
: sr. Brizola. He nao tem. disputar uma pl«» 1 capital«» ™uV, n,uniofpio, d. .ecre,™ de S«g«ra!a, d.put.d, Juarez Ta- d. ordem d= pn^

; . eleisao presidential contra o sr. Janto Qua- Uis e Natal. AI6ra das capiuis, mais quatro resadtadas "Eles estavam fazendo propaganda em tron- Ela afirmou que a ordem de apreensao dos
, dros: "O Janio e um lapis sem grafite municipios (Caceres M'rassol do Oes e e Vila 

a campanha eleitoral e agora e preciso tal desrespeito k lei, que so permite a utilizagao veiculos e da prisao de Carlos Augusto "partiu

Disoara oor ultimo emdirecaoao Bela da Sant.ss.ma Tnndade, em Mato Gros- durante desses instrument de comunicaSao depois das do Karnak, do pr6prio governador, que est*
1 • J t c' "A i, 

' „ ,L.„1 so, e Marabi, no ParS) contarao com reforgo Fxercito "nao nermitira'tumultos ou orovoca- 14h e longe de predios publicos e templos interessado em desestabilizar o pleito, para, presidente Samey: "Acho 
que chegou a hora de tropas do Exercito para assegurar a ordem ^rc.to 

nao permitira tumultos ou provoca jeligiosos-f afirmot;. forgar a eleigao do seu candidato, Sr Atila Lira".' de o presidente adotar atitudes firmes, es- e a tranquilidade do pleito, a pedido dos ^ 
Os soldados estarao armados de fuzis, Segundo o secretfirio Tapety, os partid4rios Atraves de advogados do partido a candidata

j murrar a mesa e direcionar o seu governo ao tribunals regionais eleitorais dos Estados. revolveres e cassetetes e serao apoiados por da candidata do PDS fizeram comicios em frente do PDS pediu ao TRE tropas fe erais para
; encontro das aspirates do povo. Se nao o TSE indeferiu norem, a solicita?ao de veiculos militares. Quem cometer qualquer ao Centra Administrative e divulgaram grava- garantir si eleisao. O desembargador Paulo Frei-

I fSic*t iccn nprripr^ n rnntrolp do nrocesso ¦ j i ¦ d _ irrepularidade sera Dreso em flagrante e enca- Qoes de um discurso do ex-deputado Carlos tas considerou desneccssana a medida.
; 1SS0' perd®, 0 

cC°h!!° 
processo tropas para os municipios de Joao Pessoa wegulandade^sera pra» em rapn 

^ Augusto, chamando o governador Hugo Napo- 0 governador Hugo NapoleSo lamentou o
politico e sera uhrapassado (capital da Paraiba) e Teixeira de Freitas indiciado em processo criminal, com pena leao de "ladrao, canalha e cafajeste." incidente, dizendo que, se soubesse, nao permi-

; ;I (interior da Bahia), pois os governadores Wil- prevista de tres a cinco anos de re'clusao. Para Tapety disse que a apreensao nao se deu no tiria o cerco k casa de Lucidio Portela. "Nao

I LlCOCS son Braga e Joao Durval garantiram que as garantir a votacao no distrito de Padronal, no local onde os pedessistas faziam comicio porque admito a casa de um ex-governador cercada pela
forcas estaduais tem condigoes de assegurar a municipio de Vila Bela da Santissima Trinda- os motoristas dos dois carros— uma camionete polfcia", disse, acrescentando que o incidente

Responsavel pela virada mais espetacu- nonnalidade das eleisoes nessas cidades. de, as tropas viajarao mais de 800 quilometros. F-1000 e uma Veraneio — fugiram quando nao deverii ter desdobramentos.
lar registrada na atual campanha eleitoral, ..
governador Helio Garcia^ de Minas Gerais, j JXCj r6C0lll6

'] anteontem, no hotel Macksoud Plaza, em 
A ° "• 3 VOCE SABE, jornal em

! J SgJSSkMUSA . h~~V\ DESDE OUTRAS ELEIQOES. . 
Ronddma

; dor Severo Gomes, ministro Renato Archer f'HrWf? /¦* " " 
\ ATTT PABUDTTTP B RF BDITPflPnFQ 

Port°|Vp!hwai 
^r^ha!

. e o empresario Fetnado Gasparian, o sr. UfpOt ^ 
\4 QUE COBEfflm DE APUHA^Jtb

, Garcia revelou a receita que elegeu prefeito f Wflfll/ / \ /* F Nfl RAfiTO TR Federal apreendesse nas ban-
de Belo Horizonte o sr. Sergio Ferrara: ^ / Ij lln IuVl/lw Jl>« cas a edigao de ontem do jornal

; 16 aeonselhivel queo candidate seja NA SKY TUR1SMO . swissair^j ^
— 
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2. Ha que se ter um comando unico, ^^°ELWALD I ve'rbier0"'12 I —————¦————n—— Na vespera,atravdsdereso-
;| forte. paraqa campanha. So I SRKA. ifjES

rir 1 .OL.CITE FOLHETQS .XPLICATIVOSJ | 
^^

decidir o que sera feito e a maneira melhor movo endere^O: d* I ocmxdai nn rdaqii namental. O governador Ange-
defazWodeve estar nas maos dos politico, SK9 NAO L , ¦ 

BANC° CENTRAL °° BRAS'L 
&£

4. Joga-se com oquesetemeprocura.se fur/S/ftO j*" TI'TULOS POBLICOS FEDERAIS to Velho. Jeranimo:Santana

I 
tir"-5aftldSa?Cf- i nnt!frp.7° PERCA LETRAS DO TESOURO NACIONAL alega que nao infringiu a deci-
candldato. Nao se pode sub o BANCO CENTRAL DO BRASIL faz saber as imtrtuifSes sao da Justiga Eleitoral, pois o
do produto que se oferece. ( VISITA CULTURAL | f) GIRO DO ^ionaTdarlnsfrtuiOTS jornal foi para a rua antes de

5. duas coisas cada vez mais fora de OURO PRETO — MARIANA — CONGONHAS £Arr„,r%Mercado Aberto (andimaK locaiizada na Rua do Car™ 8h, quando a proibisao de pro-
rlo". noHn Ha ran sir P discurso Acompanhamento da Prof. Maria Aparecida Chagas ||k]|ll n? 7, 39 andar, no Rio de Janeiro e em seus Departaman^s paganda entrou em vigor,

moda: gado aa raga gir e aiscurso. ^ Wn|, Hapozo l[W|IUa Regionais, nas demais prapas, o seguinte comunicado: CO- r e .. Rond6nia
Nenhum dos mandamentos mineiros foi Especiai vlsi,ai cut,urai nos dias 21, 22. 23 e 24 de novembro , MuNiCAbo demob n? 548 de Uusft F\l, de propriedade do sena-

respeitado na campanha do PMDB para ^ Kj cTS.ooaooo'miihaefcrlVBoaooo^iihoeseCrS . . ... dor Odacir Soares (PDS) foi

I conquistar a prefeitura de Sao Paulo. Bar*"?" jotinalDObras,l gffgSiS

Ricardo Nobiat Av. N. Sra. de Copacabana, 978 slloja 201 ——Flio daTa'nefro 12 de novembro de 1985, e 0 numero do candidato a
(interino) Tel.: 255-1539 DEPARTAMENTO DE OPERAQ0ES COM TITULOS E prefeito pelo PDS, Jose Adeli-

1 
I ^lAGENS^TURiSMO^^^^^^g^Embr^ n0 

^"va-
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Salvador — Fotos de Walter Mota

Coluna do Castello

Curitiba — Foto de Carlos Sdroyewe*Salvador — Vinte soldados do Exército
detidos pela Polícia Militar quando promo-
viam tumulto no comício de encerramento do
candidato do PMDB à prefeitura de Salvador,
Mário Kertesz, foram recolhidos ao quartel da
Polícia do Exército. O comando da VI Região
Militar informou, no inicio da tarde, que será
aberto inquérito para apurar o incidente.

Vestidos à paisana, cerca de 50 soldados se
misturaram às 30 mil pessoas que lotavam a
Praça Castro Alves. Quando o comício estava
no auge, eles passaram a agredir e saquear o
público, tomando bolsas e relógios. A tropa da
PM interveio e, com a reação dos recrutas, a
multidão entrou em pânico. Do palanque,
onde estavam também os ministros da Saúde,
Carlos Sant'Anna, e da Previdência Social,
Waldir Pires, Kertesz conseguiu controlar o
tumulto, pedindo que ninguém corresse.

"Dêem vaias"

Militantes <lo PMDB acompanharam a busca feita pelos policiais

Panfleto contra Requião

previa 
aumento de ônibus

Tropas federais garantem

eleições em 9 municípios

Em Cuiabá, o general Roberto Pacífico
Barbosa, comandante das tropas do Exército
encarregadas da manutenção da ordem no
pleito da capital e em mais três municípios do
interior, conclamou a população a desarmar os
espíritos. "As diferenças já foram ressaltadas
durante a campanha eleitoral e agora é preciso
calma", disse o general, acrescentando que o
Exército "não permitirá tumultos ou provoca-
ções".

Os soldados estarão armados de fuzis,
revólveres e cassetetes e serão apoiados por
veículos militares. Quem cometer qualquer
irregularidade será preso em flagrante e enca-
minhado à sede da Polícia Federal, onde será
indiciado em processo criminal, com pena
prevista de três a cinco anos de reclusão. Para
garantir a votação no distrito de Padronal, no
município de Vila Bela da Santíssima Trinda-
de, as tropas viajarão mais de 800 quilômetros.

Brasília e Cuiabá — Cinco capitais esta-
duais terão suas eleições garantidas por tropas
federais, por determinação do Tribunal Supe-
rior Eleitoral: Recife, Vitória, Cuiabá, São
Luís e Natal. Além das capitais, mais quatro
municípios (Cáceres, Mirassol do Oeste e Vila
Bela da Santíssima Trindade, em Mato Gros-
so, e Marabá, no Pará) contarão com reforço
de tropas do Exército para assegurar a ordem
e a tranqüilidade do pleito, a pedido dos
tribunais regionais eleitorais dos Estados.

O TSE indeferiu, porém, a solicitação de
tropas para os municípios de João Pessoa
(capital da Paraíba) e Teixeira de Freitas
(interior da Bahia), pois os governadores Wil-
son Braga e João Durval garantiram que as
forças estaduais têm condições de assegurar a
normalidade das eleições nessas cidades.

V0CE SABE.

DESDE OUTRAS ELEIÇÕES.

QUE COBERTURA DE APURAÇÕES

É NA RÁDIO IB.

RÁDIO JB AM 940

NA SKY TURISMO * SWISSOir^

SAÍDAS SEMANAIS PARA:
GRINDELWALD I SAINT MORITZ
DAVOS VERBIER
GSTAAD ZERMATT
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Em cena, o novo

ou o velho Brizola

."D EVOGUEM-SE o excesso de cautela
que tem pontuado suas atitudes, a mo-

deração com que vem tratando a chamada
Nova República desde que ela foi instalada,
o comedimento que o tem levado a cobrar
com brandura o aceleramento do processo
de redemocratização do país. Logo após as
eleições municipais, um governador Leonel
Brizola doce e relativamente cordato com os
que julga serem seus adversários no plano
federal cederá lugar a um fiscal exigente dos
atos do sr. José Sarney e dos passos de um
governo fortemente influenciado pelo
PMDB.

O sr. Brizola está convencido de que 
"as

eleições municipais foram pensadas e decidi-
das para quebrar as pernas do PDT". Tal
não se deu. O partido do governador do Rio
de Janeiro foi, certamente, o que mais
lucrou com a disputa que apressou a extin-
ção da Aliança Democrática que elegeu o
presidente Tancredo Neves. "Estamos, ho-
je, organizados em quase todo o país e mais
fortes para exigirmos o respeito aos compro-
missos assumidos com o povo durante a
càmpanha de Tancredo", imagina o sr. Bri-
zola. Entre os compromissos, estaria o das
diretas já, ou o mais rapidamente possível.

E a pregação aberta, escancarada, desi-
nibida da eleição do sucessor do presidente
Sarney já em novembro de 1986 que se
empenhará o governador do Rio de Janeiro
a partir de agora. "Lealmente, eu antecipei
minha posição ao Presidente da República,
posição, de resto, fartamente conhecida por
todos", conta o sr. Brizola. "O Governo que
aí está é, basicamente, de transição. Os
partidos só reunirão condições de se estrutu-
rar às vésperas de uma constituinte se entrar,
em disputa, a Presidência da República".

O exemplo do passado é invocado pelo
sr. Brizola para sustentar sua tese. Com a
revogação do estado novo e com a convoca-
ção da constituinte de 46, o país superou um
período de autoritarismo "mas o processo só
foi completado com as eleições diretas para
presidente. Os partidos surgiram ou começa-
ram a ganhar consistência a partir de candi-
daturas lançadas — PTB, PSD e UDN se
organizaram em torno de Dutra e Eduardo
Gomes, e de Getúlio em 1950", argumenta o
governador do Rio de Janeiro. Que não
enxerga nenhuma razão relevante para que
não se faça novamente assim em 1986.

Ele assegura que cumprirá seu mandato
até o último dia. "Não serei candidato a uma
constituinte que me parece deformada desde
agora e viciada desde o ato que a convocou",
explica. Entregue o cargo ao seu sucessor,
deseja o sr. Brizola assumir, de fato, a
presidência do PDT, viajar muito pelos
estados organizando o partido e pregando os
seus postuládos. 

"Quero ser Uma espécie de
Willy Brandt", justifica. E aproveita para
alertar sêus ádversários:"0 PDT crescerá
como partido de oposição e quebrará o
monopólio do PMDB".

Pensa o governador do Rio de Janeiro
que o partido do deputado Ulysses Guima-
rães colherá "uma vitória de pirro" nas
eleições de amanhã. "Em algumas capitais,
se o PMDB ganhar, o fará com a água pelo
nariz. Em outras, apenas manterá posições
já conquistadas", sugere. "Junto ao eleitora-
do mais esclarecido do país, o que se situa no
centro-sul, o PMDB está, claramente, em
baixa. Com mais duas eleições, perderá sua
condição de partido majoritário", provoca o
sr. Brizola. Ele não teme disputar uma
eleição presidencial contra o sr. Jânio Qua-
dros: "O Jânio é um lápis sem grafite".

Dispara, por último, em direção ao
presidente Sarney: "Acho 

que chegou a hora
de o presidente adotar atitudes firmes, es-
murrar a mesa e direcionar o seu governo ao
encontro das aspirações do povo. Se não
fizer isso, perderá o controle do processo
político e será ultrapassado".

Lições

Responsável pela virada mais espetacu-
lar registrada na atual campanha eleitoral, o
governador Hélio Garcia, de Minas Gerais,
seduziu a seleta platéia reunida para jantar,
anteontem, no hotel Macksoud Plaza, em
São Paulo. A homens como os deputados
Ulysses Guimarães e Pacheco Chaves, sena-
dor Severo Gomes, ministro Renato Archer
e o empresário Fernado Gasparian, o sr.
Garcia revelou a receita que elegeu prefeito
de Belo Horizonte o sr. Sérgio Ferrara:

1. E aconselhável que o candidato seja
humilde, permeável a conselhos, dócil às
orientações.

2. Há que se ter um comando único, e
forte, para a campanha.

3. Agências de publicidade podem suge-
rir coisas e executá-las. Mas o poder de
decidir o que será feito e a maneira melhor
de fazê-lo deve estar nas mãos dos políticos.

4. Joga-se com o que se tem e procura-se
tirar partido dos defeitos e qualidades do
candidato. Não se pode subverter a natureza
do produto que se oferece.

5. Há duas coisas cada vez mais fora de
moda: gado da raça gir e discurso.

Nenhum dos mandamentos mineiros foi
respeitado na campanha do PMDB para
conquistar a prefeitura de São Paulo.

Ricardo Noblat
(interino)

mm Mini . .vjg.- Salvador — Fotos de Walter Mota

Detidos quando tumultuavam o comício do PMDB, os recrutas, vestidos à paisana, foram levados pela PM para a delegacia

Presos em comício 20 soldados do Exército
Salvador — Vinte soldados do Exército

detidos pela Polícia Militar quando promo-viam tumulto no comício de encerramento do
candidato do PMDB à prefeitura de Salvador,
Mário Kertesz, foram recolhidos ao quartel da
Polícia do Exército. O comando da VI Região
Militar informou, no início da tarde, que será
aberto inquérito para apurar o incidente.

Vestidos à paisana, cerca de 50 soldados se
misturaram às 30 mil pessoas que lotavam a
Praça Castro Alves. Quando o comício estava
no auge, eles passaram a agredir e saquear o
público, tomando bolsas e relógios. A tropa da
PM interveio e, com a reação dos recrutas, a
multidão entrou om pânico. Do palanque,
onde estavam também os ministros da Saúde,
Carlos Sant'Anna, e da Previdência Social,
Waldir Pires, Kertesz conseguiu controlar o
tumulto, pedindo que ninguém corresse.

"Dêem vaias"

Desde as 18h de anteontem, quando o
cantor Moraes Moreira fazia sua apresentação
no comício, começaram a chegar jovens, apa-
reatando idade entre 18 e 21 anos. Eles
chamavam a atenção pelo cabelo cortado em
estilo militar, embora muitos usassem bermu-
das e camisetas de malha. Divididos em pe-
quenos grupos, os rapazes se espalharam por
vários pontos da praça.

Por volta das 22h, eles se concentraram em
frente am Cine Glauber Rocha e nas proximi-dades da estátua de Castro Alves, onde esta-
vam os militantes do PCB e PC do B com suas
bandeiras vermelhas. Pouco antes de o líder
do PC do B na Câmara, deputado Haroldo
Lima, iniciar seu discurso, os soldados cóme-
çaram a tomar bolsas e relógios de pessoas queassistiam ao comício. Houve correria e pessoas
pisoteadas.

O apresentador do comício passou a pedir
pelos alto-falantes a intervenção da PM: ".Ca-

dê a polícia da Bahia? Ponham para fora da
praça os baderneiros." Os PMs investiram
sobre os soldados do Exército, que reagiram.
Houve choques em vários pontos da Praça
Castro Alves e mais gente ferida, até que a
tropa de choque conseguiu fazer várias prisõese acalmar os ânimos temporariamente.

Quando o presidente do PDT da Bahia,
deputado Elquisson Soares, começou a falar,
ocorreram novos distúrbios. "São recrutas do
Exército, soldados da polícia à paisana, ou
membros da TFP tentando em desespero im-
pedir a vitória do PMDB e de Mário Kertesz
em Salvador?", bradou Soares. O coordena-
dor da bancada baiana do PMDB na Câmara,
deputado Francisco Pinto, que falou em segui-
da, acusou a "direita" de estar "por trás dessa
agressão ao povo e à democracia na Bahia".

Kertesz tomou o microfone das mãos do
apresentador do comício e começou a pedir
calma às pessoas. "Meu povo, não corra.
Dêem vaias nesses baderneiros. Ponham eles
para fora da praça, pois eles não querem a
democracia nem a vitória do candidato do
PMDB", a essa altura, camburões da PM
levavam os recrutas detidos.

O chefe da 5° seção (relações públicas) da
VI Região Militar, tenente-coronel Carlos Ro-
meu Silva, informou que somente depois das
22h de terça-feira o Exército tomou conheci-
mento do incidente. O oficial-de-dia no quar-tel-general telefonou para o chefe do estado-
maior da VI Região Militar, coronel Francisco
Demiurgo, pedindo orientação.

A orientação, segundo o chefe da 5a seção,
foi no sentido de acionar uma patrulha da
Polícia do Exército para se dirigir ao local e
recolher os recrutas que estavam tumultuando
o comício. Os 20 recrutas presos pela PM
foram levados para a 13a Delegacia e daí
removidos, durante a madrugada, para o quar-
tel da Polícia do Exército.

Curitiba — Foto de Carlos Sdroyewsk

Dois soldados mortos a facadas
Campo Grande — Os soldados do Exérci-

to Antonio Peris Denis, de 19 anos, e Benedi-
to Márcio Amorim, de 17, foram mortos a
facadas quando tentavam apartar uma briga
durante o comício do candidato do PDT,
Sérgio Cruz, à Prefeitura de Campo Grande,
na noite de anteontem. Os mortos estavam
uniformizados e, segundo versão dos pedetis-
tas, apenas assistiam à concentração, que
degenerou em um grande tumulto com vários
feridos.

A confusão começou quando vários ele-
mentos vestidos com a camisa do candidato do
PMDB (vereador Juvêncio César da Fonseca)
e carregando banderolas, tentaram subir no
palanque onde estavam os candidatos do PDT.
Como não conseguiram, passaram a agredir

moças e senhoras que assitiam ao comício e
vestiam camisetas do candidato Sérgio Cruz,
tentando retirá-las à força.

Os dois soldados interviram e começou
uma briga. Antônio foi esfaqueado no braço e
no coração, morrendo a caminho do Pronto
Socorro. Benedito foi atingido no pescoço e
morreu ontem, por volta das 9h.

Segundo a Polícia (que abriu inquérito), o
menor J.C.S., de 17 anos, foi baleado e seu
estado inspira cuidados. Outras 12 pessoas
ficaram feridas, sendo liberadas após medica-
ção no Pronto Socorro.

Os pemedebistas desmentem a participa-
ção de seu pessoal no tumulto, mas o candida-
to Juvêncio admitiu: "Pode ter sido gente
nossa, mas não a mando do partido".

Tropas federais 
garantem

eleições em 9 municípios

Brasília e Cuiabá — Cinco capitais esta-
duais terão suas eleições garantidas por tropas
federais, por determinação do Tribunal Supe-
rior Eleitoral: Recife, Vitória, Cuiabá, São
Luís e Natal. Alem das capitais, mais quatro
municípios (Cáceres, Mirassol do Oeste e Vila
Bela da Santíssima Trindade, em Mato Gros-
so, e Marabá, no Pará) contarão com reforço
de tropas do Exército para assegurar a ordem
e a tranqüilidade do pleito, a pedido dos
tribunais regionais eleitorais dos Estados.

O TSE indeferiu, porém, a solicitação de
tropas para os municípios de João Pessoa
(capital da Paraíba) e Teixeira de Freitas
(interior da Bahia), pois os governadores Wil-
son Braga e João Durval garantiram que as
forças estaduais têm condições de assegurar a
normalidade das eleições nessas cidades.

Em Cuiabá, o general Roberto Pacífico
Barbosa, comandante das tropas do Exército
encarregadas da manutenção da ordem no
pleito da capital e em mais três municípios do
interior, conclamou a população a desarmar os
espíritos. "As diferenças já foram ressaltadas
durante a campanha eleitoral e agora é preciso
calma", disse o general, acrescentando que o
Exército "não permitirá tumultos ou provoca-
ções".

Os soldados estarão armados de fuzis,
revólveres e cassetetes e serão apoiados porveículos militares. Quem cometer qualquer
irregularidade será preso em flagrante e enca-
minhado à sede da Polícia Federal, onde será
indiciado em processo criminal, com pena
prevista de três a cinco anos de reclusão. Para
garantir a votação no distrito de Padronal, no
município de Vila Bela da Santíssima Trinda-
de, as tropas viajarão mais de 800 quilômetros.
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Militantes do PMDB acompanharam a busca feita pelos policiais

Panfleto contra Requião

previa 
aumento de ônibus

Curitiba — Agentes da Polícia Federal e da
polícia do Paraná apreenderam anteontem à
noite, na redação do Jornal do Estado material
de propaganda contra o candidato do PMDB à
prefeitura de Curitiba, Roberto Requião. Os
policiais recolheram panfletos com pesquisas de
opinião, artigos contra o governador José Richa
e um falso comunicado da prefeitura, anuncian-
do aumento nas tarifas de ônibus a partir de Io
de dezembro.

O proprietário do jornal, Roberto Barroso
— que é simpatizante do candidato da coligação
PDT-PFL, Jaime Lerner — disse que os panfle-
tos estavam sendo impressos por encomenda
mas não soube explicar sua origem. Ele foi
intimado a depor hoje na Polícia Federal.

A polícia paranaense soube por telefonema
anônimo que os panfletos estavam sendo im-
pressos no Jornal do Estado. Às 20h de terça-
feira, o delegado José Roberto Jordan invadiu a
redação com seus agentes e ordenou a paralisa-

ção das máquinas. O material estava empilhado
na gráfica, pronto para ser distribuído. Depois
chegaram os agentes da Polícia Federal, o vice»
presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Eros
Gradowski, e políticos do PMDB.

Roberto Barroso denunciou ao presidentedo Sindicato de Proprietários de Jornais de
Curitiba, Abdo Aref Kudri, que a polícia inva-
diu seu jornal sem mandado judicial. Kudri
levou o caso ao ministro da Justiça, Fernando
Lyra. •

Lerner, que estava em campanha pelosbairros de Curitiba, acusou os pemedebistas de
terem forjado os panfletos. O governador José
Richa esteve ontem à tarde no TRE e pediu a
seu presidente, desembargador José Lemos Fi-
lho, detalhes sobre o material apreendido. Ao
sair, declarou que estava preocupado com a
possibilidade de que o episódio tumultue a
eleição de amanhã.

PM cerca casa de candidata do PDS
Teresina — Sete viaturas da radiopatrulha e

do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar
cercaram, anteontem à noite, a casa da candida-
ta do PDS à prefeitura de Teresina, Myriam
Portela, mulher do ex-governador Lucídio Por-
tela, para apreender dois veículos com alto-
falantes que circulavam pela cidade divulgando
fitas consideradas insultuosas ao governador
Hugo Napoleão.

O cerco à casa de Myriam durou aproxima-
damente duas horas e foi suspenso por determi-
nação do presidente do Tribunal Regional Elei-
toral, desembargador Paulo Freitas. A ordem de
apreensão dos veículos e das fitas partiu do
secretário de Segurança, deputado Juarez Ta-
pety."Eles estavam fazendo propaganda em fron-
tal desrespeito à lei, que só permite a utilização
desses instrumentos de comunicação depois das
14h e longe de prédios públicos e templos
religiosos", afirmou.

Segundo o secretário Tapety, os partidários
da candidata do PDS fizeram comícios em frente
ao Centro Administrativo e divulgaram grava-
ções de um discurso do ex-deputado Carlos
Augusto, chamando o governador Hugo Napo-
leão de "ladrão, canalha e cafajeste."

Tapety disse que a apreensão não se deu no
local onde os pedessistas faziam comício porque
os motoristas dos dois carros — uma camionete
F-1000 e uma Veraneio — fugiram quando

perceberam a aproximação das viaturas da poli-cia e os abandonaram na porta da casa de
Myriam Portella.

— Na niinha porta não admito polícia,
i Aqui é a casa de um homem honesto. Se vocês
querem prender ladrões, cerquem o palácio de
Karnak (sede do governo do Piauí) — disse
Lucídio Portela ao oficial da PM que comandava
a operação.

Myriam denunciou em entrevista que os
policiais também tinham ordem de prender o ex-
deputado e jornalista Carlos Augusto de Araújo
Lima. Não o fizeram porque ele se refugiou na
casa da candidata e de lá só saiu com garantia do
presidente do TRE, de que a ordem de prisão
havia sido relaxada.

Ela afirmou que a ordem de apreensão dos
veículos e da prisão de Carlos Augusto "partiu
do Karnak, do próprio governador, que está
interessado em desestabilizar o pleito, para
forçar a eleição do seu candidato, Sr Átila Lira".
Através de advogados do partido, a candidata
do PDS pediu ao TRE tropas federais para
garantir a eleição. O desembargador Paulo Frei-
tas considerou desnecessária a medida.

O governador Hugo Napoleão lamentou o
incidente, dizendo que, se soubesse, não permi-
tina o cerco à casa de Lucídio Portela. "Não
admito a casa de um ex-governador cercada pela
polícia", disse, acrescentando que o incidente
não deverá ter desdobramentos.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

títulos públicos federais
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
O BANCO CENTRAL DO BRASIL faz saber às instituições
financeiras e ao público em geral que se encontra è disposição
dos interessados, na Associação Nacional das Instituições do
Mercado Aberto (ANDIMA), localizada na Rua do Carmo
n? 7, 3P andar, no Rio de Janeiro e em seus Departamentos
Regionais, nas demais praças, o seguinte comunicado: CO-
MUNICADO DEMOB nP 548, de 12.11.85: oferta, públicasemanal de LTN de 35, 63 e 91 dias, nos montantes de
Cr$ 5.000.000 milhões, Cr$ 2.500.000 milhões e Cr$ ....
1.100.000 milhão, respectivamente, cujas propostas serão
recebidas no dia 18.11.85, na forma e nas condições ali
estabelecidas.Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1985
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS

VISITA CULTURAL 
"

ouro preto — mariana — CONGONHASAcompanhamento da Prof. Maria Aparecida ChagasDiniz Rapozo
Especial visitai cultural nos dias 21. 22. 23 e 24 de novembroconhecendo as obras do Aleijadinho, e a arte de Mestre Athayde.A viagem sera ilustrada com aulas e visitas às principais CicíadesHistóricas, conhecendo as esculturas, que tornaram inconfundível oBarroco Mineiro

Av. N. Sra. de Copacabana, 978 slloja 201
Te/.: 255-1539UM

viagens e turismo
m
i.
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TRE recolhe

jornal em

Rondônia
Porto Velho — O Tribunal

Regional Eleitoral de Rondô-
nia determinou que a Polícia
Federal apreendesse nas ban-
cas a edição de ontem do jornal
Alto Madeira, que circulou
com um encarte patrocinado
pela Secretaria de Cultura, Es-
portes e Turismo do Estado.

Na véspera, através de reso-
luçáo, o TRE proibira entrevis-
tas com políticos e autoridades
pelo rádio, jornal e televisão,
bem como propaganda gover-
namental. O governador Ange-
Io Angelin apoia o candidato
do PMDB à prefeitura de Por-
to Velho. Jerònimo Santana.

A direção do Alto Madeira
alega que não infringiu a deci-
são da Justiça Eleitoral, pois o
jornal foi para a rua antes de
8h, quando a proibição de pro-
paganda entrou em vigor.

Também a Rádio Rondônia
FM, de propriedade do sena-
dor Odacir Soares (PDS) foi
advertida por continuar veicu-
Iando uma vinheta com o nome
e o número do candidato a
prefeito pelo PDS, José Adeli-
no da Silva.



JORNAL DO BRASIL Pplltica

nnra^proin Mnriln ^MsSmSK^'- 
e perfeito maqilifia

\JCLL Ct LJVJ. fiil" ill LI JL 11U y -^P D „ • .-- Fortaleza — O ministro da Desburocratiza- candidato a vice-prefeito do PFL. Os trcs folhc-
D- T » u i •. 1 Hi, 1 1 3bl3a JWIO Honzonte — A cicigao s§o, Paulo Lustosa, foi acusado de utilizar tos. conludo, sao iguais na altura, larguraiRecife A campanha eleitoral ja se encerrou mas ^ • prefeito desta capital ter- verbas de sua pasta para fazcr propaganda do tipologia e padronizacao da capa. Os dois quwGovernador.de Pcrnambuco, Roberto Magalhaes, incentivado minou com empate entre os l candidato do PFL a prefeitura de Fortalcza, tratam de assuntos do ministerio tern tonalidade

pelo conhecimento de que 70% da popula;ao sabe que Sergio ^nJp|L ^MHfH candidates. Foi ontem a tardc, deputado Lucio Alcantara. O vereador Marcus vermelha; o que faz propaganda do PFL c vcrdjMurilo e o seu candidato, percorrcu as ruas centrais de Recife, „ ^ f. , ™ em uma apuragao simulada fei- Fernandes (PMDB) exibiu, da tribuna da Cama- e amarelo, mas ate o papel c o mcsmo.lembrando aos eleitores que acredita na vitoria e que a capital %jk, ta pelo !>erpro (Serviqo Federal ra Municipal, tres folhetos publicados pelo Mi- O funcionalismo municipal de Fortalcza tcrSesta tranquila &s vesperas de uma eleigao que tera a present de J**;¦ ae Irocessamento de Dados) nisterio da Desburocratizaqao, um dos quais diz aumento de vencimentos de 128%, retroativo ad
tropas federais. BBpi-' <~* o tribunal Regional Eleitoral, no titulo que "Fortaleza tem nas cftndidaturas da dia 1° deste mes, anunciou ontem o prefeitoMagalhaes nao pediu voto, mas nao se negou a incentivar |jgMKjp'!\>v- 4 com a presenqa de liscais dos Frente Liberal uma alternativa de governo com Jose Maria Barros Pinho (PMDB), que hoj4
as mais de 50 pessoas que o procuraram para declarar apoio ao o 31 JJj^1 ^ JJ?'Jf05, ®w'en'e 0 Povo "• cncaminhara a mensagem a Camara Municipal,
candidato da Alian^a Democratica: "voces precisam fazer isso, -jgajgSSS^R RicarHn Bihp'61^™ 

e"V maS' Lustosa telefonou de Brasilia para dizer que A decisao chega como uma ajuda substancial a
votar no 15, pois assim Pernambuco se fortaleceii. Votando em I J*™11" ,?"e pagou do seu pr6prio bolso a impressao do candidatura do deputado Paes de Andrade, que
Sergio Murilo, voces estarao prestigiando os lideres pernambu- cao e Z d7InY™ "kfn !°!he,0A(]ue cxal,a *s v,'tudes dos dePutados nos "ltini°s dias tevc um declinio que preocupou
canos como Marco Maciel, Marcos Freire e o prdprio gover- MtSFm! de entrarem Alcantara e Evandro Ayres de Moura, os pemedebistas.

0 governador parou em vdrias lojas e a aglomeragao 1 A — Com o controle de quali- ¦ _
formada a seu redor chegou a atrapalhar o transito. Em uma dade, a dupla microfilmagem P"™-™1! AMIO| mmmm
delas mais de 100 pessoas pararam para ouvi-lo e apertar sua dos boletins de urna e a digita- p S
mao. \ qao dupla dos dados, sera prati- 11 1.— Disseram — afirmou — que, apesar de ter sido camente impossivel errar §1 ¦Siaiv''apontado como o governador mais popular do pais, seria disse Ricardo Ribeiro, expli- g —

Vejo que sou recebido com carinho e isto me conforta. dois digitadores, ao mesmo
Algumas ele dcixou claro que a vitoria do candidato tempo, um somando ¦

do PSB, Jarbas Vasconcelos, poderia tornar dificil o entendi- \ conferindo, para evitar erros".
mento entre os palacios das Princesas e Capibaribe (sede da di^toTeUo sistem"1^dr°t<^tbClh1" J (PTI II 

II m

duas linguagens? o'jarbas uma e'eu outra? Ficaremos enfraque- , fSt^8'de^artot ^dhSfitl6 ill 11^3^—IMI flZll IDJ fPl II Ifll (SI 1
cidos. Por isso, conto com a vossa confian?a. Caminhada de Magalhaes durou hora e meia rao ao TRE divulgar as 23h 1 II II ^Tl |A caminhada durou 2 horas;e me,a. Aos jornalistas, 6 resultado oficial da elei?ao de I ^-v ^

•••••: «rfp»°u que nao estava em campanha: "Prcasava vuntar alguns lJArt _1  amanha. O custo do servigo do * • 4 ' i ' ,< 1amigos no comtoio e elabore, este roteiro, at6 porque iteUIIiaO QC F GYYSLY3L Serpro 6 de Cr$ 65 milhoes, V — jMPRk 
" 

1campanha ja terminou desde ontem (anteontem). "um preijo especial", segundo ft , i ' 
1® 4

Jarbistas denunciam com favelados vira hidrominerais, no entanto, l| * Pg
1 n contagem serf manual, ate , 4* ^ ' <*¦>.-'% v - W

„ fovernador 
e Freire coillicio 

de dois milRecife — O com,c,o de S6rg,o Murilo (PMDB) acabou &s vUllllLIU U.C U.UAO 11111 do de 50 mil 124 pessoas.4h, ode Jarbas Vasconcelos (PSB), &s 2h, mas logo cedo os dois Belo Horizonte — Uma reuniao marcada com 50 lideres O presidente do Serpro, Jo- |p 3 t
estavam nas ruas e passaram todo o dia em caminhadas pela favelados, na noite de anteontem, acabou se transformando no se Dion de Melo, assinalou que mm§ ' 

m - 1cidade e, no final da tarde, reuniram-se com correligionarios comicio de duas mil pessoas que encerrou a campanha do a grande novidade em Belo liP^ B ll|||y | |que, amanha, farao o trabalho de boca de urna. Hoje, vespcra candidato do PMDB a prefeitura da capital, deputado Sergio Horizonte serf um teste com as • B , ^$mk,* | B
da elei;ao, O PMDB promovera uma grande caminhada pelo Ferrara. Seu apelo mais forte foi 0 mesmo repetido ao longo dos maquinas de leitura 6tica, que 8 ; » B Al >• „ • B
Centro da qual participarao seu candidato e o presidente ,r^s ult'mos meses: "Dedicarei minha vitoria a memoria do ex- registram as apostas da Loto 8 ¦ ^ B Ji _ Afc. x fi
regional do partido, Marcos Freire. presidente Tancredo Neves", bradou ele h plateia. da Loteria Esportiva. Disse 1 "" **• <¦><¦¦ , < S

O comite eleitoral da Frente Popular do Recife (Jarbista) Ferrara preve que esta vitoria seja "por 200 mil votos" que esse sistema de apura^ao I COlOF CSfllCr 9SSII13 COVltrdtO 1denunciou que a Alianga Democratica esta desrespeitando contraseii adversariodo PFL, MauricioCampos,.que, entretan- contagem de votos poder^ ser f! fe
legislaqao, no que diz respeito a distribuicao.de propaganda: os fgaraij!e ter revertido oresultado das eleiqoes a seu favor. utilizado oficialmente nas elei- g CO 111 O rlBZB dllODDillCa 1
funcionarios do Governo estadual da Prefeitura e nonularps Ontem, Campos teve reunioes fechadas com lideran^as comuni- de 1986. ^ M
receberam cartas do eovernador Roberto Maealhaes dn Prefpi tinas e' ® no'te' v's'tou a 'greia Magonica Deus, Humanidade e "O que nos preocupa nesse 1 Sn^P1 S ?J°cal de Na foto da assinatura do con- P

cI h 
Roberto Magalhaes, do Prefe,- LuZ) ainda ^ busca de derradeiros votos processo i o custo de operacao I trf.fe?°de consumidores da Gran- Irato vemos, da esquerda para Ito Joaquim Francisco e do ex-senador Marcos Freire, concla- n„ „„ i-j tij , . ... "I • , m de Niter6i. As suas Sncoras e 180 lo,as adireita o Sr ClAuriin T1117 »

ES^,r»T.s„pNaran,cr 
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sa^sssasr8'' IA carta de Magalhaes enumera 14 vantagens concecKdas mwadofe Z SS em 
'quVaTptdpri'a' 

ffi I SSSS!!fti!SS!13S!SJ?jSKJ I
,sua aoministragao para o funcionalismo publico. Mais favelas, "iniciadas por Lage, que ja cal;ou 15 quilometros de quinas poderao funcionar co- i oconsumidor a comprar Filiadoa

sint6t,co, o prefe,to afirma que, as vesperas da eleigao de um ruas e executou outros oito de esgotos" mo urnas", disse Jose Dion de Isempremais. rj=^ , J.e\. Si
novo prefeito, quer continuar o diSlogo com os servidores, desta — O povo quer e obra simples, coisa de pouco dinheiro — Melo. Para ele, outro grande 8 Por isso, tamb6m, o|
vez nara mostrar que no dia 15 s6 ha uma opsao responsavel: concordou o presidente da uniao dos trabalhadores na periferia, problema sera a falta de credi- I ocVd nnP?" tf=nil Q]|| KSp* 1
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Caminhada de Magalhães durou hora e meia
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Governar com o povo, pelo povo e para o povo
é o que todo candidato promete.

Mas, depois de eleitos, eles descobrem que entre
o sonho e a realidade existem, por exemplo, máquinas
burocráticas emperradas e mais obras por fazer do que
verbas disponíveis.

A Cobra Computadores pode ajudar estes prefeitos
a fazer uma administração dinâmica e precisa.

Para isso, a Cobra tem uma linha completa de
computadores, do micro profissional Cobra 210 aos super-
mínis Cobra 1000, passando pela linha Cobra 500 e pelo
Micrão Cobra 480.

Qualquer que seja o tamanho da prefeitura, um
desses computadores Cobra vai servir direitinho, como se
tivesse sido feito sob medida.

Como todo prefeito bem informado sabe,
computador sem programas aplicativos não resolve nada.

. É por isso que todos os computadores Cobra já têm progra-
mas criados especialmente para a administração municipal.

Alguns desses programas foram desenvolvidos
por institüições profundamente ligadas com os problemas
de administração pública, como o Serpro e o IBAM. Outros
são de responsabilidade de software-houses que pesqui-
saram demoradamente as rotinas de administração em

várias prefeituras, antes de criar soluções.
Com os computadores Cobra na prefeitura, uma

série de tarefas que eram feitas à mão e sujeitas a erro passam
a ser feitas em questão de horas, com cem por cento
de precisão.

Exemplos: elaboração e emissão de orçamento-
programa no início do exercício e sua consolidação na época
do balanço; execução de empenhos ordinários, globais
e estimativos; suplementação e redução de dotações; emis-
são e controle de notas de empenho; processamento e escri-
turação da contabilidade orçamentária e da contabilidade
geral; controle da arrecadação de IPTU e ISS; elaboração
da folha de pagamento; controle de estoque dos bens muni-
cipais, controle da dívida ativa etc.

0 resultado do uso dos computadores Cobra é
uma administração eficiente, totalmente controlada pelo
prefeito, à prova de erros.

Eleja um computador Cobra para sua prefeitura.
Quando tem na mão dados precisos e atualizados

da administração municipal, o prefeito tem mais tempo para
ir acompanhar de perto as obras da prefeitura, ouvir as rei-
vindicações dos munícipes, prestar contas de como o dinhei-
ro do povo está sendo gasto e até de começar a pensar na
próxima eleição. A marca da tecnologia brasileira.
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Lustosa é acusado de usar:| Magalhães incentiva

com passeio o voto

para 
Sérgio Murilo

Recife — A campanha eleitoral já se encerrou mas o
Governador,de Pernambuco, Roberto Magalhães, incentivado
pelo conhecimento de que 70% da população sabe que Sérgio
Murilo é o seu candidato, percorreu as ruas centrais de Recife,
lembrando aos eleitores que acredita na vitória e que a capital
está tranqüila às vésperas de uma eleição que terá a presença de
tropas federais.

Magalhães não pediu voto, mas não se negou a incentivar
as mais de 50 pessoas que o procuraram para declarar apoio ao
candidato da Aliança Democrática; "vocês precisam fazer isso,
votar no 15, pois assim Pernambuco se fortalecerá. Votando em
Sérgio Murilo, vocês estarão prestigiando os líderes pernambu-canos como Marcó Maciel, Marcos Freire e o próprio gover-nador".

O governador parou em várias lojas e a aglomeração
formada a seu redor chegou a atrapalhar o trânsito. Em uma
delas mais de 100 pessoas pararam para ouvi-lo e apertar sua
mão.

— Disseram — afirmou — que, apesar de ter sido
apontado como o governador mais popular do país, seria
temeroso sair às ruas às vésperas de uma eleição. Há sempre

;^5 aqueles que discordam do governador, mas estou gratificado.Vejo que sou recebido com carinho e isto me conforta.
Algumas vezes, ele deixou claro que a vitória do candidato

do PSB, Jarbas Vasconcelos, poderia tornar difícil o entendi-
mento entre os palácios das Princesas e Capibaribe (sede da
Prefeitura):
— Vocês já pensaram o que será Pernambuco falando
duas linguagens? O Jarbas uma e eu outra? Ficaremos enfraque-
ridos. Por isso, conto com a1 vossa confiança.

A caminhada durou 2 horas e meia. Aos jornalistas,¦ afirmou que não estava em campanha; "Precisava visitar alguns
amigos no comércio e elaborei este roteiro, até porque a• campanha já terminou desde ontem" (anteontem).

Jarbistas denunciam

governador e Freire
Recife — O comício de Sérgio Murilo (PMDB) acabou às

4h, o de Jarbas Vasconcelos (PSB), às 2h, mas logo cedo os dois
estavam nas ruas e passaram todo o dia em caminhadas pelacidade e, no final da tarde, reuniram-se com correligionários
que, amanhã, farão o trabalho de boca de urna. Hoje, véspera
da elejção, O PMDB promoverá uma grande caminhada peloCentro da qual participarão seu candidato e o presidenteregional do partido, Marcos Freire.

O comitê eleitoral da Frente Popular do Recife (Jarbista)
denunciou que a Aliança Democrática está desrespeitando a
legislação, no que diz respeito à distribuição de propaganda: os
funcionários do Governo estadual, da Prefeitura e popularesreceberam cartas do governador Roberto Magalhães, do Prefei-
to Joaquim Francisco e do ex-senador Marcos Freire, concla-
mando-os a votar em Sérgio Murilo para manter a aliança
idealizada pelo ex-presidente Tancredo Neves.

A carta de Magalhães enumera 14 vantagens concedidas
em sua administração para o funcionalismo público. Mais
sintético, o prefeito afirma que, às vésperas da eleição de um
novo prefeito, quer continuar o diálogo com os servidores, desta
vez Dara mostrar que no dia 15 só há uma opção responsável:"contribuir com seu voto para a eleição de Sérgio Murilo", quetem o seu apoio por ser "o melhor para o Recife".

Já o presidente da Caixa Econômica, Marcos Freire,
enviou milhares de folhetos com uma resposta às acusações quelhe têm sido dirigidas pelos adversários: "Estou no PMDB,
onde sempre estive."

Reunião de Ferrara

com favelados vira

comício de dois mil

Serpro diz

que sistema

máquina em favor do PFL:
Fortaleza — O ministro da Desburocratiza-

ção, Paulo Lustosa, foi acusado de utilizar
verbas de sua pasta para fazer propaganda do
candidato do PFL à prefeitura de Fortaleza,
deputado Lúcio Alcântara. O vereador Marcus
Fernandes (PMDB) exibiu, da tribuna da Câma-
ra Municipal, três folhetos publicados pelo Mi-
nistério da Desburocratização, um dos quais diz
no título que "Fortaleza tem nas candidaturas da
Frente Liberal uma alternativa de governo com
o povo".

Lustosa telefonou de Brasília para dizer que
pagou do seu próprio bolso a impressão do
folheto que exalta as virtudes dos deputados
Lúcio Alcântara e Evandro Ayres de Moura,

candidato a vice-prefeito do PFL. Os três folhe:
tos, contudo, são iguais na altura, largura,
tipologia e padronização da capa. Os dois qu«tratam de assuntos do ministério têm tonalidade
vermelha; o que faz propaganda do PFL é verde
e amarelo, mas até o papel é o mesmo.

O funcionalismo municipal de Fortaleza terá
aumento de vencimentos de 128%, retroativo aò
dia Io deste mês, anunciou ontem o prefeitoJosé Maria Barros Pinho (PMDB), que hojê
encaminhará a mensagem à Câmara Municipal.'
A decisão chega como uma ajuda substancial acandidatura do deputado Paes de Andrade, quenos últimos dias teve um declínio que preocupouos pemedebistas. •

Belo Horizonte — Uma reunião marcada com 50 líderes
favelados, na noite de anteontem, acabou se transformando no
comício de duas mil pessoas que encerrou a campanha do
candidato do PMDB à prefeitura da capital, deputado Sérgio
Ferrara. Seu apelo mais forte foi o mesmo repetido ao longo dos
três últimos meses: "Dedicarei minha vitória à memória do ex-
presidente Tancredo Neves", bradou ele à platéia.Ferrara prevê que esta vitória seja "pór 200 mil votos"
contra seu adversário do PFL, Maurício Campos, que, entretan-
to, garante ter revertido o resultado das eleições a seu favor.
Ontem, Campos teve reuniões fechadas com lideranças comuni-
tárias e, à noite, visitou a Igreja Maçônica Deus, Humanidade e
Luz, ainda em busca de derradeiros votos.

No encontro com os líderes favelados, no bairro de Nova
Cachoeirinha, Sérgio Ferrara estava acompanhado do prefeitoRuy Lage, tomou laranjada e comeu torradas na casa de um
morador e prometeu continuar as obras de urbanização das
favelas, "iniciadas por Lage, que já calçou 15 quilômetros deruas e executou outros oito de esgotos"— O povo quer é obra simples, coisa de pouco dinheiro —
concordou o presidente da união dos trabalhadores na periferia,Felipe Cupertino.

Mas, se em Belo Horizonte os candidatos continuam emcampanha discreta, o chefe da divisão de operações do terminal
rodoviária, Adilson Martins Machado, calculou entre 45 e 50
mil pessoas que, em um mil 450 ônibus, irão votar no interior doestado, principalmente nas 13 estâncias hidrominerais.

Belo Horizonte — A eleição
para prefeito desta capital ter-
minou com empate entre os 11
candidatos. Foi ontem à tarde,
em uma apuração simulada fei-
ta pelo Serpro (Serviço Federal
de Processamento de Dados) e
o Tribunal Regional Eleitoral,
com a presença de fiscais dos
partidos políticos. O gerentecomercial do Serpro em Minas,
Ricardo Ribeiro", garantiu quese houver erro durante a apura-
ção e soma dos votos, "isjto
acontecerá antes de entrarem
no Serpro".

— Com o controle de quali-dade, a dupla microfilmagem
dos boletins de urna e a digita-
ção dupla dos dados, será prati-camente impossível errar —
disse Ricardo Ribeiro, expli-
cando que os boletins serão
lançados no computador pordois digitadores, ao mesmo
tempo, "um somando e outro
conferindo, para evitar erros".

O pequeno número de can-
didatos e o sistema de trabalho
do Serpro, com a utilização de
40 digitadores nos terminais de
entrada de dados, possibilita-rão ao TRE divulgar às 23h o
resultado oficial da eleição de
amanhã. O custo do serviço do
Serpro é de Cr$ 65 milhões,"um preço especial", segundo
Ricardo I^eiro. Nas estâncias
hidrominerais, no entanto, a
contagem será manual, até
mesmo em Poços de Caldas, a
maior delas, com um eleitora-
do de 50 mil 124 pessoas.O presidente do Serpro, Jo-
sé Dion de Melo, assinalou quea grande novidade em Belo
Horizonte será um teste com as
máquinas de leitura ótica, queregistram as apostas da Loto e
da Loteria Esportiva. Disse
que esse sistema de apuração e
contagem de votos poderá ser
utilizado oficialmente nas elei-
ções de 1986."O que nos preocupa nesse
processo é o custo de operação.
Ainda somos uma sociedade
pobre e temos que considerar a
velocidde e o custo deste pro-cesso, em que as próprias má-
quinas poderão funcionar co-
mo urnas", disse José Dion de
Melo. Para ele, outro grande
problema será a falta de credi-
bilidade que "estas engenhocas
deverão enfrentar, pois qual-
quer um pode questionar queela esteja programada para fa-
vorecer um determinado candi-
dato".
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;Especial e sofisticada visita a São Paulo nos dias 22,
|23 e 24 de novembro. Hospedagem no Hotel Mak-
iSoud Plaza com um drink e champagne de boas-
jvindas, 02 jantares em restaurante de luxo e entradas
•para a peça "CYRANO DE BERGERAC". Transporte
,em ônibus superluxo percorrendo a Costa Verde.

Av. N. Sra. de Copacabana, 978 s/loja 201
Tel.: 255-1539
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Sào Paulo — Os dois principais partidos que disputam as
eleições municipais em São Paulo — PMDB e PTB (este em
coligação com PFL) — estão convencidos de que o computador
será a grande arma para fiscalizar a apuração de votos. As
coordenações dos dois partidos vão travar, por isso, uma
verdadeira batalha de informática para computar, paralelamen-
te ao sistema Serpro, o resultado das eleições.

O PMDB passou a estruturar o esquema de apuração há
dez dias, utilizando microcomputadores instalados próximo a
cada duas ou três das 27 zonas eleitorais espalhadas pela cidade.
As informações destes computadores serão transmitidas por
telefone a uma "central" cujo local está sendo mantido em
absoluto sigilo. Os coordenadores da campanha explicam que
ha temor de "sabotagem do processo como, por exemplo, o
corte das linhas telefônicas, provocando pane na apuração.
Prevenidos, os coordenadores já compraram na Telesp, ontem,
6 mil fichas de telefones.

; O sistema de fiscalização está sendo coordenado por 5
grupos do partido que também são mantidos em absoluto sigilo,
para evitar uma eventual cooptação dos fiscais, nas últimas 72
horas. Cinco pessoas, praticamente sem dormir, trabalham na
digitação das fichas de fiscalização, que permitem controlar
todas as pessoas envoldidas no processo, com informações que
passam pelo nome, endereço, formação educacional e profis-
sional.

A coordenação da boca de urna estima em 110 mil os"boqueiros" da cidade a serviço do PMDB, além de cerca de 25
mil "boqueiros" do interior e municípios Vizinhos. O presidente
regional do partido, Waldemar Chubaci, no entanto, afirma que
o número de pessoas envolvidas no processo apenas na capital
estariá em torno de 80 mil. A boca de uma também foi montada
através de um esquema de computador, com cerca de 9
terminais, ligados a um centro de computação. Ali, um mapa da
cidade mostra a densidade de "boqueiros" em cada ponto de
eleição e aponta a necessidade de enviar reforço para locais
desguarnecidos.

Os janistas perdem em sofisticação para a organização do
PMDB, mas conseguiram um sistema de computação que
envolve 5 terminais ligados a uma cçntral de computação, que o
PTB atribui a "uma doação de um amigo de Jânio". Os janistas
vão coletar os mapas eleitorais das 27 zonas para 5 terminais em
pontos estratégicos da cidade. Wilson Pereira, coordenador da
campanha de Jânio, acredita que os resultados do partido sairão
antes do que os resultados do esquema Serpro, devido à
agilidade de seu sistema de computação.

Segundo o coordenador janista, o partido já teria 500 mil"boqueiros", incluindo as caravanas de ônibus que chegarão do
interior e até de outros estados.

Cardoso teme roubo

janista na eleição
São Paulo — "Quem faz o que os janistas fizeram durante

á campanha, descendo aos níveis mais baixos, pode até roubar",
desabafou o senador Fernando Henrique Cardoso, que teme
por uma sabotagem na votação, amanhã, ou por um processo de
fjraude na etapa manual de apuração dos votos.

Fernando Henrique passou o dia^im sua residência, em
contatos telefônicos. Discutiu, ainda, o trabalho de fiscalização
da apuração e de boca de urna com o presidente nacional do
PMDB, Ulysses Guimarães, o vice-governador Orestes Quércia
e o ex-candidato do PDT, Adhemar de Barros Filho.*j O candidato do PMDB criticou, ainda, o ministro das
Relações Exteriores, Olavo Setúbal, que durante o comício de
encerramento da campanha de Jânio, anteontem, acusou o
Governo Federal de não cumprir as suas promessas. Para o
ienador, a posição do ministro mostra que "na cabeça dele, a
Aliança Democrática já acabou. E, se acabou, terá que se ver
tom o presidente da República, ou então esperar o dia 15 para
ver qual é o partido que sairá majoritário das urnas"

Irritados com as declarações de Setúbal, assessores de
Fernando Henrique revelaram que o candidato pemedebista, se
ieleito, trabalhará para afastar o ministro das Relações Exterio-
res do Governo.

Pemedebistas aprendem como agir na batalha da boca de urna

PMDB ensina macetes a fiscais
São Paulo — Dura 40 minutos a aula do

PMDB aos seus fiscais de apuração. Das 8h até
às 20h, turmas de 20 alunos se revezam. Rece-
bem um "manual de fiscalização" é ouvem o
professor' Rogério, numa mistura de instruções
com proselitismo político, explicar como se deve
brigar por cada voto. Ontem à tarde, Marta
Maria Lopes de Mello, arquiteta, 24 anos, e
César Costa, 58 anos, desempregado, acompa-
nharam a aula com interesse.

— Toda a atenção para o voto em branco.
Ele é o voto potencialmente fraudável pelo
pessoal do candidato "Y" — explica Rogério."Y" é Jânio, cujo nome não é sequer citado nas
aulas. "Nós já perdemos cargos executivos, no
Senado, na Câmara dos Deputados e de Verea-
dores, no processo de fiscalização" — continua
o professor — "e desta vez não podemos deixar
que isso aconteça".

A aula emperra no departamento da ética."Se um voto tiver escrito só Fernando, sem o

"X" marcado e fora do lugar, devemos brigar
por esse voto, pois a manifestação do eleitor é o
que vale, diz a lei" — expõe o professor,
recebendo a pergunta: "E se tiver escrito o
candidato "Y" fora do lugar?"

Aí é voto nulo adianta-se um assistente
de Rogério, mas a proposta é recebida com um
certo gelo. "Os juizes não são bobos. O que vale
pra um vale pro outro", conserta Rogério."Minha gente, na hora é só usar o bom senso
para ver o que nos interessa ou não."

Celso Costa adverte: "Eu tenho dez fiscali-
zações nas costas. Temos de tomar cuidado, o
pessoal do Jânio é barra-pesada, tudo macaco
velho." Perto dele, bronzeada, num vestido
curto em malha verde e sapatos top-sider, Már-
cia Mello comentou:

Vou perder a praia no fim de semana,
porque acho a vitória de Fernando Henrique
fundamental para o país.

Computadores e Comunicação
2* feira no 1° Caderno
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AUMENTO DE CAPITAL
SUBSCRIÇÃO DE NOVAS AÇÕES
Convidamos os Senhores Acionistas a exercerem o seu direito de preferência na subscrição em dinheiro de novas
ações no aumento do capital social de CrS 436.823.878.492 para CrS 636.823.878.492, autorizado pela AGE de
ir.11.85. Para tanto informamos:

- valor do aumento: CrS 200.000.000.000, mediante a subscrição de 40.000.000.000 de ações ordinárias
nominativas e 40.000.000.000 de ações preferenciais nominativas e ao portador;

- proporção: 100% na mesma classe de ações possuídas pelos acionistas:
ações nominativas - com base na posição levantada na data da Assembléia,
ações ao portador - com base na apresentação do cupom n? 30;

- preço da subscrição: CrS 2,50 por ação, a ser integralizado no ato;
- prazo para o exercício de preferência: de 21.11 a 20.12.85;
- dividendos: as ações subscritas participarão de dividendos, e de forma integral, em relação aos que forem

distribuídos com base no balanço do 1? semestre de 1986;
- locais de atendimento: as subscrições poderão ser feitas preferencialmente na Agência Banespa através da qual

o acionista recebe seus dividendos e, eventualmente, em qualquer outra, ou no Setor de Acionistas, à Rua João
Bricola, 24 - 19? andar, em São Paulo, locais onde os impressos para a subscrição estarão à disposição e
poderão ser prestados outros esclarecimentos;

- subscrição pública: as sobras de ações que se verificarem após o encerramento do prazo de preferência
concedidos aos atuais acionistas, serão objeto de colocação junto ao público.

DESDOBRAMENTO DE AÇÕES
A AGE de 1f.11.85 aprovou também o desdobramento das ações do Banespa, de 80.000.000.000 para
400.000.000.000 de ações, de forma que a cada uma que o acionista possuir fará jus a mais 4 (quatro), da
mesma espécie:
ações nominativas - com base na posição levantada na data da Assembléia;
ações ao portador - com base na apresentação do cupom n? 31.
A entrega das ações nominativas e a habilitação dos detentores de ações ao portador se dará após a homologação
do Banco Central do Brasil, ocasião em que faremos nova comunicação por Edital.

São Paulo, 11 de novembro de 1985.

JOSÉ MARIA ARBEX
Vice-Presidente Financeiro e

Diretor de Relações com o Mercado

TRE proíbe

Montoro ao

vivo na TV
São Paulo — O Tribunal Re-

gional Eleitoral acolheu ontem
representação do PTB e orde-
nou a suspensão do programa"Canal Livre", da TV Bandei-
rantes, que entrevistaria ao vi-
vo (hoje), à noite, o governa-
dor Franco Montoro. Por qua-
tro votos a dois, os juizes consi-
deraram que o governador po-
deria se utilizar do programa
para fazer campanha eleitoral
em favor do candidato a prefei-
to pelo PMDB, Fernando Hen-
rique Cardoso.

Com a formalização ontem
da retirada das candidaturas de
Rogê Ferreira, do PSB, e de
Adhemar de Barros Filho, do
PDT — que apoiam Fernando
Henrique —, o Tribunal Re-,
gional Eleitoral decidiu que se-
rão considerados nulos os votos
recebidos por Rogê e Adhe-
marzinho.

PM põe nas

ruas 7 mil

soldados
São Paul» — A Polícia Mili-

tar usará 7 mil 741 homens no
esquema das eleições da capital
e de quatro cidades (Castilho,
Cubatão, Paulínia e São Sebas-
tião). Só na capital, haverá 7
mil 506 PMs. O esquema será
acionado a partir das 7h30min
de hoje, quando os 802 locais
de votação começam a receber
as urnas do Tribunal Regional
Eleitoral. O policiamento espe-
ciai será desativado gradativa-
mente após o encerramento da
votação, amanhã às 17h. O
plano prevê ainda segurança
nas 80 agências dos Correios e
nns dois núcleos do Serpro
(Serviço Federal de Processa-
mento de Dados), para onde
serão enviados os mapas de
apuração.

Righi divulga nomes

que Jânio escolheu

para secretariado
São Paulo — O candidato da coligação PTB-PFL, Jânio

Quadros, já delineou os nomes de seu secretariado municipal,
mas, ao contrário do que fez em 1953, quando divulgou sua
equipe antes da eleição, não o fará desta vez. Os nomes
cogitados, segundo um político próximo ao ex-presidente, não
têm projeção nacional, pois isto feriria a estratégia que Jânio
traçou para manter-se no primeiro plano da política e do
noticiário, fundamental para influir na eleição para a Consti-
tuinte e do sucessor de Franco Montoro.

Os nomes do. secretariado de Jânio, no entanto, foram
antecipados pelo deputado Gastone Righi e confirmados por
dois outros políticos também ligados ao candidato. Caso se
eleja, Jânio convidará os ex-prefeitos Reynaldo de Barros
(Planejamento) e Miguel Colasuonno (sem posto definido), os
ex-deputados Solon Borges dos Reis (Educação) e Faria Lima
(Processamento de Dados do município), o líder do PDS na
Assembléia Legislativa, Fauze Carlos (Saúde), José Meiches
(Obras) e o coronel da reserva da PM Camilo Cristófaro
(assessoria militar ou comando da Polícia Metropolitana, que
pretende criar).

Com o encerramento da campanha, Jânio manteve a
mesma rotina e não interrompeu os almoços com grupos de
correligionários na casa de simpatizantes. Reuniu-se para um
almoço com 50 empresários ligados às comunidades iugoslava
e árabe na casa de Janez Hledanja, no bairro do Brooklyn. No
encontro, voltou a atacar o senador Fernando Henrique
Cardoso (PMDB) e recomendou aos participantes do almoço
que lessem uma denúncia publicada pelo O Estado de S, Paulo
contra parentes de Montoro e o coordenador da campanha
pemedebista, Sérgio Motta.

Na guerra psicológica das horas que antecedem as
eleições e que tem como principal arma, agora, a divulgação
de pesquisas apócrifas, novos dados atribuídos ao Instituto
Gallup foram divulgados por parlamentares, dando a Jânio o
primeiro lugar no pleito de amanhã. Anteontem foi divulgada
outra pesquisa falsa, atribuída ao Ibope, e que também dava a
vitória ao ex-presidente.

— Não temos pesquisa com esses dados. Essas pesquisas
apócrifas estão sendo divulgadas por pessoas interessadas em
colocar o ex-presidente em primeiro lugar — afirmou.o diretor
do Instituto Gallup, Carlos Matheus. Ele esclareceu que a
pesquisa iniciada dia 11 só estava concluída horas depois.

Ex-presidente tem até

comandante da guarda
São Paulo — Dez mil homens armados e fardados de azul

ocuparão as ruas de São Paulo 90 dias após a eventual posse de
Jânio Quadros, caso o candidato da coligação PTB-PFL vença
as eleições. Será o contingente da Polícia Metropolitana,
sonhada pelo ex-presidente para funcionar nos moldes da
guarda civil, "como força auxiliar das polícias civil e militar".

A guarda possivelmente será comandada por um de seus
idealizadores, o coronel da reserva da PM Camilo Cristófaro
Martins. Ele e o ex-comandante do Corpo de Bombeiros
coronel Plínio Rollim de Moura, a convite de Jânio, idealiza-
ram a guarda municipal, no início do ano, antes de o ex-
presidente começar a campanha.

Para o coronel (oue foi ajudante de ordens de Jânio
quando governador do Estado, em 1954, e depois chefe da
Corregedoria Geral de Polícia da Secretaria de Segurança
Pública) a Polícia Metropolitana "livrará o município do braço
criminoso".

O filho do coronel, Camilo Júnior, é presidente do
Movimento Jânio Quadros, uma das organizações mais atuan-
tes da campanha do ex-presidente, com três mil militantes.
Estes jovens, inclusive, poderão ser aproveitados na polícia
Metropolitana, segundo imagina o coronel Cristófaro.

Prefeitável Renuncia
A maioria dos candidatos à Prefeitura renunciou a falar no
microfone, colocando artista, locutores, amigos e etc. para
representá-los devido as dificuldades na comunicação oral. Voz,
fala. inibiçáo, consulte o prof. Simon Wajntraub — RJ 236-
5223. 256-1644 BH. DF. GO. BA, SP.

2.a a sábado

no Caderno B

Suplicy é

otimista na

reta final
São Paulo — "Estamos sen-

tindo por toda parte um cresci-
mento explosivo do PT nessas
últimas horas", afirmou o can-
didato do partido a prefeito,
deputado Eduardo Matarazzo
Suplicy, ao revelar, em entre-
vista, que uma análise do lbope
indica que ele chega "no mini-
mo em segundo lugar" na elei-
ção de amanhã.

Suplicy garantiu que conta
com dados confirmando que,há mais de duas semanas, sua
candidatura cresce 1 ponto per-
centual por dia, conforme ele
previra após se tornarem públi-
cas as pesquisas de opinião de
30 de outubro, as últimas que
puderam ser divulgadas.

Terceiro colocado naquela
pesquisa, o candidato do PT
visitou, ontem, as ruas comer-
ciais do bairro do Pari — zona
Leste — umforte reduto"janis-
ta", conforme registravam as
pesquisas de opinião, e à tarde,
em entrevista, apresentou a
atriz Cleyde Yaconis como a
mais nova filiada ao Partido
dos Trabalhadores. Cleide jus-
tificou sua adesão ao PT como
um protesto contra a tese do"voto útil", pregada pelo
PMDB paulista.

Lula poderá
dar apoio

a Brizola
Manaus — O PT poderá

apoiar a candidatura do gover-
nador Leonel Brizola à Presi-
dência da República e é possí-
vel que participe ao lado do
PDT em alguns estados da
campanha eleitoral do próximo
ano. A afirmação foi feita à
tarde pelo presidente do Parti-
do dos Trabalhadores, momen-
tos antes de deixar a capital
amazonense, onde participou
do comício de encerramento da
campanha do candidato Aluy-
sio Nogueira à Prefeitura de
Manaus.

Anteontem à noite, a Alian-
ça Democrática também fe-
chou sua campanha com um
comício. Durante o ato, o go-
vernador Gilberto Mestrinho
prometeu que o seu candidato,
Manoel Ribeiro, será vitorioso
com 80% dos votos. Com um
carro-pipa distribuindo chope,
uma sofisticada aparelhagem
de som e várias baterias de
escolas de samba, o comício da
Aliança Democrática transfor-
mou-se num autêntico car-
naval.

Ontem o dia de todos os
partidos foi dedicado à prepa-
ração da boca de urna. Na
Aliança Democrática, além de
informações, os militantes e ca-
bos eleitorais receberam auto-
rizações para encherem os tan-
ques dos carros nos postos de
gasolina. No comitê da candi-
data do PDS, Amine Lindoso,
houve muita movimentação,
com farta distribuição de pan-
fletos, adesivos e camisas.

PT e Aliança Democrática
encerraram suas campanhas
com comícios que terminaram
na madrugada. Durante a ma-
nifestação do Partido dos Tra-
balhadores, a grande surpresa
ficou por conta de uma religio-
sa, Iram Iraides, da congregra-
ção do Sagrado Coração de
Jesus. Ela foi ao palanque e fez
uma declaração de voto, con-
testando afirmações do Gover-
no de que a Igreja estaria ao
lado do candidato da Aliança
Democrática. "Sou professo-
ra", disse ela, "e vou votar em
Aluysio Nogueira e Marilene
Corrêa, do PT".

QUANDO AS URNAS COMEÇAREM A FALAR,

OUÇA PELA RÁDIO JB. RADIO JB AM 940
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Sarney vai S. Luis 
protegido 

com seguranga maxima

Santanaganhou beijo f/<! miil^ti'i' rill (tlnut^^^^^^^eitoras
sao inimigos e pregar a aceitagao democr&tica do resultado das )'

Durante a viagem, pela primeira vez, desde que assumiu a Arrombamento tem nova versao « f para PRKisrm piu m° 97 \Presidencia, Sarney ser£ totalmente cercado pelos seguransas. rnbibl I v ¦ II ll« tf. /
Noinicio do seugoverno, ele chegou a dispensar aguarda e foi Sao Lufe — "Gay faz farra 11a mansao parecem com as de atos semelhantes ocor-   
filmado guiando seu carro a caminho da fazenda que possui nos de Sarney" publicou em manchete o diario ridos no Maranhao, mostrando que o obje- lAf !¦ I B ITB
arredores de Brasflia. Agora, na primeira vez que visita o estado sensacionalista Jornal Pequeno (6 mil tivo era atingir pessoas e nao bens. "A ^"aaB ¦
onde nasceu, o Presidente tentou, at6 mesmoevitar as manifes- exemplares), ao noticiar a invasao da casa invasao deve ter sido feita por gente de CRIANDO A SECRETARIA dada odcccitotacoes que estavam sendo organizadas para recepciona-lo. do presidente Jose Sarney, domingo passa- *orax • , „ , .. ... MUNMMDAI rtA e«uii ¦ PARA PRtrEITO

— Eu nao quero nada — afirmou Sarney, segundo repro- do, na praia do Calhau. A noticia, atribui- 0 jornal O Impareial noticiou ter rece-
dugao do seu porta-voz, Fernando C6sar Mesquita. da ao secretario de Seguranqa adjunto, bido telefonema anommo de um homem u „

O Presidente, ainda segundo Mesquita, deu ordem para Jose Ribamar Seguins, e ao delegado Meg- que reivindicou a mvasao da casa do presi- LJ >
desativarqualqueresquemapromocional e repeliu a hip6tese de bel Abdalla Tanus Ferreira, diz que o dente para o Movimento de Guernlha IIIIII AC DDATtPCD W '
desfilar em carro aberto pelas ruas de Sao Luis. Ele deixa copeiro Luis e homossexual e teria convi- Direitista e disse queduas bombas explo- VARIUO rICUICliCK = Z
Brasflia um pouco antes das 15 horas e chega a Sao Luis as dado dois homens para uma festa. Como <jmam hoje no aeroporto do Tmncal, na ? > > '
17hl5min. No aeroporto, vigiado hi mais de 72 horas, por causa eles nao encontraram bebida e comida na hora da chegada de 5>arney MflQCAQ CAM II IAQ 2~ £ *
da ameaqa de lan;amento de duas bombas, em telefonemas cozinha, resolveram vingar-se. A noticia do jornal de propriedade nUuOHO iHITIILIHv ? O
anonimos, Sarney recebera os cumprimentos de seus conterra- O governador Luis Rocha, a Policia do pat do candidato do PMDB, Haroldo _jt _ ? O 2 '•
neos. Federal e parentes do presidente Sarney Saboia, mas que abre espa?o para o candi- VIA JAVipA ? § '

Com Dona Marly e um ajudante-de-ordens, o Presidente consideraram a noticia sem fundamento, dato do PFL, deputado federal Jayme WW • VAIVV ? ~ g !.
se deslocara para sua residencia em Sao Luis, num automovel embora reconhegam que Luis 6 homosse- Santana, apoiado por Sarney — cnou um (? £
oficial, que serS protegido por vSrios carros com segurangas. No xual. Mas o senador Joao Castelo, marido chma de tensao, visivel durante o comicio nil fad — WILSON LEITE PASSOS o
dia seguinte, Ss 8h, SarneV votarS em Jayme Santana, na 15a da candidata do PDS & prefeitura de Sao dos liberals, na noite de tersa-feira. Mas q *3
sesao da la Zona Eleitoral, centra de Sao Luis, e voltara para Luis, Gardenia Gonqalves, e maior adver- Fernando^Sarney, um dos filhos do presi- |*AlillMICIiA n O >
Brasflia, de onde acompanhara as vota?oes no Palacio do sario de Sarney, no Maranhao, nao deixou dente, acha possivel queseja apenas uma IfUlvlUNIoInU n_ Z r
Alvorada. passar a oportunidade. tentativa de intimida?ao . E comentou: Jd ••— Foi uma orgia organizada pelo fun- "Contra isso, o que podemos fazer?" f l\l Jr 5J

11 cionario gay, que tem o apelido de Secreta O deputado Sarney Filho ponderou L UH S """
T llhOS esperam CTUe (de secretario). Quem deu foi o jornal. O que o alerta }& foi dado. "S6 existe delito, ? -

, , i . i, pobre do Maluf esta la em Sao Paulo e nao mas nao se prendeu ningu6m, nao se sabe VIOI FNDA .nai Hecida clcicao pode estar envolvido nisso — disse Caste- onde eles estao. Estamos no prazo em que  UVUillVIfl ? —
JT _ lo, negando que a invasao seja um ato a Jtisti^a impede prisao, a nao ser flagran-

Sao Luis Os filhos do presidente Jose Sarney praticado pelo mesmo grupo que, na Fre- te. Trata-se de uma intimida^ao que nao — ,
deputado Sarney Filho, Fernando Sarney e Roseana Murad guesia (j0 0, em 1980, espancou manifes- vamos aceitar." \engajados na candidatura de Jaime Santana, do PFL, tentarao tantes que protestavam contra Maluf, en- Jayme Santana teme que outro aciden- > II
convence-lo a fazer uma breve saudagao ao povo maranhense governador de Sao Paulo. 

' te se repita amanha, no dia da votaqao.
logo apos o seu desembarque &s 17hl5min no aeroporto do "Eleigao tem tres fases: campanha, vota- /f? MSffijl
Titirical. Na expectativa deles, basta que Sarney diga que viajou BOMBAS <jao e apuraqao. Vencemos apenas a pri- /fim J!|M
at6 Sao Luis para cumprir seu dever civico de votar para que Rocha, por sua vez, mesmo sem confir- meira", disse. Satisfeito com o resultado " iB| i|j|| /
eleitor deduza: "votar em Jaime Santana". A visita, assim, mar o envolvimento de malufistas, denun- do comicio da v6spera, que teve mais de 25 i -jWi <-k IIH ' 1
renderia importante dividendo politico, qual seja o de desempa- ciou: "Foi um ato de terrorismo eleitoral mil pessoas, foi comemorar no bar Etc e ^ AfjMn it ll"*^ IN mLtar o pleito em favor do PFL. que visava a criar um clima de inseguran^a Tal, no centra da cidade. "Eles nao terSo |JBu|lk ¦ I 'I"O Brasil vai dar certo. E Sao Luis tambem", diz uma das junto ao presidente, de modo a intimidar e coragem de tentar nada contra nossa inte- I H ljl|| PwBL
dezenas de faixas e bandeiras, aproveitando frase do pr6prio ate evitar sua vinda a Sao Luis." Segundo o gridade fisica. Disso tenho certeza. O pro- U 1 r~ I wV ¦>' Watitpresidente, que estavam sendo confeccionadas ontem pelo governador, as caracteristicas do "evento" blema 6 sempre esse do. tumulto, do ato v-//W^Mh§J'v%\ 9 E~. I ' (jfiu
partido nas sedes das Associates dos Moradores de Bairros (a invasao da casa de Sarney) nao se imprevisivel", observou. Z//W-II111^^ f| I VJrzx
que apdiam Jaime. Mais de 100 finibus, a maioria das 22 escolas A g-— < (ff ^ ^ ^
de sambas e 18 grupos folcl6ricos de Bumba-Meu-Boi — _ _ _ ?
estimativa de que as 25 mil pessoas que compareceram na terqa- Vj ]\ J fjp 0f1 ^* W\Tir^
feira ao comicio de encerramento da campanha esperem Sarney ^ ' o A % M | *4y
no aeroporto — eram anunciados pelos comites eleitorais do i . a • | J I j g\ \/ I C I Jf 1 »» jp1-*
PFL como principals ingredientes da festa. J'SlCltOflO 

I V_r
Em telefonemas aos filhos, contudo, o presidente solicitou da invasao

que nao fosse organizadanenhuma manifestagao, deixando que Brasflia — "Entao, general, > 11 AAI IIMA V^ET i JFas coisas acontecessem normalmente, como ato espontaneo da nao foram os malufistas?". A j\ |VIA^IwllM/\ Ut * * , -
populaqao. E dificil atende-lo. O comite do PFL espalhou pergunta de uma reporter so- A
representantes pelas ruas perguntando o que o povo achava da bre a invasao da casa do presi- ESCnEVtn ^ 

'=
visita do presidente. H4 indicagoes de que 90% das respostas dente Sarney, na praia do Ca- ___ i . .. _ _ gg¦¦ Na / * §foram favoraveis I vinda de Sarney. Ihau, em Sao Luis, recebeu ELEl RONICA ¦mUbWIi ¦¦ ' , 

" 
W%S,X 

'

Imimeras reunioes, balangosda campanha e checagem dos pronta resposta do chefe do _f>A jfm.,
preparativos da recep?ao de hoje ocuparam a coordenaqao de SNI, general Ivan de Souza PORlrVIIL DA feHI Hi '
Jaime Santana durante todo o dia. Mas o candidato encontrou Mendes: 
tempo, ainda, para passearentre os eleitores. No final da tarde, - Nao posso dizer que nao __ — HflFI I MR •a equipe de campanha defimu do.s roteiros alternativos para foram os ma|ufistas. Mas a Po- U" HiLI Ul IUpercurso do pres.dente da Republ.ca entre o aeroporto e Hcia Federa, d que vai csclare- ¦ ¦ IIATTI Iflr| l|l IHresidencia. Se for para a casa de sua mae, D Kiola, passara pelas cer os fatos. ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Cohabs, os bairros perifericos mais populosos de Sao Luis. Se ¦ H ¦ ,
for para a sua casa, na Praia do Calhau, passara pelo bairro 9 c^e^e d° SNI negou de- JMaranhao Novo, que nasceu quando ele era governador. pois que tenha encaminhado S PVHI

0 presidente deverd receber a visita de D Lili, 70 anos — relatorio ao presidente da Re- lUl^lll ¦¦ H|
mais antigo cabo eleitoral do estado e a mais antiga funcionarla publica relacionando a invasao / "*
do PaMcio dos Ledes — sua velha amiga desde 1965. D Marly, da casa de Sarney com outros | JnU HRI | WMM 11^1^0 li
que faz parte do Sindicato dos Alfaiates e Costureiros, recebera atentados ocorridos no Mara-
sua dirctoria em audiencia pedida desde a semana passada. nhao e que teriam como res- T 3 ¦HHP Ml I B ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦
presidente deverd encontrar-se tamb6m com o escritor Nonnato ponsaveis as mesmas pessoas melfTororeco llL CtIIH EHUII IH IMasson, seu amigo que tomarS posse na Academia Maranhense .¦ ,no„ meinor prevu ¦¦¦ mllll ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦
de Letras, no proximo dia 25 de dezembro. Sarney saudara a8rediram'em 1980'mam" e 85 [TaJs III llllil IIIIVIII III ¦
Masson. festantes que protestavam con- condipoes. Telefone e BPli I0W1 a

tra a visita do entao governa- tlre a Prova-
Leia editorial Cautela Imprudente dor Paulo Maluf ao bairro pau- Nos vamos lev^-la em sua C3S3.

lista da Freguesia do O. ^Em Sao 
"Paulo, 

falando de ?? I I jL
DO PRIMEIRO VOTO Ibiratema, cidade do interior, I Pd AIR \/l AfiCMC
ADECLARAQAODECADAPREFEITO, por telefone, Maluf estranhou CONCESSIONARIO Au AimiraniP Rarmw m UnhroinbSCOBERTURA DAS APURAQOES >x que OS invasores da casa de EXCLUSIVO ^el.(PABX)292-1212_ |£ NA RADIO JB. Sarney, se identificados, nao . Olivetti TELEX: 021-22590-60919 — Rio de Janeiro

1? Arwr» m Aitjroyirt / tenham sido presos, "ao inves \\\vvt?y//) Rua Carvalho de Souza, 98 • lojas C * D EMBRATUR N? 00906-00-41-7
- / VN de inventarem notfcias fanta. Madureira - Rio de Janeiro - R I 

N6S IMAO LEVAMOS VOCE A QUALQUER LUGAR. J• / "-i," - \m. siosas".  ¦—S

i ¦" .... t I,,

ProclamacfloO RepdUca:

AmanhQ, sabado e doming^ como em todos os outros dias do ano

o Banco Dia e Noite esta dia e noite com voc&

«¦  t ¦;« «l . »¦ .J »rr h i- • v i....:,WilirtftW
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Sarney vai a S. Luís 
protegido 

com segurança máxima
São Luís — Fotos de José VarellaBrasília — O Presidente José Sarney desembarca hoje em

São Luís, pela primeira vez desde que assumiu o cargo,
protegido pelo maior aparato de segurança já montado nos
últimos anos pelo Palácio do Planalto. O ministro Bayma
Denys, chefe do Gabinete Militar da Presidência, montou o
esquema de segurança máxima para o Presidente. Vinte agentes
foram escalados para embarcar com Sarney, divididos nos dois
aviões que conduzirão a comitiva de 57 pessoas a São Luís.

No avião presidencial viajarão apenas cinco agentes,
enquanto os demais seguirão no avião reserva. Em São Luís, já
desembarcaram outros seguranças — chamados no jargão do
setor de precursores — e há ainda o esquema de prontidão da
Polícia Federal, das tropas do Exército encarregadas de garantir
a votação e do aparato policial do estado, requisitado para a
capital pelo governador Luiz Rocha.

Em meios a todas as medidas de segurança, o Presidente
viaja na companhia de dois de seus mais ferrenhos adversários
em lutas políticas passadas no Maranhão: o atual ministro da
Ciência e da Tecnologia, Renato Archer, do PMDB, e o
senador Alexandre Costa, partidário uo deputado Paulo Maluf
na sucessão presidencial de 1984. Ao convidar os dois políticos
para sua comitiva, Sarney, segundo seu porta-voz Fernando
César Mesquita, quis demonstrar que adversários políticos não
são inimigos e pregar a aceitação democrática do resultado das
urnas.

Durante a viagem, pela primeira vez, desde que assumiu a
Presidência, Sarney será totalmente cercado pelos seguranças.
No início do seu governo, ele chegou a dispensar a guarda e foi
filmado guiando seu carro a caminho da fazenda que possui nos
arredores de Brasília. Agora, na primeira vez que visita o estado
onde nasceu, o Presidente tentou, até mesmo evitar as manifes-
tações que estavam sendo organizadas para recepcioná-lo.

— Eu não quero nada — afirmou Sarney, segundo repro-
dução do seu porta-voz, Fernando César Mesquita.

O Presidente, ainda segundo Mesquita, deu ordem para
desativar qualquer esquema promocional e repeliu a hipótese de
desfilar em carro aberto pelas ruas de São Luís. Ele deixa
Brasília um pouco antes das 15 horas e chega a São Luís às
17hl5min. No aeroporto, vigiado há mais de 72 horas, por causa
da ameaça de lançamento de duas bombas, em telefonemas
anônimos, Sarney receberá os cumprimentos de seus conterrâ-
neos.

Com Dona Marly e um ajudante-de-ordens, o Presidente
se deslocará para sua residência em São Luís, num automóvel
oficial, que será protegido por vários carros com seguranças. No
dia seguinte, às 8h, Sarney votará em Jayme Santana, na 15a
seção da Ia Zona Eleitoral, centro de São Luís, e voltará para
Brasília, de onde acompanhará as votações no Palácio do
Alvorada.

Depois do assalto, a casa de Sarney ganhou maior proteção Santana ganhou beijo da mulher em almoço com eleitoras
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Filhos esperam que

pai decida eleição
São Luís — Os filhos do presidente José Sarney — o

deputado Sarney Filho, Fernando Sarney e Roseana Murad —
engajados na candidatura de Jaime Santana, do PFL, tentarão
convencê-lo a fazer uma breve saudação ao povo maranhense
logo após o seu desembarque às 17hl5min no aeroporto do
Titirical. Na expectativa deles, basta que Sarney diga que viajou
até São Luís para cumprir seu dever cívico de votar para que o
eleitor deduza: "votar em Jaime Santana". A visita, assim,
renderia importante dividendo político, qual seja o de desempa-
tar o pleito em favor do PFL."O Brasil vai dar certo. E São Luís também", diz uma das
dezenas de faixas e bandeiras, aproveitando frase do próprio
presidente, que estavam sendo confeccionadas ontem pelo
partido nas sedes das Associações dos Moradores de Bairros
que apóiam Jaime. Mais de 100 ônibus, a maioria das 22 escolas
de sambas e 18 grupos folclóricos de Bumba-Meu-Boi — a
estimativa de que as 25 mil pessoas que compareceram na terça-
feira ao comício de encerramento da campanha esperem Sarney
no aeroporto — eram anunciados pelos comitês eleitorais do
PFL como principais ingredientes da festa.

Roteiro
Em telefonemas aos filhos, contudo, o presidente solicitou

que não fosse organizada nenhuma manifestação, deixando que
as coisas acontecessem normalmente, como ato espontâneo da
população. É difícil atendê-lo. O comitê do PFL espalhou
representantes pelas ruas perguntando o que o povo achava da
visita do presidente. Há indicações de que 90% das respostas
foram favoráveis à vinda de Sarney.

Inúmeras reuniões, balanços da campanha e checagem dos
preparativos da recepção de hoje ocuparam a coordenação de
Jaime Santana durante todo o dia. Mas o candidato encontrou
.tempo, ainda, para passear entre os eleitores. No final da tarde,
a equipe de campanha definiu dois roteiros alternativos para o
percurso do presidente da República entre o aeroporto e a
residência. Se for para a casa de sua mãe, D Kiola, passará pelas
Cohabs, os bairros periféricos mais populosos de São Luís. Se
for para a sua casa, na Praia do Calhau, passará pelo bairro
Maranhão Novo, que nasceu quando ele era governador.

O presidente deverá receber a visita de D Lili, 70 anos — o
mais antigo cabo eleitoral do estado e a mais antiga funcionária
do Palácio dos Leões — sua velha amiga desde 1965. D Marly,
que faz parte do Sindicato dos Alfaiates e Costureiros, receberá
sua diretoria em audiência pedida desde a semana passada. O
presidente deverá encontrar-se também com o escritor Nonnato
Masson, seu amigo que tomará posse na Academia Maranhense
de Letras, no próximo dia 25 de dezembro. Sarney saudará
Masson.

diVi nega

relatório

da invasão
Brasília — "Então, general,

não foram os malufistas?". À
pergunta de uma repórter so-
bre a invasão da casa do presi-
dente Sarney, na praia do Ca-
lhau, em São Luís, recebeu
pronta resposta do chefe do
SNI, general Ivan de Souza
Mendes:

— Não posso dizer que não
foram os malufistas. Mas a Po-
lícia Federal é que vai esclare-
cer os fatos.

O chefe do SNI negou de-
pois que tenha encaminhado
relatório ao presidente da Re-
pública relacionando a invasão
da casa de Sarney com outros
atentados ocorridos no Mara-
nhão e que teriam como res-
ponsáveis as mesmas pessoas
que agrediram, em 1980, mani-
festantes que protestavam con-
tra a visita do então governa-
dor Paulo Maluf ao bairro pau-
lista da Freguesia do O.

Em São Paulo, falando de
Ibiratema, cidade do interior,
por telefone, Maluf estranhou
que os invasores da casa de
Sarney, se identificados, não
tenham sido presos, "ao invés
de inventarem notícias fanta-
siosas".
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Temos o
melhor preço
e as mais vantajosas
condições. Telefone e
tire a prova.

Nós vamos levá-la em sua casa.Leia editorial Cautela Imprudente
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Ave Maria
Está em marcha uma articulação

de intelectuais brasileiros para en-
frentar as pressões contra a exibição
do filme de Jean-Luc Godard Je
vous salue, Marie, versão completa-
mente heterodoxa da vida de Nossa
Senhora.

Entre outros tipos de munição,
cogita-se de usar artigos de bispos
franceses em favor ao filme, que
suscitou ao longo do ano acesas
polêmicas na França e em toda a
Europa.

Outra modalidade de movimen-
tação imaginada seria um protesto
durante a realização do FestRio,
que começa no dia 21 no Hotel
Nacional.

¦
O governo sofreu pressões da

hierarquia católica para encontrar
meios e modos de evitar a exibição
do filme de Godard. A CNBB di-
vulgou boletim em que condena o
filme por 

"desrespeito aos valores
religiosos e à verdade bíblica". O
boletim não nega que tenham sido
feitas pressões, mas o assessor de
imprensa da CNBB, Padre Arnaldo
Betrami, declarou que 

"alguém es-
tá inventando isso".

O ministro da Justiça, Fernando
Lyra, deu ontem aos repórteres que
lhe fizeram perguntas sobre a pres-
são da CNBB uma resposta que
contradiz a versão do porta-voz da
CNBB. "Não nego nada", disse
Lyra.

A batalha do Rio
Na corrida da sucessão carioca, o

Senador Saturnino Braga está com 24,4
voltas de vantagem em relação ao se-
gundo colocado, Deputado Rubem Me-
dina.

O candidato Álvaro Valle conseguiu
ultrapassar o deputado Marcelo Cer-
queira.
A batalha de Curitiba

Na corrida de Curitiba o carro do
candidato do PMDB, Roberto Re-
quião, estava ontem com 12 voltas de
vantagem sobre o do candidato do
PDT, Jaime Lerner.
A batalha de São Paulo

Na corrida da eleição de São Paulo,
o senador Fernando Henrique Cardoso
está com 6,6 voltas de vantagem em
relação a Jânio Quadros.

¦
Haja metáfora.

Muniçáo transferida
Quem tinha conseguido um exem-

plar — raríssimo — do discurso de 1977
em que o senador Saturnino Braga
falava sobre a institucionalização de
uma junta militar era o candidato do
PFL, Rubem Medina.

Medina preferiu não usar o argu-
mento contra Saturnino no debate da
TV Globo e quem acabou explorando o
fato foi o candidato do PTB, Fernando
Carvalho.
Ó pito do ministro

O ministro das Comunicações, An-
tônio Carlos Magalhães, não gostou
nem um pouco da ameaça do presidente
da Cetel, Amaury Rubim, de cortar os
serviços telefônicos prestados a vários
órgãos da administração estadual, por
falta de pagamento.

Através da Telebrás, o presidente
da Cetel já recebeu um pito do minis-
tro, que o mandou calar a boca e não
criar de graça áreas de atritos com o
governador Leonel Brizola.

Corrida às ações
O Bradesco, maior banco privado

do Brasil, resolveu captar no mercado
de ações nada menos que 342 bilhões de
cruzeiros.

O pedido, encaminhado ontem à
CVM, foi o maior da história do merca-
do de ações — em qualquer conta,
inclusive a que desconta os zeros da
inflação.

Por baixo do pano
O presidente José Sarney leva hoje

no avião em que viaja para São Luís o
deputado Epitácio Cafeteira, do PDT, e
o ministro Renato Archer, vinculado ao
PMDB.

Oficialmente, os dois estão apoian-
do os candidatos de seus partidos.
Eleições 86

Nas próximas horas o senador Nel-
son Carneiro assinará a ficha de filiação
ao PMDB.

Será uma cerimônia discreta, para
não perturbar o luto do partido, que
perde a sua segunda eleição consecutiva
no Rio de Janeiro.
Sonegação

O curso pré-vestibular Anglo, um
dos mais badalados de São Paulo, rece-
beu do IAPAS uma multa inicial de Cr$
1,5 bilhão por sonegação de recolhi-
mento à Previdência Social.

O Instituto prossegue o levantamen-
to das irregularidades e estima que as
multas cheguem a Cr$ 3 bilhões.

Em estabelecimento de ensino é,
sem dúvida, a maior multa da história
do IAPAS.
A batalha do Recife-I

A filha do presidente José Sarney,
Roseana Sarney, enviou mensagem ao
povo de Recife pedindo votos para o
candidato do PMDB a prefeito da capi-
tal, Sérgio Murilo, mas a carta não pode
ter a publicidade desejada pelo partido:
chegou a Pernambuco às 22h de anteon-
tem e só pegou, raspando, o comício de
encerramento.

Não dava mais para ser usada na
propaganda eleitoral gratuita.

O que intriga alguns políticos, per-
nambucanos é o fato de Roseana só ter
enviado a carta agora, quando teve dois
meses de campanha para isso.

Indústria da cheia
Quase todas as secretarias de Plane-

jamento dos estados do Nordeste apli-
caram no open-market recursos destina-
dos ao programa de recuperação das
cidades atingidas pelas enchentes na
região.

A denúncia foi feita ontem, em
Recife, pelo superintendente-adjunto
de Desenvolvimento Social da Sudene,
Leonides Alves Filho.

Segundo Leonides, não houve des-
vio de dinheiro público. Mas essas apli-
cações são proibidas pelo Tribunal de
Contas da União.

Contenção de despesas
O presidente José Sarney assina na

próxima semana decreto proibindo a
criação de novos órgãos públicos em
1986.

Este ano, apesar das medidas de
austeridade, foram criados 23 novos
órgãos, o que faz com que a máquina
burocrática do govetno comporte um
total de exatos 20.240 órgãos, distribuí-
dos nos 26 ministérios.
A batalha do Recife-II

O presidente José Sarney recebeu
ontem os deputados do PDS de Per-
nambuco Ricardo Fiúza e Pedro Cor-
reia, comunicou-lhes que estava rece-
bendo pressões para obter a retirada da
candidatura de Augusto Lucena, em
Recife, mas deixou-os à vontade para
tomar qualquer decisão.

Cumprindo sua parte no enredo, os
deputados disseram então que o candi-
dato do PDS não se retiraria da disputa
e o presidente ficou ciente da decisão.

Depois, Fiúza telefonou para o can-
didato do PSB, Jarbas Vasconcelos, que
seria a vítima da manobra, para lhe
dizer que ficaria tudo como dantes no
quartel de Abrantes.

Lance-Livre-
Depois dos boatos de que os candidatos à

Prefeitura do Rio estariam distribuindo latas
de óleo, revisão, lavagem e até Cr$ 40 mil
para os motoristas de táxi que usassem seus
plásticos de campanha, o motorista do táxi
TN 4711 encontrou a solução para ter todos
esses direitos. Seu carro circulava ontem com
plásticos do Jorge Leite, do Saturnino Braga
e do Rubem Medina.

No Rio Grande do Sul há 200 toneladas de
agrotóxicos a serem eliminadas. A informa-
ção é do agrônomo Sebastião Pinheiro, vice-
presidente da Agapan (Associação Gaúcha de
Proteção ao Meio Ambiente Natural), que
esteve em Brasília reunido com técnicos do
Ministério da Agricultura para debater for-
mas de apreensão e destruição dos produtos
condenados pela lei dos agrotóxicos.

A Mannesmann Comerciai S.A — trading
do Grupo Mannesmann — embarcou no
último dia 6, pela Lufthansa, uma partida de
tubos de aço com seis metros de comprimen-
to, produzidos pela fábrica de Belo Horizon-
te para uma empresa americana com sede em
Chicago. É raro o uso de transporte aéreo
para produtos de aço.

Os atos de campanha eleitoral permitidos
pela Justiça Eleitoral já terminaram, mas o
candidato Marcelo Cerqueira não vai desper-
diçar o último dia de campanha: ele almoça
hoje, a convite dos estudantes, no Bandejão
da Faculdade de Engenharia da UFRJ, no
Fundão.

No feriado de amanhã a Comlurb não vai
recolher o lixo do Rio. Para compensar, vai
dobrar o expediente de hoje e de sábado. Os
caminhões de coleta vão distribuir folhetos
explicativos dos horários e locais de recolhi-
mento.
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preza veste a camisa do Eduardo
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apuraqao
Brasília — O Serviço Nacio-

nal de Informações montou um
esquema de acompanhamento
das eleições para informar ao
presidente Sarney os resultados
da apuração em todas as cida-
des. O general Ivan de Souza
Mendes, chefe do SNI, perma-
necerá em Brasília para manter
Sarney informado de todas as
ocorrências dos dias 15, 16 e
17. O sistema de coleta de
dados do SNI foi montado com
auxílio do Serpro — Serviço de
Processamento de Dados —,
órgão do Ministério da Fazen-
da responsável pela. apuração
em várias capitais. O general
Ivan, que tem título de eleitor
no Rio, justificará a ausência
para não se afastar de Brasília e
comandar a central de informa-
ções das primeiras eleições do
novo Governo.

Desde a deflagração da cam-
panha eleitoral, o SNI tem in-
formado ao Governo as ten-
dências do eleitorado, com ba-
se no acompanhamento das
pesquisas de opinião dos insti-
tutos privados e nas informa-
ções que seus agentes coletam
em todo o País.

Na última semana, quando
uma greve atravessou a campa-
nha eleitoral em São Paulo, o
general Ivan foi um dos mais
assíduos freqüentadores do ga-
binete do Presidente. Chegou a
falar com Sarney mais de cinco
vezes num único dia, além do
seu despacho matinal. Era
sempre recebido nos intervalos
das audiências presidenciais.

Pelo seu apoio às atividades culturais no
Brasil, a Fiat Automóveis acaba de ser distin-
guida com o prêmio Opinião Pública/85 —
Projetos Institucionais da Iniciativa Privada.
O Conselho Regional de Relações Públicas de
São Paulo fará a entrega do prêmio no
próximo dia 9, na csfyital paulista.

Elymar Santos, que alugou o Canecão
para realizar o sonho de cantar naquele
palco, depois de sua apresentação de anteon-
tem com casa cheia e gritos de "Ele merece!"
— foi convidado pelo próprio Canecão para
voltar ao palco sábado e domingo. Maria
Bethânia, que se está apresentando lá, viaja
este final de semana para participar do show
dos 20 anos de Gilberto Gil em São Paulo.

O presidente do INAMPS, Hésio Cordeiro,
assina hoje com a presidente da Cruz Verme-
lha, Mavy Harmont, convênio destinado à
reativação do Hospital Fernando Luz, única
maternidade que existe na Cidade Baixa de
Salvador, para atender à população carente.

Durante um velório, terça-feira, na Cape-
Ia 8 do Cemitério São João Batista, foi
pedido ao capelão que encomendasse o cor-
po. Ele exigiu Cr$ 50 mil para fazer o
serviço. Alguém fez menção de tirar do bolso
o talão de cheques, quando o religioso o
interrompeu: não aceitava cheques. Sugeriu
então: "O senhor volte lá, faça uma vaqui-
nha e me traga o dinheiro. Cash".

Amanhã acaba a batalha das eleições nas
capitais.

Millõr Fernandes recomenda: "Não votar
voto útil. essa proposta sempre equívoca,
que parte do pressuposto de que você deve
votar num canalha pra evitar a ascensão de
canalha pior. Só ao propor isso, o canalha
menor já se transforma no maior."
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 Seminário objetiva discutir critérios para
investimentos e desmobilizações públicas e privadas.

Propõe-se a questionar metodologias comumente
utilizadas nas Avaliações de Imóveis, nas decisões
de investimento, de destinação e uso dos imóveis
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ADMINISTRAÇÃO DE TREINA-
MENTO
Início: 18.11.85 Término: 12.12.85
PLANEJAMENTO, PROGRAMA-
ÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
Início: 18.11.85 Término: 12.12.85
ANÁLISE E RACIONALIZAÇÃO DE
FORMULÁRIOS
Início: 18.11.85 Término: 10.12.85
GARANTIA DA QUALIDADE
Início: 25.11.85 Término: 12.12.85
O FATOR HUMANO NA ORGANI-
ZAÇÃO
Início: 02.12.85 Término: 19.12.85

HORÁRIO: 18h 45min. às 21 h 30min.
INSCRIÇÕES: 8h 30min. às 20h
30min.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Praia de Botafogo, 190 — Sala 311
Telefones: 551-2899 e 551-4349 (di-
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INSCR/ÇÕES ABERTAS.

Ulysses defende

mandato de 4 anos

para o Presidente
Brasília — O mandato do Presidente José Sarney deve

ser mesmo de quatro anos, conforme os compromissos da
Aliança Democrática quando da eleição do ex-Presidente
Tancredo Neves. A afirmação é do deputado Ulysses Guima-
rães, presidente do PMDB e da Câmara.

Ulysses explicou que, ao defender a não coincidência das
eleições presidenciais com as municipais em recente entrevis-
ta, falou apenas em tese. Embora acbe que a coincidência não
seja o melhor, considera que, no caso concreto, não há como
desvincular as datas dos dois pleitos: "o mandato de Sarney
deve ser de quatro anos, com eleições em 1988".

Avaliando as eleições municipais, Ulysses declarou que a
campanha foi fácil e previu uma grande vitória do PMDB.

O presidente da Câmara veio ontem a Brasília e retorna
hoje a São Paulo, de onde só sairá no domingo pela manhã,
"já certo da vitória de Fernando Henrique", conforme disse.

O presidente do PMDB afirmou também que sentiu
muita emoção nos eleitores de todas as 23 cidades que visitou
(ele viajou mais de 100 mil quilômetros nos últimos 30 dias).
Nas suas peregrinações, recebeu centenas de cartas com os
mais diferentes pedidos e, como todo bom candidato, garantiu
que responderá a todas que contenham endereço.

No domingo, Ulysses concederá às 15h uma entrevista
coletiva solene c organizada com rigidez, reeditando o estilo
inaugurado pelo ex-presidente Tancredo Neves. Previamente
haverá um sorteio para a ordem das perguntas, que deverão
ser formuladas por jornalistas inscritos com antecedência
junto à assessoria do presidente do PMDB.

A entrevista de Ulysses, que está convocada para o
auditório Nereu Ramos, da Câmara, servirá para uma análise
do resultado das eleições municipais, mas deverá desaguar na
abertura oficial do páreo pela sucessão presidencial. Segundo
o informe distribuído pela assessoria de Ulysses, nenhum
jornalista sem inscrição prévia poderá participar da coletiva,
que terá exatamente uma hora de duração, sem prorrogações,
independentemente do número de repórteres credenciados.

Sarney não apóia a

criação de um novo

partido 
de Governo

Brasília — "Eu jamais pensei, estimulei, achei necessário
ou encomendei a idéia de um novo partido". A afirmação
categórica foi feita pelo presidente José Sarney, num encontro
com o líder do PFL no Senado, Carlos Chiareili. O próprio
Chiarelli reproduziu a frase do presidente e esclareceu que foi
ao Palácio do Planalto discutir a situação da Aliança Demo-
crática depois das eleições municipais de amanhã.

Segundo Chiarelli, o presidente lhe disse que a coligação
PMDB/PFL vai continuar, até porque não lhe seria possível
encontrar outra forma de conseguir apoio político no Congres-
so. O líder do PFL não escondeu que ficou preocupado com
recentes declarações do presidente do PMDB, Ulysses Gui-
marães, que considerou remotas as chances de sobrevida do
Partido da Frente Liberal.

O presidente da República disse também a Chiarelli,
conforme ele relatou à saída do Palácio do Planalto, que acha
impossível, matematicamente, dissolver a Aliança Democráti-
ca sem perder a maioria no Congresso. Sobre criação de
partidos, o chefe do Governo acha que sua missão esgotou-se
com a fundação do PDS.

— As atitudes do presidente Sarney às vezes não depen-
dem daquelas tomadas por seus amigos e correligionários —
disse o ministro das Comunicações, Ántônio Carlos Maga-
lhães, ao se referir ao que ele entende como momento
propício para a fundação de um novo partido de apoio à Nova
República.

Embora Sarney tenha desestimulado a idéia da criação
de um novo partido, Antônio Carlos entende que seus amigos
podem, independentemente de sua vontade, providenciar
meios de ampliar a sustentação política de que ele dispõe no
Congresso. "O Presidente merece ter no Congresso a mesma
sustentação que lhe dá o povo", disse o ministro.

Para Antônio Carlos, somente dez dias depois das
eleições de amanhã, passadas a euforia dos vencedores e a
tristeza dos derrotados, será possível avaliar o quadro partidá-
rio e se o PFL se enfraqueceu.
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Goiânia

pensa mais ;

em futebol
Goiânia — A menos de 24

horas do dia em que voltarão a-
eleger, depois de 19 anos, seu:
prefeito pelo voto direto, os
habitantes de Goiânia parecem
não demonstrar um entusiasma,
especial pela campanha eleito-'
ral. Não há cartazes e faixas.,
pelas ruas e nas conversas pelas.!
esquinas, bares e cafés, o as-
sunto é futebol. Há mais inte-
resse em especular sobre quem
será o novo campeão de Goiás
do que em adivinhar com que
percentual de votos o candida-
to do PMDB, Daniel Antonio,
será conduzido à Prefeitura;
Municipal. Porque sobre sua'
vitória ninguém tem dúvida. N

Esta certeza talvez seja a
principal responsável pelo cli-
ma morno que a cidade viveu
nos últimos três dias. Desde
domingo, quando o PMDB en-,
cerrou a campanha em praça
pública, a luta pelos votos tem-
se limitado a visitas às vilas_
operárias e aos bairros pobres
da periferia. É ali que os candi-
datos Darci Accorsi (PT), José
Eduardo (PFL), Valdir do Pra-
do (PDS-PTB), e Adjair Lima,
(PDT) têm concentrado seus
últimos esforços. Seguro da vi-*
tória, o candidato pemedebista
retirou-se para uma fazenda, a
fim de descansar para o dia dá
eleição, deixando o roteiro de
visitas aos cuidados dos cabos
eleitorais.

— O Daniel não precisa
mais aparecer. Agora, a tarefa
é do partido — alegou o Depu-
tado federal João Divino Dor-
neles, cunhado do candidato e
coordenador de sua campanha.
Apesar das certezas, os inte-
grantes do PMDB multiplica-
rão os esforços hoje e no traba-
lho de boca de urna, amanhã..
Preocupados com o crescimen-
to da candidatura do PT (o
único partido a encerrar sua'
campanha de rua na segunda-
feira) os pemedebistas temem
que esse fato, aliado à previsão
de quase um terço de absten-'
ções — conseqüência do desin-
teresse ou do simples protesto— possa prejudicar seu projetei
de fazer Daniel Antonio o pre-
feito proporcionalmente mais
votado do país.

Tranqüilo como a cidade
que lhe caberá fiscalizar, o pre-
sidente do TRE, Ulderico Ge-
raldo Rodrigues, elogia a sere?
nidade com que a campanha foi
conduzida.

.31

Mau tempo

faz prever

abstenção
Rio Branco — As fortes chu-

vas que caíram atrapalharam o
dia dos cinco candidatos e de
seus cabos eleitorais, que ante-
vêem um índice elevado de
abstenções de eleitores da Zo-
na Rural, caso persista o mau
tempo, como prevê o Serviço,
de Meteorologia.

No comício de encerramento
do PDS na noite de anteontem
com a presença do cantor Ager
pê, um militante do PMDB, ao
ser descoberto no meio da mui-
tidão de cinco mil pessoas, foi
agredido por cabos eleitorais
do candidato Luís Pereira.

Acatando uma representa-
ção do PDS, a juíza eleitoral da
Ia Zona de Rio Branco deter-
minou a abertura de inquérito
contra o presidente municipal
do PMDB, Armando Dantas,
acusado de ter depredado out-
doors do candidato pedessista.
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graças ao entusiasmo dos seguidores, durou o dia inteiro

Natal mantém a tradição e

encerra campanha de manhã

Lima de Amorim

Natal — A capital do Rio Grande doNorte manteve a tradição e encerrou a campa-
nha com dois grandes cortejos que só termina-
ram às 8h de ontem, prazo limite dado pelalegislação eleitoral. A maratona do último diadurou 24 horas e Garibaldi Alves Filho
(PMDB) arrastou milhares de pessoas na pas-seata que percorreu quase todos os bairros da
capital, enquanto sua adversária, Wilma Maia
(PDS-PFL), liderava a caravana motorizada
que saiu da área mais pobre de Natal e acabou
na Praia do Meio.

Na Avenida 6, o trio elétrico Realce serviu
de ponto de concentração para os seguidores
de Garibaldi que desfilou em carro aberto
tendo ao lado seu tio, ministro da Administra-
ção, Aluizio Alves, à frente da passeata.Crianças, jovens, velhos, famílias inteiras se-
guiam o candidato do PMDB, muitos levando
galho de árvores, porque o verde é a cor do
partido.

Às 23h de terça-feira, a passeata começa.
Tem seis quilômetros para percorrer até o
Castelão, o estádio de futebol para onde está
marcado o show de Fafá de Belém e Moraes
Moreira que precede o comício de encerra-
mento. "Aqui não tem prefeito rabo de palha— diz o locutor, vereador Souza Silva, aludin-
do à tentativa de fraude, promovida pelosadversários, que ficou conhecida em Natal
como o escândalo do rabo de palha.

A multidão vibra, faz soar apitos e solta
foguetes. O barulho é ensurdecedor, mas dá
para ouvir a música que vem do carro do
candidato: "O povo é livre/pra escolher/ao
malufismo/não vai se vender". Quando o cor-
tejo cruza com um grupo de adeptos de
campanha adversária (identificados pela cor
rosa), o locutor do trio elétrico ironiza:

— Muito obrigado por vocês, de outro
candidato, terem esperado para ver o nosso.
Ainda há tempo para ficar do nosso lado.
Ainda há tempo para acertar o povo.

À lh de ontem, o cortejo chega ao estádio.
Os artistas cantam, os políticos discursam, o
povo dança e festeja. Uma pausa para recarre-

gar as baterias porque depois do show a
passeata vai continuar. Até de manhã.

O cortejo da candidatura de Wilma Maia
(PDS-PFL) é diferente, motorizado. Na Praça
Fernando Aranha, distante quase três quilô-metros da Praia do Meio, um carro de som
dirige o aquecimento. Nos carros, alguns com
simpatizantes sobre o teto e o capô, a bebida
rola."Wilma está passando pela outra rua",
avisa alguém e começa a correria. O trânsito
engarrafa na Praça da Catedral e as buzinas
soam. Caminhões passam lotados. Os carros
ostentam no pára-brisa adesivos com a frase:"Com fita ou sem fita, estamos com Wilma",
outra referência ao escândalo do rabo de
palha.

A candidata, de pé no carro de som, acena
para as pessoas que aplaudem das calçadas,
mas quando começa a chover, não hesita em
alterar o roteiro, para chegar logo ao local do
comício. Na Praia do Meio, o governador José
Agripino (PFL), ensopado, discursa de cima
de uma carreta improvisada em palanque.
São 6h.

Energicamente, Agripino denuncia "o jo-
go sujo" dos adversários e promete apresentar
provas de compra de votos na Justiça Eleito-
ral. Depois de muito suspense, a candidata
fala. Ovacionada pela multidão, Wilma lem-
bra o esforço de campanha e promete conti-
nuar a luta até amanhã para a vitória nas
urnas.

Por volta das 7h o comício termina. Cansa-
da, a candidata vai para casa. Seus simpatizan-
tes, muitos com as bandeiras cor-de-rosa nas
mãos, mergulham no mar, a caravana motori-
zada se dispersa e o trânsito flui mais livremen-
te. A campanha está encerrada, a festa aca-
bou. Mas tanto Wilma quanto Garibaldi pro-metem bis: a festa da vitória.

O gerente regional do Ibope em Recife
divulgou ontem a seguinte nota:"Tendo em vista noticiário divulga-
do pela imprensa do sul, informamos
que a última pesquisa eleitoral de Natal
foi realizada nos dias 1, 2 e 3 do
corrente mês, apresentando expressiva
vantagem para o candidato do PMDB,
Garibaldi Alves Filho".

Agripino prestará depoimento
Natal — Caberá ao corregedor do Tribu-

nal Regional Eleitoral, juiz federal José Au-
gusto Delgado, ouvir o governador Agripino
Maia na sindicância que apurará seu envolvi-
mento na operação supostamente montada
para fraudar a eleição de prefeito em Natal,
conforme denúncia apresentada ao procura-dor-geral da República, Sepúlveda Pertence,
pelo presidente do diretório regional do
PMDB, Geraldo Melo, baseada na gravaçãoem fita da reunião ocorrida há duas semanas
no centro de convenções desta capital.

Com esta decisão, Agripino escapa ao
constrangimento de prestar depoimento à Po-
lícia Federal — destino reservado aos demais
artífices da operação denunciada, que podem
inclusive ser identificados criminalmente. An-
te de receber instruções de Sepúlveda Perten-
ce, o TRE já decidira investigar indícios de
abuso de autoridade e de poder econômico do
governador do Estado.

ESG muda comandante e faz

festa com uísque escoces
Depois de rápido discurso, no qual afir-

mou que sua substituição se processa sem
atritos e "cabe a meus superiores, amigos e
inimigos julgarem o que fiz durante a minha
gestão", o General Euclydes de Oliveira Fi-
gueiredo Filho, 66 anos, passou ontem o
Comando da Escola Superior de Guerra
(ESG) ao Tenente-Brigadeiro-do-Ar Luís Fe-
jipe Carneiro de Lacerda Neto, 54 anos. A
solenidade foi presidida pelo Ministro-Chefe
ido Estado Maior das Forças Armadas, Almi-
rante José Maria do Amaral Oliveira.

Encerrada a solenidade de transmissão do
comando, cerca de 300 pessoas, entre as quaismilitares da Velha e da Nova República,
passaram ao salão de recepções, onde foi
servido um coquetel com uísque escocês das
hielhores marcas. O consumo de bebidas finas
estrangeiras, usual nesse tipo de festividade,
desta vez despertou comentários, devido ao
tecente escândalo do desaparecimento do al-
moxarifado da ESG de material contrabandea-
do repassado pela Receita Federal.

O novo Comandante, nomeado pelo Presi-
dente José Sarney, garantiu que não fará
nenhuma alteração na ESG, elogiou o traba-
lho do seu antecessor e, numa alusão às
divergências que ocorreram entre o General
Euclydes e o Governo do Presidente José
Sarney admitiu que "houve diferença de idéias
entre a direção da ESG e o Governo, mas que
não causaram problemas para a sociedade".

Entre os presentes, estavam o Ministro da
Aeronáutica do Governo Figueiredo, Délio
Jardim de Matos, o General da reserva Auré-
lio Lyra Tavares, membro da Junta Militar queassumiu o Governo em 1968, quando o Presi-
dente Costa e Silva ficou doente, e o Ministro
do Superior Tribunal Militar, George Balhan
da Mota, que lamentou o arquivamento do
caso da bomba no Riocentro.

Votei contra o arquivamento do caso,
mas fui voto vencido. Se há dados novos paraserem apurados, sou a favor de novo inquéri-
to. Fiz parte da Velha República, lutei pelaNova, estou nela e não quero que mais tarde
me chamem de omisso — disse o Ministro do
STM.

As eleições são a consolidação das
instituições democráticas. É uma festa cívica.
Não interessa quem vai ganhar: o mais impor-
tante é a possibilidade de o povo escolher seu
candidato. Isso significa que, pouco a pouco,os compromissos assumidos pela Aliança De-
mocrática estão sendo cumpridos pelo Presi-
dente Sarney — disse o Ministro da Aeronáu-
tica, Otávio Júnior Moreira Lima.O Jânio é um candidato como outro
qualquer. O importante é que o povo vote
democraticamente — respondeu o Ministro-
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
Almirante José Maria do Amaral Oliveira,
quando pediram sua opinião sobre a possibili-dade da eleição do ex-Presidente •
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Caboclo corta os rios da

Amazônia 
para poder votar

João Batista de Freitas

Belém :— Se votar é um dever e se paracumprir essa obrigação um cidadão não podemedir esforços, o voto de José Januário, caboclo
da Amazônia, inegavelmente tem enorme valor
cívico: com a determinação de participar, ama-
nhã, da eleição para prefeito de Belém, ele
desembarcou ontem no Porto do Sal, nesta
cidade, depois de viajar dez dias de barco, vindo
da região de Juriti, na Divisa dos estados do
Pará e Amazonas.

Amuado, fazendo segredo de seu candidato
e procurando "pegar logo o caminho de casa",
Januário, 57 anos, esteve fora de Belém três
meses, "passeando na casa de parentes quemoram às margens de um igarapé". Ele é um
dos muitos eleitores que começam a chegar à
capital, viajando em canoas ou recreios (trans-
porte fluvial da Amazônia) para votar, num
movimento típico das eleições na região.

Se o avião hoje pousa em quase todos os
municípios da Amazônia e estradas cortam as
florestas e os rios, grande parte da populaçãocontinua usando os rios como caminho parachegar onde deseja, inclusive às urnas. Como
sempre, até estas provavelmente chegarão e
sairão de algumas localidades na proa de canoas,
pois se a via aérea às vezes está sujeita às chuvas
e trovoadas — falhando, conseqüentemente —"barco bom de popa nem tempestade segura",
segundo expressão de um caboclo.

JVovas uniões
Dos 87 municípios do Pará, em nove serão

realizadas eleições, envolvendo cerca de 720 mil
eleitores, 495 mil 700 dos quais deverão votar
em Belém. Sete candidatos disputam o apoio
destes quase 500 mil eleitores e, por trás dos
mais fortes (PMDB, PFL e PDS), estão também
as forças políticas de maior expressão do Esta-

do, lideradas pelo governador Jáder Barbalho, o
ex-governador Alacid Nunes e o senador Aloísio
Chaves e seu aliado Jarbas Passarinho.

Na terça-feira, Passarinho, também ex-
governador do Estado, desembarcou em Belém,
já informado de que no mesmo dia estava
perdendo mais um companheiro de partido, o
deputado federal Manoel Ribeiro, que deixou o
PDS para ingressar no PMDB de Jáder Barba-
lho, faltando apenas quatro dias para as elei-
ções.

Também numa manobra destinada a causar
impacto eleitoral, Alacid Nunes conseguiu a
inscrição no PFL do deputado estadual Gervásio
Silveira, que deixa o PDS acompanhado, segun-
do afirma, de 31 pastores evangélicos. Em meio
a tudo, corre a informação de que Aloísio
Chaves, do PDS, estaria preparando campo
para uma composição com Alacid Nunes no
início do próximo ano.

Em decorrência disso, surgiu a inevitável
especulação — não muito difícil de se concreti-
zar, conforme afirmam alguns políticos — de
que também muito em breve Jáder Barbalho e
Jarbas Passarinho serão aliados. Por enquanto,
cada qual de seu lado, os líderes de cada partidocantam a vitória de seu candidato.

Passarinho reconhece que o quadro está
difícil, acha que Júlio Viveiros, do PDS, deve
vencer ou, no mínimo, ficar em segundo lugar.
Alacid aposta em Dionísio Hage, do PFL, e
Jáder fez campanha e continua inaugurando
obras na capital, em busca da vitória paraFernando Coutinho, do PMDB.

No TRE, os cálculos são de que em Belém
as apurações levarão de dois a três dias. Nos oito
municípios do interior onde haverá eleições, o
tempo previsto é de dois dias ou, em raros casos,
de um dia. Quatro são considerados política-mente importantes: Marabá, Santarém, Altami-
ra e Salinópolis, este por ser um balneário
distante cerca de 40 quilômetros de Belém.
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VOTA BRASIL - Boletins de hora em Hora pra você seguir de
perto a reta final das eleições, em sua cidade e no Brasil.

No dia 15 vamos acompanhar cada passo dos candidatos,
a votação, a boca-de-urna, transmitindo também

os primeiros dados da apuração.
Dia 16, os últimos resultados de todo o Brasil.

A noite, entrevista exclusiva com o novo prefeito.
Vote consciente. Vote bem-informado pela Rede Manchete.

JV\ 
VOTA BRASIL

REDE mmüHElE Ei@S€ü®S /35Jclevlsio de primeira classe.
Canal 6

vi

Partidos gaúchos já
estão prontos para a

guerra da boca de urna
Porto Alegre — Os cinco candidatos à Prefeitura firmaram,

ontem, com o aval do TRE, um pacto de não agressão, pelo qualse comprometeram a disputar de maneira ordeira e pacífica os
espaços para a panfletagem de boca de urna. Prevenido, o PDT
armou um grande aparato logístico e promete ocupar os 420 locais
mais cobiçados da capital gaúcha.Embaixo de um galpão, sob forte calor, militantes do PDT
descarregaram ontem à tarde os 14 mil jalecos vermelhos que o
partido mandou fazer especialmente para o esquema de boca de
urna. Na frente de vários mapas, espalhados numa grande mesa,
o deputado Carlos Araújo, da coordenação de Collares, movi-
mentava as peças e parecia mais um comandante de operação de
guerra do que um político em vésperas de eleição.

O PMDB também vai jogar tudo na boca de urna, apesar do
grande favoritismo de Collares. Milhares de camisetas e milhões
de cédulas, a serem distribuídas com militantes que estão
chegando do interior, o partido pensa ainda numa virada de
Carrion Jr, seu candidato.
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Os guarda-vidas deram demonstração de patrulhamento com novas lanchas no Nas horas vagas, o porteiro Sidinez planta couve, tomate e outros produtos no canteirolamengo
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Dia 16, sábado, as agências de Classificados e os Classidiscados
estarão funcionando normalmente.

CLASSIFICADOS
JORNAL DO BRASIL

ÜJ

UNICEF
Colabora com a causa da Infância
adquirindo os produtos do UNICEF.

Stands de Rua dos Cartões do UNICEF no Rio de Janeiro
Centro
Largo da Carioca (atrás da estação do Metrô)
Rua Mal. Câmara (em Irente ao n° 171)
Rua Uruguaiana (em Irente ao n° 94)
Rua São José (em frente ao n" 66)
Rua Sete de Setembro (esquina com Rua da Quitanda)
Catete
Largo do Machado (na praça)
Copacabana
Av. N. S. de Copacabana (em frente ao n° 583)
Ipanema
Praça Gal. Osório (na praça)
Praça N.S. da Paz (na praça)
Botafogo
Rio-Sul Shopping Center (2o piso)
Tljuca
Praça Saens Pena (em frente ao Bob s)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FAE — FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

AO ESTUDANTE

AVISO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
N° 004/85 — DAAN —

A Fundação de Assistência ao Estudante
FAE, torna público que às 09:00 h do dia

29/11/85, na cidade de Brasilia/DF. sito SCN
Quadra 02 — Projeção "C", Sala S 12, fará

realizar concorrência para ata de registro de
preços, visando a aquisição de produtos
formulados/desidratados e cacau em pó alca-
linizado, para suprimento do Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar — PNAE.

0 edital e seus anexos, bem como quais-
quer esclarecimentos, poderão ser obtidos a
partir do dia 14 de novembro de 1985 no
endereço acima, no horário comercial e pelos
telefones (061) 225-7087 e (061) 223-2787
ramal 154.

Brasília, 11 de novembro de 1985
Carlos Antonio Pinto de Almeida

Presidente da Comissão de Licitação

iVL BANCO CENTRAL DO BRASIL

TOMADA DE PREÇOS

DERJANP 85/19 ABERTURA: 02.12.85
OBJETO: aquisição de diversos materiais para escritório.
EDITAL: Av. Pres, Vargas n9 730 — subsolo — Centro — Rio
de Janeiro (RJ).

NO DIA 15 DE NOVEMBRO

OS FUNCIONÁRIOS DAS AGÊNCIAS

DE CLASSIFICADOS E DOS

CLASSIQStf/fcSJB-284-3737

ESTARÃO VOTANDO.

Comlurb vai

coletar lixo

em 2 morros
Os morros do Telégrafo e da

Mangueira passam a ter a par-
tir de hoje um sistema de coleta
de lixo porta a porta, com mi-
crotrator-carreta da Comlurb.
O sistema, inaugurado ontem
de manhã pelo Prefeito Marce-
Io Alencar, vai beneficiar os 31
mil 5Ü0 moradores das duas
favelas, permitindo o recolhi-
mento de cerca de oito tonela-
das/dia de lixo.

A coleta de lixo pelo micro-
trator-carreta da Comlurb já
funciona cm 27 favelas e é mais
eficiente que os caminhões
compactadores, já que em mui-
tos morros os veículos tradicio-
nais da companhia não conse-
guem ter acesso aos pontos
mais altos da favela. Na Man-
gueira, o micro.trator-carreta
passará nas travessas Francisco
Ribeiro, Olaria, da Bica e Rui
às 3a, 5a e sábados. No Morro
do Telégrafo, a coleta será às
2a, 4a e 6"-feiras, nas Ruas São
Sebastião do Alto, da Candelá-
ria, Cruzeiro, Domingos Fer-
reira e Praça União.

POLIOLEFINAS S.A.
C.G.C. N° 62.336.946/0001-80

COMPANHIA ABERTA — CAPITAL AUTORIZADO
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Presidente do Conselho de Administração da Poliolefinas S.A.. Sociedade de
Capital Autorizado, na forma do Artigo 8° —. § 1o — do seu Estatura Social,
convida os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral cxtraordi»
nária a se realizar no dia 22 de novembro de 1985, às 9h00 na Sede Social da
Empresa, na Avenida Paulista n° 1499 — 20° andar — Sâo Paulo, com i
seguinte ordem do dia: ' , , . .. ' . .1) Deliberar sobre o pagamento aos acionistas, a titulo de dividendos, aa.

importância de Cr$ 12 700 000.000. à conta de lucros acumulados apurados
no balanço levantado em 31/10/85.

2) Outros assuntos de interesse da sociedade.São Paulo, 12 de novembro de 1985.
Floriano Peixoto Faria LimaPresidente doConselho de Administração

Novos equipamentos tornam

praia 
mais segura no verão

í . O Grupamento Marítimo do Corpo de
«Bombeiros apresentou ontem os equipamen-
•tos que usará neste verão para dar segurança
pos banhistas em todo o litoral do Estado.
|Mais de 20 embarcações servirão exclusiva-
imente na orla da capital, que contará com 284
jguarda-vidas. Lanchas foram compradas ou
deformadas e, em dias de mar calmo, poderão
Ser usados barcos infláveis para salvamento'nas 

praias.
] Entre os equipamentos, há até um ultrale-
vc c um helicóptero, que poderão ser aciona-
jdos pelos guarda-vidas através de rádiotrans-
missores para socorro no mar e combate aos
ratos de praia. A visão dos guarda-vidas será
mais ampla com as cadeiras altas instaladas na
{areia. Provavelmente no final de janeiro, os
íbombeiros contarão também com 35 ambulân-
Jcias para emergências em ruas e estradas,
j As praias mais movimentadas do Rio e a
|Região dos Lagos terão prioridade inicial no
jreforço de patrulhamento. Em Niterói traba-
jlharão 20 guarda-vidas, 10 serão destacados
jpara Angra dos Reis, 15 para Macae, 14 para a
rregião de Campos, 16 para Saquarema e 15
Ipara Cabo Frio.
| Três ambulâncias grandes (UTls móveis),
Jcinco pequenas para remoções e traillers como
Jpostos avançados contarão com o trabalho de
Í21 médicos herdados do antigo Corpo Maríti-
(mo de Salvamento. Serão incorporados mais
180 médicos, 180 enfermeiros e igual número
de motoristas para formar as equipes de 22
novas ambulâncias. O coronel Halfeld Filho,
comandante do Corpo de Bombeiros, infor-

| mou que o serviço substituirá as equipes dos
J hospitais nos atendimentos dc rua.
f Dependendo da liberação de Cr$ 4 bilhões
jj 250 milhões, a Defesa Civil dotará o Corpo dc" Bombeiros com novas mangueiras, moto-

serras, quatro carros de busca e salvamento,

duas autobombas e escadas de 34 metros,
segundo o coronel.

Os cinco helicópteros da Coordenadoria
Geral de Operações Aéreas atendem, priorita-
riamente, a chamados da Defesa Civil e do
Corpo de Bombeiros. O comandante Malagu-
te fez demonstrações, ontem, com uma equipe
do Grupamento Marítimo, no helicóptero Ga-
viâo 5, recolhendo quatro homens do mar em
rápida operação. Em minutos os quatro esta-
vam em terra firme*rfio Flamengo.

Cerca de 10 lanchas de madeira, conside-
radas velhas para o serviço, ainda podem ser
reformadas, "se houver possibilidade, técnico-
financeira", explicou o comandante do Grupa-
mento, tenente-coronel Adilson de Bem. O
Grupamento ainda mantém lanchas na Ilha
Grande — que sâo usadas até em transporte
de presos e da população em casos de emer-
gência — e em Paquetá,

— O ultraleve está sendo testado agora.
Caso aprove, poderemos adquirir outros cinco
ou seis aparelhos. Nele voam um piloto e um
observador, munidos de radiotransmissor-
receptor. O observador também tem o encar-
go de lançar bóias para pessoas no mar que
serão depois recolhidas por lanchas ou heli-
cóptero — informou o tenente-coronel.

Em um ano de operações marítimas dos
bombeiros, diminuiu a percentagem de óbitos
por afogamento em relação a outros anos,
disse. Ressaltou que, no entanto, são necessá-
rios campanhas de esclarecimento aos banhis-
tás "para a prevenção de afogamentos, princi-
palmente de pessoas que ingerem bebidas
alcoólicas e se lançam ao mar".

O Corpo dc Bombeiros, para ampliar os
serviços de socorro e salvamento, irá admitir
médicos estagiários "tanto para a recuperação
de afogados como para atender nos acidentes
em terra".

Detran 
põe 

tachões e 120

placas 
na Av. Copacabana em Ipanema

Calçada dá

hortaliças

Dentro de 15 dias, o Detran vai instalar
120 placas indicativas na Av. Nossa Senhora
de Copacabana e ainda tachões dividindo as
pistas destinadas aos ônibus e aos automó-
veis. A informação é do diretor geral do
órgão, Walter Gaspar Filho, dando continui-
dade ao projeto que instituiu faixas seletivas
na avenida para dar maior fiuidez ao tráfego
do bairro.

Segundo Walter Gaspar, os motoristas
terão 15 dias para se acostumar com as novas
faixas, com a orientação da Polícia Militar.
Depois deste prazo, a fiscalização será rigo-
rosa, com a aplicação de multas. O diretor do
Detran anunciou também que não será per-
mitida operação de carga e descarga de
mercadorias das 7 às 21h e que a fiscalização
contará com um grupo de 100 voluntários do
trânsito.

Faixas amarelas
Em entrevista coletiva para apresentar as

novas placas indicativas, o diretor do Detran
lembrou que as duas faixas amarelas dividem
a pista da Av. Nossa Senhora de Copaçaba-
na, destinando os ônibus à diretia e os outros
veículos à esquerda. Walter Gaspar disse que

os automóveis não poderão cruzar a pista da
direita e nem os ônibus estão autorizados a
usar as duas pistas da esquerda.

O novo sistema de faixas seletivas para
ônibus, que incluiu o remanejamento inte-
gral dos pontos de ônibus, prevê ainda a
instalação, dentro de 15 dias, de placas
indicativas em postes projetados ao longo de
toda a avenida. Também no mesmo prazo
serão colocados pela Prefeitura tachões na
faixa do meio para impedir que os veículos
transitem de uma faixa para outra.

Em reunião com a Associação Comercial
de Copacabana e o Detran, ficou estabeleci-
do que os caminhões de carga só poderão
trabalhar no carregamento e descarregamen-
to de mercadorias das 21h às 7h. A multa,
segundo Walter Gaspar, é de Cr$ 56 mil,
sendo o veículo apreendido. Nos próximos
dias, 26 homens do Grupamento Especial de
Trânsito e outros 30 policiais do 19" Batalhão
estarão orientando os motoristas em toda a
avenida. O diretor do Detran anunciou ainda
que, dentro de 15 dias, estarão atuando 100
voluntários do trânsito em colaboração coirt
os policiais na aplicação das multas.

Porteiro do prédio número
131 da Rua Gomes Carneiro,
em Ipanema, o cabo-friense Si-
dinez Morais encontrou uma
forma de ocupar o tempo nas
horas vagas e economizar na
alimentação da família: com a
ajuda de um guarda bancário
que é seu amigo e um trabalho
dedicado, transformou as jardi-
neiras da calçada, em frente ao
prédio, em hortas produtivas
onde cultiva desde couve, mi-
lho e tomate até alguns pés de
amendoim.

— Isto estava abandonado,
com o mato crescendo. Só
quem gostava eram os Cachor-
ros que usavam como banhei-
ro. Lancei a idéia e a horta já
vai dando colheitas. Agora
mesmo comprei carne-seca no
supermercado para comer com
a couve neste fim de semana —
comenta o porteiro que não se
incomoda nem mesmo quando
algumas mudas são roubadas
durante a noite. Os vizinhos —
exceto a síndica de um prédio
vizinho, que chegou a proibir o
uso das jardineiras — aplau-
dem a idéia, sugerindo inclusi-
ve sua expansão.
ADUBO NATURAL

Sidinez Morais, 35 anos, já
tinha experiência de agricultor
quando, ainda cm Cabo Frio,
antes de vir pára o Rio, planta-
va mandioca, couve e aipim na''roça do pai", nos arredores da
cidade. Com a mudança, ele
trabalhou : inicialmente como
auxiliar de fotógrafo e carvoei-
ro até se empregar como por-
teiroi há nove anos, no prédio
da Rua Gomes Carneiro. A
idéia da horta nas jardineiras
surgiu há cerca de um ano
numa conversa com o guarda
bancário Walter, de serviço na
agência Ipanema do banco Su-
dameris.

—. O primeiro passo foi fa-
zer a capina, devidamente au-
torizada pelos síndicos. As pri-
meiras plantações que a gente
fez, de alface, chuchu e salsa,
náo foram para a frente por
causa da poluição dos motores
dos carros. Aí, a gente mudou
para a couve, que é mais resis-
tente, tentando também agora
o milho, o tomate e o amen-
doim — conta o porteiro.

Casado, também há nove
anos. e pai dc três filhos meno-
res, inclusive um casal de gê-
meos, Sidinez foi aos poucos
aperfeiçoando o seu trabalho.
Atualmente, as seis jardineiras
são regadas uma vez por dia e
adubadas com adubo natural."O único remédio que entra
aqui, uma vez por mês, é para
matar os bichinhos que amea-
çam as folhas", garante. Sem-
pre com a ajuda do guarda
Walter. ele ergueu ainda uma
pequena cerca de madeira e
arames para evitar a invasão de
cães e gatos sobre as plantas.— O que acontece é que às
vezes, dc noite, alguém passa e
arranca um ou outro pé de
couvc. Mas cu não me aborre-
ço. fico lá da portaria achando
graça. Até que. por um lado.
eu gosto disso, pois pelo menos
sei que estão roubando para
comer — acrescentou.

As repercussões à iniciativa
do porteiro são bastante positi-
vas entre os moradores. Mar-
cos Augusto Alves, que mora
na esquina dc Gomes Carneiro
com Visconde de Pirajá. acha
que "todo mundo devia segui
este exemplo, colocando jardi
neiras c fazendo hortas em vez
desses ferros horríveis que
usam para impedir que os car-
ros subam nas calçadas". Para
Maria Alice Rocha, moradora
no mesmo prédio,"até parece
coisa de país desenvolvido".

Entre um elogio e outro.
Sidinez já pensa em estender a
sua obra."O pessoal do outro
lado da rua — próximo ao
Restaurante Grottamare — já
disse que a gente pode tratis-
formar as jardineiras de lá em
novos canteiros de horta", afir-
mou. Só uma coisa cie garante
que não pretende fazer: nego-
ciar os produtos que cultiva
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Norma Alcantara shows diarios, exposigoes, mes que os admiradores no patio do estacionamen- sar, ouvir musica e danQar » | MHj v HH[ MH|
mostra defilmes e debates, de Gil gostarao de ver no- to do Eldorado Shopping em diferentes ambientes. > ''**.• S " 1Sao Paulo — Nem mes- g sem duvida o principal vamente. Destaque para Center. carro, onibus, trem jg

mo a campanha para a evento da cidade. Doces Barbaras, amanha, Na danqa, destaque pa- ou aviao, os visitantes que m i - Z
Prefeitura de Sao Paulo npnnis dp I uiz Gonzaaa as 22 horas. O Cine Clube ra a apresentagao de Don vierem a Sampa poderao '
"Tf^rafearUstica^iPau Vomi^uinhos Elba Ra- daGVficanaAvenida9de Quixote, pelo^Ballet Una
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viola e lie aU domingo. A cantora in- sabado e domingo-, sem- las e redugoes de at6 20%
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apT0VeltaT para Blacktude". Amanha serd f^'^Hi^Outmgmn- S6rgio Cardoso- taurantes 

bares^centros Tfe^.
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morar sua bem-sucedida e Barnabi e Ritchie. No sd- 0 nome do show que Jane tamb&m as mais badala- de viagem e vir a Sampa _ fr ^
legenddria trajetdria vela bado, "Doces Barbaros realrza em curta tempora- das casas noturnas e resr curtir sua magia. SfplriP' -"l* ¦ * WBBgff
MPB. "Gil 20 anos-luz", ini- Again" traz Bethdnia, Gal da, a partir de amanha, na taurantes, frequentados, A Paulistur colocou os *W
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dos, entre eles... Neon" — e que consta de le de sucessos, domingo, os as 18K30mm. iftur Ramos, 395), por bre seu pacote e as atra- v
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Cozuza, Paralamas do Su- ba ndo podem perder encontro de gente jovem,
cesso, Erasmo Carlos, Ti- Show De Amor e Bom, que alegre e bonita que come- , • • - - • - _¦ ^
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No Hotel Eldorado Boulevard, voce estapertode sauna, hidromassagem, squash, tenis, piscinas m
tudo que SSo Paulo tern de melhor; como lojas, 6 conjunto fisioterapico, viva seu fim de semana com toda ' ®
cinemas, boates, teatros e muitas outras coisas. a inspiragao e talento de um dos maiores interpretes V* i|
E, para seu fim de semana, um jantar dangante da nossa musica. Cv \
com a apresentagao de grandes atragOes, no v 0 Show'Sonho Dourado" faz parte de qualquer uma das 4 MM) |

Beou?eUvardteEPsen5oPcg oossufo Passaoorte Sao ^ 3 °P?°es de Pacotes turi'sticos que 0 Hotel Transamerica £

Paulo, uma promogao especial: vocfi nao paga I oferece para voce, incluindo um automovel gratis* que fica ;

o couvert artfstico. = a sua disposigao o tempo todo. y-
Mas n3o peira por al. AI6m de todo o conforto • Combustivel e seguro nao inclusos. I

e servigos que o hotel oferece, tem ainda o' 'Cafe 5 
ife Reservas- fane r011^ 523-4511 - Telexdo Boulevard'', lugar aconcliegante e com um II ¦¦ ^ |;J°«-l 22? . 1"Q" a mais. E o ponto de encontro das |L"J|| II (011) -761 - Sao Paulo, ou ainda com o seu
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O Hotel Eldorado Boulevard umm vantage™ «> credicardss
^ Av.sso Luiz. 234-sao Paolo u„„aS ,8M, f^ssaporte Sao Paulo "nr.

Reservas: SP (011) 256-8833 / RJ (021) 222-7574 - DDD - gratis (011) 800-8122 (Marginal Pinheiros, junto (descontos em teatrOS, Cm
Consulte seu agente de viagens sa^Paui^30 D'aS' shoppings, Playcenter, etc.).

Gil e seus convida•
dos, entre eles...

Gal Costa, agitam o Anhembi até domingo

1 W| PROGRAMA COMt
Hotpedagem, Café da manhã, taxasepastaporte da Alegria do Playcenler.

HOTEL 5 ESTREtAS: - -- HOTEL 3 ESTRÉIAS: 

MUSEU,
Entrada livreCaetano Veloso e.Chico Buarque.

DWERSOES E5S35E3
JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Entroda litre naArquibaneada SocialSI MBA SAFARI • 0 Parque dos ledes 20% Transporte do parque25% Transporte prdprio
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TEATRO BRIGADEIRO ¦ "Dona Flor e seus Dois Maridos" 20%

servigos bwmm
AVIS-LOCAtfODEVClCVLOS 201kT/iXI AtREO WILSON-PiimiodtMMpuro 10%

MORUMBI SHOPPING:
Descontos de 10 a 20% em 110 htjas

DESCONTOS

DESCONTOS
REGINE'S (Clube Priite)VIA BRASILRONDA NOTURNA - Visita às danceterias

Entrada livre20%15%

DESCONTOS
MAM- tSuseu de Arte Moderna • Parque Ibirapuera

¦
Cl ¦

*
Cl £3 Si

• «- * *
¦» ¦¦

¦ m
m ¦ ¦

* ¦¦
ii

m
m
«¦

-k *'*

V V
¦¦ ¦«
¦ ¦ •
*¦ mm
¦¦ ia

a a >
«a ia

a aa
aa aa

a a a

-K •
• «aa
viaia
vaaii

aaaaaaa
maaaa
aaaaaaa
aaaaaaa'aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa-aaaaaaa
aaaaaaa
aaaaaaa.
aaaaaaa
aaaaaaa
a aa a a a a
aaaaaaa
laaaaii
aa aaaa a

r 
a

aaa * a
aaaaa a
aaaaa a
aaaaa a
aaaaa a
aaaaa a
.aaaaa - a
aaaaa a
aaaaa a
aaaaa a
aaaaa a
aaaaa a
.aaaaa a
aaaaa a
aaaaa - a

ai a
a
a

a a
a *

a a a
a a a
aa a
aa a
aaa
aa a
a a a

restaurantes

casas noturnas

In foi nun-itrn
1 ti l miífns • I tiiif i IIJ I I ) 11 - iO l'f r

Miritlnr- I)l ll) u t nl\s {J

Iniriatira: lr(insfH>rt(i<lt>ni (

Paulistur
(fprrmhtrns:

#Icit í /MIRA1UR

Gil: Um 
grande 

show em São Paulo

Norma Alcântara
Sâo Paulo — Nem mes-

mo a campanha para a
Prefeitura de São Paulo
arrefeceu a efervescência
cultural e artística da Pau-
licéia. Palco da mais visa-
da disputa eleitoral do
País, a Capital paulista
parece ter-se preparado,
com uma longa agenda de
atrações, para receber
eleitores saudosos e perso-
nalidades artísticas e poli-,
ticas, que vêm para dar
apoio a seus candidatos e,
lógico, aproveitar para
curti-la.

Gilberto Gil escolheu o
momento histórico da Pau-
licéia para também come-
morar sua bem-sucedida e
legendária trajetória pela
MPB. "Gil 20 anos-luz", ini-
ciado terça-feira, no Par-
que Anhembi, com o lança-
mento do novo LP do can-
tor — "Dia Dorim Noite
Neon" — e que consta de

*

shows diários, exposições,
mostra de filmes e debates,
é sem dúvida o principal
evento da cidade.

Depois de Luiz Gonzaga,
Dominguinhos, Elba Ra-
malho e Belchior, que se
apresentaram ontem, no
projeto Chão de Estrelas,
que reúne amigos de Gil,
estarão no palco do Palá-
cio das Convenções do
Anhembi, hoje, a partir
das 21 horas, Jorge Ben,
Tim Maia, Luiz Melodia,
Paulinho da Viola e lie
Aiè, dentro do "Tudo
Blacktude". Amanhã será
a vez dos "Malditos Bendi-
tos", com Ângela Rô Rõ,
Jorge Mautner, Marina,
Chico Buarque, Arrigo
Barnábé e Ritchie. No sá-
bado, "Doces Bárbaros
Again" traz Bethãnia, Gal
Costa, Caetano Veloso,
João Donato e Roberto
Carlos.

Para finalizar este desfi-
le de sucessos, domingo, os
roqueiros Pepeu Gomes,
Cazuza, Paralamas do Su-
cesso, Erasmo Carlos, Ti-
tãs, Filhos de Ghandi e
Sérgio Luiz estão no "Esse
Tal de Roque". Os admira-
dores, de Gil não podem
deixar de ver a bela expo-
sigão de esculturas, fotos e
trabalhos ambientais mon-
tada no Anhembi e aberta
ao público das 14 às 20
horas.

Paralelamente à come-
moração, há a mostra de
cinema na Fundação Ge-
túlio Vargas, que começa
hoje, às 20 horas, com Bra-
sil Ano 2000, de Walter Li-
ma Júnior, seguido de Co-
rações a Mil, às 22 horas,
de Jom Tob Azulay — fil-

mes que os admiradores
de Gil gostarão de ver no-
vãmente. Destaque para
Doces Bárbaros, amanhã,
às 22 horas. O Cine Clube
da GV fica na Avenida 9 de
Julho, 2029.

Além de Gil e seus convi-
dados, ilustres, a música
oferece outras atrações.
Olivia Hime está no palco
do Lira Paulistana, com o
show Fio da Meada, nome
do seu último LP, de hoje
até domingo. A cantora in-
terpreta composições pró-
prias, de Chico Buarque e
Francis Hime. Outra gran-
de intérprete presente nos
palcos paulistanos è Jane
Duboc. Ponto de Partida è
o nome do show que Jane
realiza em curta têmpora-
da, a partir de amanhã, na
sala Adoniram Barbosa do
Circuito Cultural. Sexta e
sábado o espetáculo come-
ça às 20 horas, e domingo
às 18h30min.

Os apreciadores de sam-
ba não podem perder o
show De Amor é Bom, que
João Nogueira apresenta
até domingo, sempre às 18
horas, no Teatro Caetano
de Campos. Na música
clássica, dois bons progra-
mas grátis: sábado, às 18
horas, no Sesc-Pompéia,
sob a regência de Juan
Serrano, a Sinfônica do
Estado de São Paulo exe-
cuta "Pedro e o Lobo", de
Prokofief, e "Guia de Or-
questra para Jovens", de
Bfitten; no domingo, às 11
horas, a Orquestra Sinfô-
nica Municipal sob a re-
géncia de Eleazar de Car-
valho e apresentação de
Raul Cortez, se apresenta

no pátio do estacionamen-
to do Eldorado Shopping
Center.

Na dança, destaque pa-
ra a apresentação de Don
Quixote, pelo Ballet Lina
Penteado, de Campinas, o
mesmo que apresentou a
versão de O Lago dos Cis-
nes, com grande sucesso,
há 2 anos. Coreografia de
Petipa e músicas de Min-
kus, com direção de Ady
Addor. São apenas três
apresentações — amanhã,
sábado e domingo —, sem-
pre às 20h30min, no Teatro
Sérgio Cardoso.

Aproveite o clima de eu-
foria que toma conta da
cidade com as eleições mu-
nicipais para conhecer
também as mais badala-
das casas noturnas e res-
taurantes, freqüentados,
nesta época, por acirradas
discussões políticas. A
Companhia Paulista de
Sanduíches (rua Prof. Ar-
thur Ramos, 395), por
exemplo, é um ponto de
encontro de gente jovem,
alegre e bonita que come-
ça a tomar gosto por estes
temas. Bem freqüentado
também é "O Bar" (rua
Jerônimo da Veiga, 45), um
clube Privé que o portador
do Passaporte São Paulo
tem acesso com descontos.
Há, ainda, como bons pro-
gramas vinculados ao
Passaporte, o Terraço Itá-
lia, na Av. Ipiranga, 344,
na região central da cida-
de, e a cantina La Tavola,
rua 13 de Maio, 621, rio
boêmio bairro do Bixiga,
entre outros. Quem prefe-
rir uma boa paquera deve
ir ao Clyde's (rua da Mata,
70), onde se pode conver-

sar, ouvir música e dançar
em diferentes ambientes.

De carro, ônibus, trem
ou avião, os visitantes que
vierem a Sampa poderão
contar com as vantagens
do Passaporte São Paulo
para desfrutar de suas ir-
resistíveis e econômicas
atrações. O pacote ofereci-
do pela Paulistur, com. pa-
trocinio da Credicard e
apoio da Vasp, Ati e Mira-
tur, dá descontos de 50%
em hotéis de 3,4 e 5 estre-
Ias e reduções de até 20%
nas compras no Morumbi
Shopping, melhores res-
taurantes, bares, centros
de diversões e passeios. É
só pegar seu Passaporte
São Paulo em seu agente
de viagem e vir a Sampa
curtir sua magia.

A Paulistur colocou os
telefones (021) 541-3649, no
Rio de Janeiro, e (011) 259-
7222, em São Paulo, para
fornecer informações so-
bre seu pacote e as atra-
ções da cidade.

BrasiUon Sáo Paulo Hotel TransaméricaCaeusr Patk Hotel S&o Paulo Sáo Paulo Hilton HotelGrand Hotel CatTOroHotel Eldorado Boulevard

HOTEL 4 ESTRELAS•

WSm2®Bristol HotelHotel Bourbon Sáo Paulo Nowtel S&o Paulo - MorumbiHotel Eldorado Higienópolis The Patk Lane Hotel

HOTEL 3 ESTREIAS:

Jandain HotelHotel Normandie Hotel Vila Rica

Pre$o porpetsoa, para 2 dias.
V&tido de meio dia tie 6.'feint ati

18 horas de domingo.
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SAMERICA

1DAV0CEPARA

TRAN

CONVIDA VOC

UM FIM DE SEMANA

COM O MELHOR

DA MPB.

,o^

Além dos 45 mil m de área
de lazer para adultos e crianças e do

mais completo Clube de Esportes e Saúde, com
sauna, hidromassagem, squash, tênis, piscinas

e conjunto fisioterápico, viva seu fim de semana com toda
a inspiração e talento de um dos maiores intérpretes
da nossa música.
O Show 

'Sonho Dourado" faz parte de qualquer uma das
3 opções de pacotes turísticos que o Hotel 

"Transamérica

oferece para você, incluindo um automóvel grátis* que fica
à sua disposição o tempo todo.
• Combustível e seguro não inclusos.

Reservas: fone (011) 523-4511 - Telex
(011) 31.761 - São Paulo, ou ainda com o seu
agente de viagens.

?????
Hotel Transamérica
Av. Nações Unidas, 18.591
(Marginal Pinheiros, junto
à Ponte João Dias)
São Paulo

Use as vantagens ao
Passaporte São Paulo
(descontos em teatros,
shoppings, Playcenter, etc.).

APOIO

CREDICARDS£
É mais lácii viver com ele.

A» tapetes e carpetes
W BANDBRANTEfQzoprtme^ro ..fa7omeihof'

E não esqueça seu

Se você ainda não tem, peça pelos telefones: R.J. (021) 220-3717 e 240-5560 - S.P. (011) 814-9748 e 813-0319, ou nos bancos associados.

É mais fácil viver com ele.Credicarcl-Visa. Sempre promovendo o turismo no Brasil

BOCCACIOCIA. PÀVUSTA ÜE SANDUÍCHESCRISTALCRILL ESPLANADAIA TAVOLALEPANACHEOTELLOTERRAÇO ITÁIJATORRE DO BIXIGAO BAR

lòdo brilho da cidade

Av. São Luiz, 234 - Sâo Paulo
Reservas: SP (011) 256-8833 / RJ (021) 222-7574 - DDD - grátis (011) 800-8122
Consulte seu agente de viagens

? ?

Hotel Eldorado Boulevard

No Hotel Eldorado Boulevard, você está perto de
tudo que São Paulo tem de melhor; como lojas,
cinemas, boates, teatros e muitas outras coisas.
E, para seu fim de semana, um jantar dançante
com a apresentação de grandes atrações, no
restaurante principal do Hotel Eldorado
Boulevard. E se você possui o Passaporte Sâo
Paulo, uma promoção especial: você não paga
o couvert artístico.
Mas não pára por ai. Além de todo o conforto
e serviços que o hotel oferece, tem ainda o' 'Café

do Boulevard1;, lugar aconchegante e com um"Q" a mais. É o ponto de encontro das
pessoas mais atraentes e simpáticas da cidade.
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ASTARAM 48 horas para o SNI e a Polícia Federal

¦U reconhecerem, pelo método, os autores da invasão
da casa do Presidente Sarney em São Luís. O episódio foi
a repetição de outros atentados políticos registrados na
capital do Maranhão, com a impressão digital dos
agentes provocadores deslocados de São Paulo com a
finalidade de prestar serviços de risco democrático.

As provas materiais e o sentido político da provoca-
ção são evidentes. Uma disputa política acirrada é um
bom caldo de cultura para esse tipo de ação criminosa. A
campanha pela prefeitura de São Luís, onde o Presidente
Sarney é eleitor e apóia um dos candidatos, registra
antecedentes que, pela semelhança, levaram facilmente
aos suspeitos. Entre cobras e lagartos que os candidatos
disseram um do outro, como de resto se registrou por
todas as capitais que elegem Prefeitos, não havia eviden-
temente autorização para que se lançassem cobras verda-
deiras sobre a multidão reunida em comícios políticos.

A marca da provocação estampou-se nos dois
arrombamentos do escritório eleitoral do deputado Sar-
ney Filho e no conflito de rua entre partidários dos
candidatos da Frente Liberal e do PDS, com o saldo de
60 feridos. Não podiam ser o resultado dé combustão
eleitoral. Os métodos excediam visivelmente os padrões
locais de luta política. Logo, era ação encomendada e
serviço de agentes trazidos de longe.

Há um mês e meio o SNI informou o Presidente da
presença dos agentes provocadores em São Luís e
forneceu seus antecedentes criminais: eram os mesmos
que haviam tratado com violência indiscriminada os

participantes de manifestação contra o deputado Paulo
Maluf num bairro de São Paulo. Deu-se por satisfeita a
Presidência da República em receber a informação e
guardou silêncio como se fosse um bem de uso parti-
cular.

A informação oficial de que os autores do atentado
de domingo são os apontados antes mostra que o
Governo deixou de agir preventivamente. A atitude que
à primeira vista parece cautela política é daquelas que
nenhum governo se pode permitir. Assunto de interesse
público, não poderia ter sido transformado em caso
particular do Presidente da República.

A omissão resultou em impunidade para os agentes
provocadores. O fato de que a seqüência criminosa não
tenha comprometido o pleito em São Luís não justifica a
passividade do Governo. Se o Presidente sabia há 45 dias
da existência e dos propósitos dos desordeiros profissio-
nais, a conclusão é que perdeu exatamente um mês e
meio para prevenir os riscos. O Governo tinha a
obrigação de responsabilizar legalmente os agentes pro-
vocadores e tomar as providências imediatas.

Não se trata de um incidente político restrito às
eleições na capital maranhense. Pela sua gravidade,
implicava toda a Nação que — sem o saber — viveu os
perigos da ação terrorista que pretendia detonar conse-
qüências imprevisíveis. O Governo não tinha o direito de
esconder ao conhecimento da opinião pública a existên-
cia da trama provocadora. Perdeu tempo, aumentou os
riscos e deixou passar a oportunidade de reforçar a
segurança democrática do regime em transição.

Sinal Vermelho
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T~"\ EPOIS de as eleições passarem, o Governo terá
que enfrentar a turbulência provocada peja infla-

ção em alta e um cenário de fim de ano complicado,
tanto em termos internos como externos. Não se pode
perder de vista o relacionamento do país com os bancos
estrangeiros — numa situação que vem rolando em
acordos de prazos curtos — nem a falta de entendimento
com o Fundo Monetário Internacional.

Esses dois fatores, somados, estão intimamente
amarrados ao comportamento dos preços e ao tratamen-
to que o Governo der ao déficit público, para que a
confiança a longo prazo se restabeleça no processo de
crescimento econômico do país. Parece fora de dúvida
que, com a inflação ameaçando novamente subir em
espiral e o déficit fora de controle, atrair capital para
investimentos a longo prazo será difícil, senão inviável.

Para conduzir a economia ao estágio em que se
encontra, reativando a demanda e acelerando o cresci-
mento do Produto Interno Bruto, o Governo contou até
agora com fatores relativamente fáceis de mobilizar,
entre os quais os aumentos reais de salários. Mais difícil
será sustentar o crescimento, pois isto requer investimen-
tos internos e externos, e o capital não pousa em terrenos
instáveis.

Olhando-se para trás, ao longo do período de
ajustamento da economia brasileira, o que se verifica é o
enorme esforço do setor privado para enxugar as suas
contas e aumentar a sua eficiência e a sua produtividade.
Os resultados obtidos num regime de altíssimas taxas de
juros foram notáveis.

O mesmo esforço de enxugamento, contudo, não
está sendo realizado pelo Governo, a despeito das
reiteradas manifestações de vários dos seus membros.
Assim, quando os preços sobem ou ameaçam subir
novamente, o alvo das ameaças é a economia privada.

Para que se possa restaurar a confiança externa na
economia brasileira e atrair investimentos de longo prazo— e não mais financiamentos e créditos a juros altos —
será indispensável conter o déficit público, retirar as
empresas públicas das áreas que ocuparam indevidamen-
te, e com eficiência menor que o setor privado. Por aí
passa o caminho que irá permitir a retomada tranqüila
dos contatos com os banqueiros para prorrogar linhas de
curto prazo.

As sobras de liquidez em grupos de grande porte
deveriam estar sinalizando a existência de dúvidas sobre
os investimentos de prazo longo e a incerteza sobre os
próprios papéis do Governo. É, ria realidade, difícil
compatibilizar uma estratégia de baixa de juros com os
índices de preços em alta. O Governo deveria reforçar as
medidas contencionistas propostas pelo Ministro da
Fazenda e ir em frente com reformas que esbarram em
resistências burocráticas. O fechamento de 1985 covr,
incertezas sobre o tratamento do déficit público e da
inflação poderá conduzir a um processo político difícil no
ano seguinte. Isto só bastaria como alerta e advertência,
pois, ainda quando contando com reservas externas
elevadas, um quadro menos firme na balança comercial
poderá funcionar como um sinal vermelho de conseqüên-
cias imprevisíveis.

Elixir da Juventude
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M Presidente Alan Garcia, do Peru, tem aparecido
como um flamante líder regional. Mal empossado,

adotou o estilo blitzkrieg para o trato dos problemas
peruanos. Não eram pequenos problemas: inflação a
250%, taxa de desemprego que alguns colocam em 70%
da força de trabalho, guerrilha e contraguerrilha semean-
do a violência pelo interior.

O Presidente conclamou o país à ação. "Demitiu

generais acusados de abuso na repressão, decretou que o
Peru só empenharia 10% da receita de exportação no
pagamento da dívida externa, criticou o FMI e alcançou
um índice de popularidade de quase 100%. Se assim se
revela uma figura carismática de líder jovem, é impossí-
vel não perceber que em alguns pontos ele confia demais
na retórica, e caminha na fronteira da ingenuidade
política.

Na sua retumbante oratória, sentem-se as raízes do
aprismo que o levou ao poder. A APRA de Haya de la
Torre foi um partido quase maldito em termos de acesso
ao poder, pela violência da sua linguagem nacionalista e
antiamericana. O moderno aprismo de Garcia refinou
bastante essas posições; mas um resíduo permanece. O
antiamericanismo sempre rendeu dividendos políticos
neste continente; renderá também resultados práticos?

O Presidente apoiou os seus discursos-manifestos
na necessidade de união da América Latina contra as
pressões dos países ricos. Plantou em terra seca, ou
pantanosa. A ironia da história é que a "unidade latino-
americana" é simples subproduto de uma diplomacia

norte-americana pouco sofisticada. Foi a mania america-
na de olhar o çontinente ao sul como um bloco indisfar-
çável que terminou por gerar retóricas como a de Garcia.

O sonho de Bolívar continua a ser um sonho. A
América ao sul do Rio Grande é excessivamente hetero-
gêna para formar ainda que o arremedo de um bloco.
Quando o Presidente Garcia anunciou que só pagaria a
dívida externa com 10% de suas exportações, não estava
prometendo grándes modificações na realidade: o Peru,
a essa altura, já estava virtualmente falido, sem condi-
ções de atender a seus compromissos externos. Pouca ou
nenhuma semelhança com a situação do Brasil. A
Argentina, outro "peso 

pesado", ensaiou uma retórica à
la Garcia somente para mudar de rumo, esquecer a
denúncia do estrangeiro e acertar contas com seus
próprios fantasmas.

Entende-se a pressa do Presidente Garcia com um
simples exame da realidade peruana. Há ali coisa demais
a ser modificada; para um Presidente jovem e dinâmico,
o desafio é vertiginoso. Pode-se admirar o ímpeto com
que Alan Garcia está respondendo ao desafio. Mas entre
admirar esse entusiasmo de jovem (desejando-Ihe boa
sorte) e acompanhá-lo em sua arremetida quixotesca, há
uma distância que capitais como Brasília e Buenos Aires
estão medindo com o necessário cuidado. A união da"América Latina" não é algo que possa ser feito
artificialmente através da escolha de um bode expiatório
— no caso, o FMI.

-Tópico-

Surrealismo
Três longos anos de trégua entre a

contravenção e a polícia foram súbita-
mente interrompidos, esta semana, por
um conjunto de sortidas dos defensores
da ordem atrás das linhas inimigas.
Pondo em marcha dezenas de viaturas
em sua maioria dadas como inservíveis,
mais de 200 homens da Polícia Civil
saíram às ruas para flagrar corretores
do bicho. De quebra, invadiram-se tam-
bem alguns locais onde se praticavam
jogos de azar. Houve detenções,
apreensão de material e. a fim de que o
distraído público tomasse conhecimen-
to das operações, tiros disparados para
o alto.

Para a população, o desencanto

chegou mais cedo que o impulso de
aplaudir tão surpreendente disposição
de combate a uma prática que, além de
proibida há mais de 40 anos, é hoje
apenas um biombo semitransparente
atrás do qual se ocultam atividades
ilegais de muito maior proporção e
gravidade. Não, as ações de comandos
pelo território do bicho e do carteado
não foram frutos de ordens vindas de
cima. Não foram as autoridades compe-
tentes que mandaram perturbar a pazdos contraventoras. Foram os próprios
policiais que resolveram ativar as patru-lhas, como um meio de pressionar o
governo estadual no sentido de queatenda as suas reivindicações salariais.
E nem sequer discutiram a tática de
maneira discreta, mas se decidiram por

ela em assembléia à vista de todos.
Em momento algum, portanto, cs-

teve em cogitação aquilo que num cená-
rio menos ao avesso do que o Rio de
Janeiro dos anos Sü é a própria razão de
ser do sistema policial: a segurança dos
cidadãos. Neste reino do salve-se quem
puder, a segurança continua a ser uni-
camente uni problema de maior ou
menor capacidade do indivíduo paradesenvolver mecanismos próprios de
sobrevivência. Com suas características
extravagantes e inéditas, o motim da
Polícia Civil seria apenas um conto de
tons surrealistas, se não fosse um episó-
dio a mais do drama insuportavelmente
absurdo em que sc vai transformando a
vida neste território onde foi apagada a
fronteira que separa o lícito do ilícito.

Cartas

Irresponsabilidade
Estupefato fiquei vendo nos noticiá-

rios as entrevistas dos técnicos sobre o
desabamento de um trecho do viaduto
Faria—Timbó. 'Algumas tão absurdas
que mereceriam do CREA (ConselhoRegional de Engenharia) providênciasdrásticas, tais como a recondução de seus
autores aos bancos escolares. Do festival
de besteiras destaco "a vida útil dos
viadutos é de 20 anos", "a corrosão
externa nas extremidades dos ferros apa-
rentes cansou..." e "as janelas de inspe-
ção não permitiam...", "os métodos e a
economia da década de 60, blá, blá, blá",
absurdos tão grandes que mancham a
única profissão que permite afirmações
corretas, pois toda ela fundamenta-se na
ciência exata que, graças a Deus, é a
matemática. Fico imaginando que crité-
rios vigoraram para a admissão desses"técnicos" nos órgãos públicos. Pior ain-
da foi o jogo de empurra entre DER,
Secretaria de Obras, Estado, Prefeitura
etc. Cada um jogando a irresponsabilida-
de criminosa para o outro. Felizmente o
acidente (perfeitamente evitável) aconte-
ceu de madrugada. Imaginem se tivesse
sido de manhã, na hora do rush. A
dificuldade que os "técnicos" teriam paracalcular o número de vítimas. Francisco
Assunção Alvares Pereira — Rio de Ja-
neiro.

Viadutos
Mais um viaduto caiu de podre aos 20

anos! "Técnicos" (!!!) dizem que o fator
surpresa é inevitável pois não se podeestar dentro dos materiais; outro disse
que foi ver um doente (!!!). Mentiras
puras. O Io, pela sua suprema burrice,
deveria ser concretado para ver o concre-
to "por dentro". O outro que não distin-
gue entre doente c cadáver não faria a
menor falta se estivesse embaixo. Viadu-
tos (nem cadáveres) falam, foi também
dito!

Tamanhas mentiras e cinismo não
merece nossa conceituada Engenharia
atingida em cheio por frios palhaços tra-
vestidos em ortoridades públicas.O viaduto caiu de podre conforme
constataram os mestres Miranda e Areias
quebrando entre os dedos "cadáveres de
vergalhões de ferrugem". Vale íembrar
que existem pontes multisseculares desde
que bem construídas e mantidas; porexemplo: os Arcos da Lapa.

Um dia após a queda estive no local
sendo notória a incompetência: o outro
viaduto gêmeo que também está visível-
mente podre não tinha sido escovado.
Sobre ele, a PM junto com a multidão
apreciava o trabalho de remoção; embai-
xo, dezenas de homens e grandes máqui-
nas igualmente ameaçados pela total falta
de segurança! Um jovem da RFFSA,
fantasiado de engenheiro de segurança —
usando até capacete da CIPAÜ! — atôni-
to e sem usar sua autoridade profissionaldava alguns palpites como mero espec-
tador!

Na tragédia do viaduto Paulo de
Frontin, onde no ato doei meio litro de
sangue, ouvi as mesmas mentiras: quetodos os viadutos seriam reparados!
Quem conhece o Metrô — por dentro e
por baixo, pode prever com certeza quecaminhamos para o desastre. E vai ser até
difícil remover mortos e feridos: as esca-
das de emergência de aço estão podresetc. etc.

Como burrice, incompetência, menti-
ra e corrupção andam juntas contra o
povo, a solução é simples: pôr esta qua-drilha na cadeia! Sou profissional da
Química e autor de um projeto de forma-
ção de especialistas exatamente para evi-
tar estes desastres causados pela falta de
manutenção anticorrosiva e protetiva,
gratuitamente apresentado e oferecido a
diversos órgãos de classe e ao governo.Há anos estou sem resposta! E viadutos
continuam a cair. Como profissional .ebrasileiro tenho profunda vergonha da
impotência que sinto cm querer contri-
buir com minha nação tão fria. pátria dos '
descartáveis. É terrível. Eduardo Abilio
de Andrade — Rio de Janeiro.

Povo órfão
A atual campanha para a prefeiturade Belo Horizonte demonstra que a per-da de Tancredo Neves foi mais irrepará-

vel do que se pensava. O povo está órfão— como sempre pareceu ter estado —, de
legítimas lideranças políticas.Não fosse a certeza de que o processodemocrático nos impõe a convivência
com pseudocandidatos, poder-se-ia to-
mar emprestado o jargão predileto do
candidato da situação para se dizer: "Fe-
liz do povo que durante vinte anos foi
poupado de uma eleição municipal".

Como votarmos num PMDB que,após sentir o gosto do poder, adotou e
tem adotado posturas que levam o eleitor
a esquecer as agruras que lhe deixou o
maior-partido-do-ocidcnte? Seu candida-

to não consegue exibir nem mesmo sua
antiga serenidade e autoconfiança dos
tempos de locutor-esportivo. Será que a
companhia do governador o perturba? O
PDS leva um único crédito por seu candi-
dato ter poupado o eleitorado de mais um
religioso na campanha. Não vai aqui
nenhum insulto à religiosidade de outras
pessoas. Apenas acreditamos que se o
candidato do PMB insistisse um poucomais em suas preces, o céu o teria poupa-do, e a nós, de uma deplorável incursão
em terreno tão ingrato para o moço.

Esperava-se do PT e do PCB uma
mensagem mais clara ao eleitorado. Do
primeiro, menos sectarismo. Afinal a
liberdade vigente no pafs permite uma
diálogo mais hábil com os trabalhadores.
E por falar em PT, por que a vice-
candidata da chapa, já experimentada
numa campanha mais dura, não encabe-
çou a chapa, uma vez que parece ser mais
confiável do que seu companheiro? Do
PCB, já que não poderia mesmo furar o
bloqueio logo no início, que tirasse pro-
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veito do horário gratuito nas rádios e
TV'r, para mostrar ao ejeitor menos avisa-
do sobre o real significado de uma parti-do comunista, que não comem crianci-
nhas, etc. Pode parecer um tanto primá-rio, porém não esqueçamos de que a
igreja — e o capital — são useiros e
vezeiros- nesta prática. Em sentido con-
trário, evidentemente.

PFL e PDT. O primeiro, apesar do
bom Iayout de seu candidato, pareceestar disputando apenas para impedir queo governador fique sozinho em sua cami-
nhada para Brasília. O segundo nos brin-
da com um candidato de velhos e surra-
dos métodos eleitoreiros. Como se não
bastasse, se este partido fosse o vence-
dor, a população de Belo Horizonte se
veria às voltas com a necessidade de
tolerar mais um sedento candidato à
presidência da República. E depois so-
mos acusados de solidários apenas no
câncer...

Com relação aos demais partidos, quese sintam aliviados em fazer apenas panode fundo para um show de duvidosa
qualidade, muito distante da expectativa
de quem esperou tanto tempo para eleger
um prefeito de verdade. De mais um
indeciso — e inconformado — eleitor.
Paulo César de Oliveira — Belo Horizonte
(MG).

Fraude na eleição
É inacreditável, mas está no JB de

6/11/85. O Ministro Aureliano Chaves, o
preferido nas pesquisas de opinião paraser o próximo Presidente da República,
referindo-se à Operação Rabo de Palha
(tentativa de fraude na eleição de Natal— Rio Grande do Norte), vociferou:"Precisamos dar um basta nesta audácia
do PMDB". A audácia a que se refere o
Ministro é o desejo do PMDB nacional
de ver o escândalo devidamente apurado
pela Justiça.

Ora, vejam só. Depois de contratar
uma empresa americana para fazer pro-
paganda de sua visita aos EUA, depois
de aparecer na televisão pedindo votos
para o seu candidato fujão Jânio Qua-dros, o Sr Aureliano Chaves usa o telefo-
ne (pago com o dinheiro do povo) para,de Natal, incomodar o Presidente
Sarney, rogando-lhe a influência paraminimizar o escândalo. De um homem
que pretende ser amanhã o Presidente da
República o que se espera é uma atitude
de neutralidade, pondo-se ao lado daJustiça na apuração da verdade, mesmo
que os envolvidos sejam seus companhei-
ros de partido, e não esta de usar o
prestígio pessoal para acobertar escàn-
dalos.

Como nordestino, recentemente mo-rando aqui no Rio, não fiquei surpreso ao
ler no JB os planos do Sr Agripino Maia
para reverter o que parece ser a tendên-
cia dos eleitores de Natal. Esta prática émuito comum no meu Nordeste sofrido,
espoliado e pobre (principalmente de
políticos confiáveis), onde o poder domi-
nante quase nunca perde uma eleição. Asarmas para tal façanha são a corrupção, achantagem, a compra de votos e títulos,
os eleitores fantasmas etc... O Ministro
Aluízio Alves já foi Poder em Natal csabe disso. Os nordestinos sabem. OBrasil inteiro sabe. Não se justifica, por-tanto, o pouco caso dos políticos no
Poder com relação ao recadastramento

eleitoral. Com a desculpa de custos eleva-
dos o que se pretende mesmo é fraudar
por antecipação a Assembléia Nacional
Constituinte. Francisco Edson Pinheiro

- Rio de Janeiro.

Chocante é o mfnimo que se podedizer da atitude do Sr Aureliano Chaves
indo à TV para defender o Sr Agripino
Maia, mentor da Operação Rabo de Pa-
lha, no Rio Grande do Norte. É cons-
trangedor ver um Ministro de Estado,
aspirante ao cargo de futuro Presidente
da República, defender um governador
que além de corrupto se mostrou inábil.

Lamentável, também, a declaração
do senador Bornhausen dizendo que se
trata de um "fato de somenos importân-
cia". Desde quando fraudar uma eleição
é considerado "fato de somenos impor-
tância"? Pobre Brasil! Não merece os
políticos que tem... Sarita Lins e Barros— Rio de Janeiro.
"Rock" sem droga

Escrevo para dizer do desgosto indeS'
critível que me tomou ao ler nas páginasdesse jornal um atroz erro de informa-
ção. Trata-se da incrível associação entre
a morte de um casal de alemães num
hotel do Rio de Janeiro, com o estilo
musical chamado Heavy Metal Rock.

Pergunto eu: 1) Em que se baseou o
repórter para, tão levianamente, rotular
de "metaleiros" os dois alemães? 2) Inde
pendente do gosto musical do casal, será
que este profissional não pensou nas
conseqüências de relacionar um crime a
uma corrente musical da atualidade, e no
que isto poderia acarretar às pessoas queapreciam este tipo de música? 3) Até que
ponto a chamada grande imprensa tem
interesse em fazer sensacionalismo em
cima de um fenômeno musical admirado,
idolatrado e mesmo assim (e até porisso), mal visto e incompreendido como o
Heavy Metal?

O Heavy Metal é um estilo de rock
surgido no início da década de 70 e é
marcado por uma sonoridade pesada e
letras contestatórias. O Heavy Metal sur-
giu como uma contraproposta ao maio-
grado projeto dos hippies (a melhor des-
crição, áo meu ver, para os dois ale-
mães), que fracassou também devido ao"torpor psicodélico", ou seja, o marasmo
causado pelo culto às drogas. O movi-
mento Heavy Metal não admite drogas
nem alienação, e desde a década de 70
luta contra o preconceito da sociedade,
que reconhecendo o teor revolucionário
da proposta do HM, tem feito as mais
infundadas acusações contra este estilo
de rock; inclusive associando-o com ritos
macabros. Esta é a mais gritante injustiça
de todas as que são cometidas contra os
apreciadores do chamado Rock Pauleira.
Ritos macabros quem realiza são os se-
guidores de uma das principais religiões
brasileiras, que degolam galinhas c acen-
dem velas negras nas encruzilhadas; ativi-
dade que nada tem a ver com gostomusical. (...) Paulo Sisinno — Niterói
(RJ).

Penalidade
(...) O aumento de imposto para a

faixa de salários mensais superiores a Cr$
30 milhões, pretendida pelo Governo,
constitui uma penalidade. O assalariado
só alcança essa faixa de salário após
dezenas de anos no emprego, já na velhi-
ce, ao fim da vida, depois dc ter sofrido
por muitos anos com os salários baixos do
início da carreira.

Na velhice, quando alcança melhores
salários, o trabalhador se v.c m èontin-
gência de socorrer a família dos filhos que
percebem baixos salários e enfrentam
despesas imprevistas vultosas com inter-
namento em hospitais e com caríssimas
despesas de escolas. E quando os filhos
perdem o emprego, é o pai que vai proversubsistência, até encontrarem novo em-
prego, no difícil mercado de trabalho.
Todos esses encargos não são desconta-
dos no imposto.

O abatimento no pagamento do im-
posto para os que atingem 65 anos de
idade, instituído no regime da ditadura,
foi apenas simbólico, tal a insignificância
do seu índice. Não passou de um favore-
cimento risível. A Nova República, espe-
rança de melhor tratamento fiscal para os
trabalhadores e aposentados, há de com-
preender que a Justiça social não se faz
apenando com tributos elevados quemtem direito à segurança financeira e à
tranqüilidade de espírito, pelo menos nos
últimos anos de sua vida. (...). Claudia
Guimarães — Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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A cólera-esperança V

Hélio Pellegrino

Atiro-a contra as quinas erguidas desta
madrugada, contra estes edifícios enormes,
parados, contra o cinza do céu sujo como o
sabão que lava o piso dos botequins ao fim
da noite.

Atiro-a contra o cansaço do mundo, contra o
meu próprio e inenarrável cansaço, atiro-a
em nome da utopia que é a minha, a tua, a
nossa utopia, atiro-a com raiva, sem

I

estratégia, sem prudência, como uma
hemorragia que se esvai e tinge a calçada
com o esguicho do seu incêndio rubro.
Atiro-a para nada, para o nenhum resultado
do grito que precede o baque do corpo
atropelado na rua, atiro-a no ar do mar, na
curva corrosiva do azul, à porta dos
orfanatos e prostíbulos, atiro-a ao chão,
como bile sanguinolenta que escorre, como
quem cospe um dente arrancado por um
murro na boca.

Mas atiro-a, flecha turva, esperança e nojo,
vida e cólera, atiro-a com este punho
fechado, com esta sede e esta fome, atiro-a
com a funda mais funda dó meu sonho mais
profundo, atiro-a contra argentários e
fundiários, opressores e ditadores, atiro-a em
meu nome e em nome dos que ainda não
têm nome, e em nome dos que em dores e
eólicas acordam para o seu nome, e ao rés
do chão, em pleno pó, o desentranham.

Hélio Pellegrino é psicanalista, médico e poeta

Quem pagou 
as eleições

Noenio Spinola

UANDO os últimos votos forem colocados nas urnas
e o alarido das eleições passar, alguém terá que pagar

as contas. Umas irão direto para a caixa dos perdedores,
outras para a dos ganhadores, mas a principal será mesmo
rateada entre os assalariados. A fatura virá sob a forma da
inflação reacelerada e o preço a pagar será embrulhado num"pacote" que Brasília batizará com outro nome elegante
qualquer, para guardar suas distâncias em relação à Velha
República.

O imposto inflacionário será pesado. Segundo técnicos
muito calejados, desses que aprenderam com os altos e
baixos dos índices como o diabo é mais temível por velho
que por sábio, a inflação este mês estava galopando bem
acima do que foi confessado por Ministros preocupados: as
tendências efetivas eram de uma alta de 14 a 15% em
novembro.

O estampido de ameaças do Governo poderá ter
refreado um pouco o galope dos preços, mas, como sempre
acontece nessas ocasiões, o grito e o eco têm efeitos
limitados. Se ameaçar os comerciantes surtisse efeito, a
Bolívia teria zero de inflação, e se o CADE fosse uma arma
efetiva não teria dormido nas prateleiras tanto tempo.

É evidente, portanto, que toda a
arquitetura econômica deste segundo
semestre foi marcada por jogos de
cena voltados para as eleições, e pela
desesperada nècessidade do PMDB de
garantir sua liderança no quadro políti-
co brasileiro. Quais as armas emprega-
das, em resumo?

A rápida recomposição salarial
foi a principal delas. Com isso modifi-
cou-se a apertada disputa em São Pau-
lo, onde se concentra metade do par-
que manufatureiro do país. O aumento
de demanda de produtos industrializa-
dos aqueceu as caldeiras desligadas das
fábricas, houve reemprego, baixa ou
liquidação da capacidade ociosa (o que
num primeiro momento reduz os
custos operacionais) e euforia entre os
intelectuais. Brilhante.

O movimento seguinte (alta de
preços) poderia ocorrer antes ou de-
pois das eleições: está prometendo
ocorrer depois. Como ameaças de congelamento, confisco
de bens e outras rendem dividendos populistas imediatos, as
ameaças foram feitas. Gol a favor do partido no Governo.
Mas quando e como virá o momento da verdade?

Os economistas que estão montando a estratégia de
política econômica oficial terão agora que enfrentar algumas
duras realidades. Uma das mais gritantes é a própria
inflação, e a outr.a, os efeitos ruinosos que o processo
inflacionário tem para todo o sistema.

Veja-se, apenas a título de exemplo, o que está
acontecendo com a agricultura: este, na verdade, foi o
primeiro ano em que funcionou um sistema de correção
monetária plena e juros reais de 3% para os lavradores.
Mesmo assim, a resposta foi satisfatória e até além das
expectativas. As safras foram abundantes em todo o país e o
Governo de repente viu-se a braços com o problema da
aquisição de excedentes, porque tinha prometido pagar um
preço mínimo que ficou acima dos preços do mercado.

Viva a lei da oferta e da procura? Não necessariamen-
te, para os desdobramentos a que estamos assistindo. Um
deles demonstra que, embora os economistas do PMDB
sejam sensíveis aos problemas do interior brasileiro, agem
na prática ao contrário do seu próprio ideário. Nos últimos
anos, o Brasil assistiu ao crescimento espetacular dos

Relação de trocas (fndices de preços
recebidos/índice de preços pagos -
1970 = 100) em Estados selecionados
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Fonte: Agroanalysis L.Brígido

gêneros agrícolas exportáveis e da cana-de-açúcar para
álcool por motivos muito simples: mercado comprador e
garantia de preços remuneradores através de taxas de
câmbio realistas. O PMDB criticou esse modelo, alegando
que as culturas de consumo doméstico foram relegadas ao
esquecimento. Com isso, enquanto o país garantia resulta-
dos brilhantes na balança comercial, o mercado consumi-
dor interno era abastecido aos trancos e barrancos. A
lógica, daqui para a frente, devia ser a de um rigoroso
programa de apoio ao produtor para o consumo domésti-
co de carne, grãos e toda a cesta básica de alimentos.
Como esse estímulo passa necessariamente pelos preços, a
lógica esbarrou na realidade. Os primeiros a serem
tiroteados quando a carne subiu foram os pecuaristas, e
agora vem o resto, com a promessa de confisco de
estoques de alimentos.

Ao jogar fora o ideário de favorecer as culturas
domésticas, evidentemente o partido no poder agiu por
pragmatismo de boca de urna: seu eleitorado a conquistar
era o urbano. O resto acomoda-se depois. O acomoda-
mente pode ter sido prejudicado severamente pelo deses-
tímulo ao plantio na cabeceira do ano agrícola e pela falta
de horizontes econômicos a longo prazo para muitas
culturas.

O gráfico publicado nesta página mostra como tem
sido desfavorável a relação de trocas
para a agricultura em quase todos os
Estados brasileiros, com exceção de
Minas Gerais. Um agricultor no Para-
ná precisava gastar 400 gramas de
feijão na média dos anos de 1980 a 83,
para comprar um quilo de cloreto de
potássio (um dos ingredientes básicos
para fertilizantes da base NPK); este
ano, precisava de 630 gramas. A rela-
ção para adubadeiras e semeadeiras
era pior ainda, e, no caso de um trator
médio, nem se fala: o esforço teria de
ser duplicado. Por que então produzir
feijão? Para alimentar a indústria ur-
bana e o consumidor das grandes cida-
des que votam dissociados dos interes-
ses do interior rural?

Todos os períodos eleitorais car-
regam uma alta dose de demagogia, e,
no passado, até mesmo os pessedistas— a despeito de suas origens coronelis-
tas — usaram as mesmas armas da

ameaça a produtores e comerciantes, com variantes queforam também empregadas por udenistas e petebistas.
O que faz a diferença entre ontem e hoje é o

encurtamento das margens de manobra e o surgimento das
chamadas "miserópolis", ou áreas metropolitanas inchadas
pela migração do campo empobrecido: o do Brasil fora do
centro-sul, que colhe 56% das lavouras temporárias.

O tempo de plantio e as decisões de plantio, que são
lentas, podem ser desarticuladas de repente. Basta um
minuto. Quem vai plantar hoje o que será tabelado
amanhã?

A desarticulação do sistema de informações sobre
preços, a inexistência de bons e sólidos mecanismos de
compra e venda para entrega futura e o simples fato de que
o preço mínimo do próprio Governo não atinge o pequeno
produtor são evidências suficientes de que a estratégia do
tabelamento não resolve. O Ministro da Fazenda, que vem
de uma tradição industrial e sabe o que significa movimentar
estoques, parece ter despertado sua atenção para os desar-
ranjoS do sistema de preços e cotações desde o espetáculo da
alta dos contratos de boi gordo. Resta saber como será
montada uma estratégia de longo prazo dentro do Governo,
passado o período eleitoral.
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UM DIA

O voto é um ato de suprema
confiança. Assim como, atra-
vés do voto, o povo diz que
confia em tal cidadão pra re-
presentar seus direitos, foi a
luta anterior de muitos cida-
dãos que colocou na mão dos
eleitores esse supremo direito.
Não vote em Judas.
Não vote em Barrabás.
Você estará crucificando o
país.

Síndrome de Cúpula

Daniel Schorr

T T MA série intensiva de conferências, chamadas de "afina-
V/ çóes", vem dando ao Presidente Ronald Reagan uma

clara visão das posições de seus auxiliares quanto à reunião de
cúpula com o dirigente soviético, Mikhail Gorbachev, marcada
para Genebra nos dias 19 e 20 deste.

O que estas conferências não podem fazer é imunizá-lo
contra a Síndrome de Cúpula — uma tendência para a
impetuosidade nos picos solitários do poder, marcada por
observações não premeditadas que às vezes produzem resulta-
dos inesperados.

As pessoas familiarizadas com 30 anos de conferências de
cúpula podem se lembrar de algumas conseqüências imprevistas
da diplomacia de alto nível.

Talvez o encontro de cúpula mais bem-sucedido, entre.
Leste e Oeste, depois da Segunda Guerra Mundial, do ponto de
vista norte-americano, tenha sido o primeiro. Em 1955, em
Genebra, Nikita Krutchev não conseguiu atrair o Presidente
Dwight Eisenhower para uma conversa em particular apenas
com ele ou com o Marechal Georgi Zhukov (camarada de armas
de Eisenhower durante a guerra), que fora a Genebra exata-
mente para este fim.

Em suas memórias, Krutchev se queixou de que Eisenho-
wer "era muito dependente de seus conselheiros", agindo como"um escolar obediente" em relação a seu Secretário de Estado,
John Foster Dulles.

O que Krutchev não sabia é que, decidindo ir a Genebra,
Eisenhower resolveu não atender às recomendações de Foster
Dulles e da velha guarda do Partido Republicano, que temiam
que ele pudesse "ceder demais", como acreditavam que o
Presidente Franklin Roosevelt fizera nas conferências de Teerã
e de Yalta.

A proposta de surpresa para a inspeção "de céus abertos"
do controle de armas, que acabou se tornando um triunfo de
propaganda e relações públicas, havia sido desenvolvida secre-
tamente para Eisenhower por um grupo de trabalho não
governamental, chefiado por Nelson Rockefeller, sem que o
Departamento de Estado e o da Defesa soubessem.

Talvez tenha sido o excesso de confiança gerado por seu
sucesso em Genebra que levou o Presidente Eisenhower a um
grave erro de interpretação quando se encontrou novamente
com Krutchev, em setembro de 1959, em Camp David, nos
Estados Unidos.

Conforme o falecido Llewellyn Thompson, ex-embaixador
dos Estados Unidos na União Soviética, me contou, em
determinado ponto do encontro o Presidente Eisenhower
convidou Krutchev para um passeio, para ver uma nova quadra
de boliche, e saiu com ele, acompanhado apenas por um
intérprete soviético.

Quando os dois voltaram, cerca de 45 minutos mais tarde,
Eisenhower disse que não haviam discutido algo bastante
essencial para que fosse feito um memorando da conversa.

Mais tarde se soube que, durante aquele passeio, o
Presidente Eisenhower havia inocentemente concordado com
Krutchev em que a situação de Berlin, uma ilha das quatro
potências dentro da Alemanha Oriental, era "anormal" e que
portanto deveria ser discutido um novo acordo. Krutchev partiu
de Camp David convencido de que os Estados Unidos estavam
prontos a fazer concessões quanto ao status da cidade dividida
— uma idéia que logo foi desmentida pelo Departamento de
Estado, provocando um furioso discurso de Krutchev dizendo-
se traído.

Sem dúvida foi tanto isto quanto a posterior derrubada do
avião de espionagem U-2 que, em 1960, levaram Krutchev a
deixar no meio a conferência de cúpula que estava sendo
realizada em Paris.

Berlin voltou à berlinda novamente em Viena, em junho

de 1961, quando o Presidente John Kennedy se encontrou com
Krutchev, e mais uma vez o caso teve sérias conseqüências. O
dirigente soviético se ofendeu com o aviso de Kennedy quanto
aos "erros de cálculo", que Krutchev considerou ameaçador.

Irritado, Krutchev anunciou que assinaria um acordo de
paz em separado com a Alemanha Oriental e converteria Berlin
em "cidade livre". Parecendo conciliador, Kennedy — enquan-
to reafirmava os direitos norte-americanos — reconheceu que a
situação de Berlin não era satisfatória mas que isto não
constituía motivo suficiente para romper o equilíbrio de poder
entre as duas grande potências. Krutchev espertamente tirou
suas conclusões.

O líder soviético escreveu em suas memórias que havia
achado o Presidente Kennedy "um homem razoável", que"estava interessado em encontrar uma solução pacífica para o»
problemas mundiais e evitar o conflito com a União Soviética".
Assim, concluiu ele, "acho que ele sabia que não teria
justificativa para começar uma guerra por causa da situação de
Berlin".

Kennedy sabia, como reconheceu mais tarde, que havia
criado um "terrível problema" com a percepção de Krutchev de
que ele era um líder fraco e inexperiente. Procurando afastar
esta visão, Kennedy convocou militares da reserva, aumentou o
orçamento da defesa nacional e incentivou os norte-americanos
a construir abrigos contra bombas.

Mas, em agosto, o muro entre Berlin Ocidental e Berlin
Oriental começou a ser construído, e em suas memórias
Krutchev se gaba: "Acho que foi uma grande vitória para nós, e
conquistada sem precisar disparar um tiro". O encontro de
cúpula em Viena acabou saindo caro para os Estados Unidos.

As conferências de cúpula realizadas por Nixon e por Ford
não produziram resultados tão dramáticos, apesar dos auxiliares
dos dois presidentes terem ficado traumatizados com os perigosda diplomacia direta. Por exemplo, quando o Presidente
Richard Nixon, em seu terceiro encontro do tipo, manteve uma
reunião de cúpula com o dirigente soviético Leonid Brejnev em
junho de 1974, e passeou com ele perto de sua vila na Criméia, o
Secretário de Estado Henry Kissinger e o chefe da Casa Civil
Alexander Haig ficaram nervosamente reunidos com sua equipe
à beira de um piscina, imaginando sobre o que os dois líderes
poderiam estar conversando e, possivelmente, decidindo.

Como se soube, Brejnev soltou a idéia de um tratado entre
os dois países implicitamente destinado a isolar a China, e deu
avisos sobre a "situação explosiva" entre Israel e seus vizinhos
árabes. Quando voltou do passeio com Brejnev, Nixon garantiu
a seus auxiliares que não havia dito algo capaz de levar o líder
soviético a um equívoco quanto à política norte-americana.

Em seu encontro com Brejnev (em 1975, em Vladivostok)
o Presidente Gerald Ford obteve um acordo em princípio, que
preparou o campo para o segundo acordo sobre a limitação de
armas estratégicas, o SALT II. Mas, neste encontro, Ford
nunca se afastou do roteiro traçado por Kissinger — nem teve
encontros a sós com Brejnev.

Agora é a vez de Reagan se encontrar com Gorbachev.
Sem dúvida, o dirigente soviético vai procurar a oportunidade
de manter uma conversa em particular, informal, com o
Presidente norte-americano. Se a história pode servir de guia,
Reagan deve se prevenir contra as generalizações com significa-
dos não reconhecidos.

Irrefletida ou impetuosamente, naquela atmosfera da
conferência de cúpula, poderá surgir a grande tentação de
escrever uma nova página da história com o "espírito de
Genebra". E contra isto que o Presidente Reagan deve se
prevenir, para não ser vitimado pela Síndrome de Cúpula.

"The New York Times". Daniel Schorr tez a cobertura da maioria das
conferências de cúpula entre os Estados Unidos e a URSS, e agora
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Ministro Marco Maciel poderia ter sido dispen-
sado do desmentido de circunstância que, se

não o deixa mal, arranha a competência do repórter.
Nem o mais biso-

nho amador confirma-
ria, às vésperas do vo-
to, a disposição de
abandonar o partido e,
mais do que isto, re-
nunciar ao projeto de
plantar uma legenda
alternativa no canteiro
centrista, arruinado
pelo desmantelamento
do PDS.

Ora, não seria um profissional com a legendária
acuidade política do esguio e sagaz pernambucano
que cairia na esparrela de confirmar o que não é
uma decisão anunciável mas uma especulação, um
plano que começa a dar cambalhotas na cachimônia,
provocada, como uma coceira, pela evidência que
está saltando da campanha, antes da confirmação,
pelo voto, de que o Partido da Frente Liberal — o
PFL —, de desastrado batismo, não deu certo.

Certamente que não é hora de arriar a mochila
e dar a marcha por encerrada, com a dispersão
amargurada dos companheiros de uma jornada
infausta. Agora, é agüentar o tranco, repetir os

pronunciamentos decorados da cartilha primária da
política e depois enfrentar o amargo das explicações,
das justificativas. A ladainha das desculpas pretexta-
rá a juventude da legenda, o pouco tempo de que
dispôs para montar o esqueleto do partido e mais os
percalços e azares da eleição. Voto é sempre uma
incógnita, tanto afaga como ofende.

Mas, lá no fundo do peito magricela, Marco
Maciel sabe que não é nada disso. O PFL não está
indo a pique porque ainda é muito moço para os
duros deveres de uma eleição. Mas, porque nasceu
velho. Quer dizer: velho pelo descompasso com o
tempo, porque não leu na escrita das mudanças que
o modelo do quadro partidário se alterara e entrou
com a sua inscrição para uma escola que descambara
para a mais irrecuperável decadência.

O PFL armou o seu bivaque no lugar errado. O
espaço que o PDS deixara vago com a sua desventu-
ra não era o de parceiro do PMDB. Ao contrário,
era exatamente a outra ponta da gangorra, a da
oposição.

Ora, o PFL é uma vítima de um projeto
indispensável ao país, passaporte para a virada. Só
que, encarapitado na garupa de uma Aliança efême-
ra, montada para durar pouco, para a utilidade da
transição, não teve como mudar de montaria.

Como meeiro do Governo, o PFL não tinha
mesmo futuro. Porque toda a casa oficial é pouca
para a fome de mordomias do PMDB. Os votos vão
confirmar que o PMDB é a grande legenda do país,resvalando inexoravelmente para a consolidação de

um partido conservador. Nem a provável vitória do
Senador Fernando Henrique Cardoso na eleição
para prefeito de São Paulo nem a rebordosa de uma
eleição do Senador Jarbas Vasconcelos a prefeito do
Recife, com um possível e até anunciado retorno aos
quadros vigentes do PMDB, terão impulso para
mudar a cadência natural das coisas. Um partido
que incha para o gigantismo do PMDB e ainda por
cima agasalhado no colo do Governo, com os
compromissos notórios com a classe média, não é
uma vocação para mudanças, para reformas, mas
uma acomodação conservadora. Não quer mudar
nada. Um partido que está com tudo só pensa em
conservar o seu tesouro, acumulando juros e até
argumentando que, afinal, a usura não é assim um
tão feio pecado.

Portanto, o Ministro Marco Maciel, que é um
tático que sabe esperar, não necessita queimar etapa
e despedir-se do.PFL. É só aguardar, que o PFL está
indo embora, com o adeusinho dos votos ingratos
que o deixarão falando sozinho.

Agora, seguramente que o Marco Maciel não
ficará esperando o desfecho de braços cruzados e um
soluço preso na garganta para o pranto decoroso nas
cerimônias fúnebres. Quem sabe não espera a hora,
antecipa-se ao que vai acontecer.

Sobre as brasas da eleição no Recife, Marco
Maciel pisou com passos saltitados de banhista quenunca andou descalço, de pés de sola fina, na
travessia do asfalto de meio-dia de verão, sol
tinindo, cegante, arrancando chispas da areia.

Poupou-se, precavido. Sem negar apoio à can-
didatura do Deputado Sérgio Murilo, do racha do
PMDB e ajeitando as coisas por antecipação para a
sucessão estadual de 86. Deu o seu recado num
comício, gravou o pronunciamento de estilo para a
televisão e tomou um chá de sumiço, atendendo aos
compromissos de dirigente do PFL com as aflições
de outros malogros espalhados por todo o país.

Muito bem. Ministro com altíssima cotação
junto ao Presidente José Sarney, Marco Maciel sabe
que é insubstituível, com lugar cativo em qualquer
reforma ministerial. É que tudo se acerta para a sua
probabilíssima aterrissagem na chefia do Gabinete
Civil, na sala que o Ministro José Hugo Castello
Branco trocará pela desincompatibilização, de olho
grande numa cadeira de deputado federal, com os
votos mineiros da saudade de Tancredo Neves.

Como é que, num governo do PMDB, num ano
eleitoral, a chefia do gabinete civil da Presidência
pode ser abocanhada por um adversário do PFL?
Claro, não dá. Mas, com o PFL mudando as penas
para o disfarce de nova plumagem, Marco Maciel
pode operar um desligamento amigável.

E, debruçado na janela do Planalto, ministro
poderoso, assistir à passagem da procissão do tem-
po. Até ver como param as modas. A da reforma
partidária e a da sucessão presidencial. Pois Marco
Maciel não precisa açodar-se. Seu cacife reúne
fichas para esperar pela legenda da sua conveniência
e a sucessão dos seus suspirados sonhos. Se o PFL
pifou, o lance é sair para outra.
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Steinbruch, que 
criou o 13°, é

agora o grande 
dos 

pequenosFoto de Antônio Bati
"Meu nome é Aarão Steinbruch. É

fácil votar em mim. Eu sou o primeiro da
cédula".

Por mais de um mês, a apresentação
do candidato do recém-formado Pasart
(Partido Socialista Agrário Renovador
Trabalhista), durante o horário de propa-
ganda gratuita do TRE, não foi levada ã
sério. Mas surtiu efeito: o criador da lei
do 13° salário é o candidato, dos peque-
nos partidos, mais bem colocado, em 6o
lugar, e poderá desbancar outros de par-
tidos considerados fortes.

Um dia antes da eleição, Aarão
Steinbruch está tranqüilo quanto a sua"vitória" e garante que acontecerá o
mesmo de 1962 (quando se candidatou ao
Senado): "apesar das pesquisas, o eleito-
rado preferirá o candidato honesto e o
partido de mãos limpas". Único político
dc seu partido, ele é fundàdor e presiden-
te nacional do Pasart, que tem 2 mil
filiados. Bonachão, esse gaúcho de 68
anos, advogado com 31 anos de política,
prefere náo adiantar muito de suas futu-
ras realizações como prefeito, "para não
entregar o ouro ao bandido".

Honestidade
Com forte sotaque gaúcho, Aarão

Steinbruch poderia ser confundido com
pacato chefe de família da Zona Sul
carioca. Queimado de sol — ele explica,
gravemente, que o bronzeado é produto
de sua campanha nos subúrbios —, não
se mostra surpreso com o crescimento de
sua candidatura. Segundo ele, o fato era
esperado, pois desde o início da fundação
do partido "sofre represálias e boicotes
de ditadura partidária".

— Chegaram até a me oferecer di-
nheiro para abandonar minha candidatu-
ra, sem falar nas propostas de vender
minha renúncia em favor de outros candi-
datos. Mas se hoje represento perigo
para os partidos foi porque não tive
qualquer respaldo do PMDB, a que era
filiado. Quando chegava à sede do parti-
do, aqui no Rio, nem tinha cadeira para
sentar. Nem levaram em conta o fato de
eu ser ex-senador cassado pela ditadura,
em 1969 — lamentou Steinbruch.

A idéia do Pasart surgiu com a rejei-
ção do PMDB — "quando me queixei ao
Ulysses Guimarães, ele disse apenas que
sentia muito". Inicialmente, Aarão Stein-
bruch pretendia reeditar o MTR (Movi-
mento Trabalhista Renovador), partido
fundado por ele e Fernando Ferrari e
pelo qual se elegeu ao Senado em 62.
Mas em Brasília foi informado de que já
tinham ocupado a sigla. "O jeito foi
formar o Pasart". De seu tempo de
política, antes da cassação, ele lembra
com orgulho e saudade as leis que elabo-
rou, como a do 13° salário, insalubrida-
de, regulamentação da profissão de jor-
nalista, entre outras 14 "que beneficiam
os trabalhadores".

— O crescimento de minha campa-
nha não é injustificável. O povo não
esquece quem lutou por ele e principal-
mente quem nunca o enganou. Fiz cam-
panha modesta, gastei no máximo Cr$ 50
milhões e não ofendi ninguém. Também
não fiz promessas, afinal não sei o que
receberei nas mãos em termos de verba.
Digo, e repito, que combaterei ferrenha-
mente a corrupção, as mordomias, a
máfia dos transportes, com a criação de
uma campanha municipal de transportes
urbanos, e incentivarei a produção agrí-
cola. O mais, só depois de severa audito-
ria — disse ele.

Sigilo
Como e de que forma fará as mudan-

ças, ele não revela. Prefere manter o
sigilo "para não entregar o ouro aos
bandidos". Nem mesmo deixa escapar
onde fará, hoje e amanhã, as últimas
panfletagens, pois não "quer atrair a
concorrência dos outros partidos". Ape-
sar disso, mostra-se bastante acessível ao
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Gaúcho, 68, "cara do ator Walter Matthau
vitória

ele crê na

contar o sucesso de sua campanha nos
últimos 10 dias: "tem gente ligando só
para dizer que me apóia, sem pedir nada
em troca. Outros pedem salários, remu-
neração, e até houve üma senhora que
pediu dinheiro para realizar uma opera-
ção"

Seu curriculum vitae é "extenso".
Aarão Steinbruch foi advogado de enti-
dades sindicais, jornalista — "trabalhei
na Última Hora, no tempo do Samuel
Wainer, e fundei duas revistas" — depu-
tado federal eleito duas vezes pelo PTB
(1954 e 1958) e, mesmo depois de cassa-
do, não abandonou a: política. "O meio
político já não é o que era. Hoje a
imagem está deturpada, manchada por
culpa dos próprios vereadores, deputados
e senadores", lamentou.

Morador da Avenida Atlântica, pai
de três filhos — o do meio, Gilberto, 24,
é secretário-geral do partido — e casado
com ex-deputada cassada do PTB, Júlia,
Aarão Steinbruch se emociona quando
fala dó "estado de miséria da população,
obrigada a revirar o lixo e beber água
estagnada". Ele garante que "dará traba-
lho digno e meio de subsistência a todo o
povo, quando assumir a Prefeitura". E
"apaixonado" pelo Rio, onde vive há 43
anos, iniciou a carreira política e conhe-
ceu sua mulher. "A população pode
confiar em mim, porque não estou ligado
a nenhum grupo financeiro e sempre fui
honesto com meus eleitores, sem falar no
carinho que tenho pela nossa cidade",
garante.

Ser o primeiro da cédula, para o
candidato, é grande vantagem. "Como
não tenho pessoal para fazer boca-de-
urna, o eleitor indeciso acaba votando no
primeiro", explica. Sem muita estrutura
para realizar a campanha, Aarão Stein-
bruch contou somente com a ajuda de 28
partidários, um bugre, um trio elétrico e
o apoio dos integrantes dos diretórios
regionais, o resto foi propaganda de boca
em boca".— Qualquer um que gaste somas
elevadas com campanhas eleitorais está

comprometido, pois o que receberá na
vida política, honestamente, não dá para
cobrir. Por isso, quero acabar com todas
as mordomias, principalmente a do pre-
feito morar em casa de propriedade do
Município. Depois de eleito, continuarei
a morar no meu apartamento, que é
amplo, tem vista para o mar, além de
quatro quartos. É o suficiente para mim e
minha família — declarou.

Assíduo freqüentador do calçadão da
Avenida Atlântica e admirador de Indira
Ghandi, Golda Meir e Walter Matthau —
"esse ator americano é a minha cara" —
tem uma certeza: com a vitória de ama-
nhã, poderá realizar alguns antigos proje-
tos. O primeiro seria o da cooperativa de
produção e consumo, que consiste na
instalação de pequenos kibutzim na Zona
Oeste, facilitando a eliminação do atra-
vessador. "Na Prefeitura, vocês não ima-
ginam o que farei sobre reforma agrária.
Falo apenas que os jardins ficarão irreco-
nhecíveis", adianta.

Outro projeto é a criação de uma
companhia de transportes públicos do
Município, "para acabar com a falcatrua
e o monopólio das empresas partícula-
res". Sobre segurança, promete que obri-
gará as empresas de ônibus a formarem
segurancas próprias, para proteger os
passageiros, e auxiliará as associacões de
moradores na formação de guardas co-
munitárias. Obrigará os banqueiros de
bicho a tratarem "seus empregados legal-
mente, dando a eles todos os direitos
previdenciários e fiscais". Mas isso tudo,
garante, só poderá ser feito após o sanea-
mento dos órgãos públicos:— Atacarei a corrupção, esse cancro
da administração pública, severamente.
Acredito que quando o prefeito é hones-
to seus subalternos acabam sendo, pois o
exemplo é dado de cima. Não é possível
permitir que a impunidade continue, com
os crimes dos colarinhos brancos sem
qualquer repressão. Em todos os meus
anos de advocacia, jamais vi um rico na
cadeia. Para essa gente, digo, apenas,
Passart bem.
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A mensagem dos pequenos

Rogério Coelho Neto

Na largada eram 20 os candidatos. O
Deputado Clemir Ramos, um dissidente do
PDT, que já voltou ao ninho antigo, depois
de tentar levantar, sem êxito, a nova ver-
são do PDC, não quis, no entanto, esperar
pelo severo julgamento das urnas. Ao
papelão de conquistar votação inferior a
1% dos ~3-milhões 222 mil 494 eleitores
habilitados a elegerem amanhã o sucessor
do Prefeito Marcelo Alencar, Clemir pre-
feriu a renúncia e uma adesão de última
hora a Roberto Saturnino Braga, que pou-
co acrescentou ao virtual vencedor da elei-
ção carioca.

Mas não só de renúncias e de revkõcs
esquisitas de posições assumidas, como
ocorreu com Clemir Ramos, foi construí-
da, ao longo dc quase três meses de
peregrinações polítco-elcitorais, a campa-
nha no Rio. Dos mais bem cotados junto
ao eleitorado pouco se tem a falar, na
véspera da eleição. As tendências dos par-
tidos, as sondagens dos próprios candida-
tos, nestes últimos momentos que antecc-
dem a ida às urnas, só fazem confirmar
prognósticos de todos conhecidos: Saturni-
no, Medina e Jorge Leite vão receber
quase 80% dos votos.

Os candidatos que se lançaram pelas
pequenas legendas, algumas sem condições
de permanecer na luta quando uma nova
eleição chegar, deram, cada um ao seu
modo, maior colorido a um debate que se
cingiu na prática aos programas eleitorais
gratuitos porque, aqui mais do que em
qualquer outro lugar, o TRE foi rígido na
exigência do cumprimento da lei. O arqui-
teto Sérgio Bernardes, por exemplo, não
deverá colher cm votos tudo o que o seu
conhecimento urbanístico do Rio merece.
Sua candidatura foi quase de protesto.

Daniel Tourinho, Ester de Almeida,
Dias Pereira, Antônio Pedreira. Paiva Ri-
beiro, Wilson Leite Passos, Lincoln Sobral,
Carlos Imperial, Wilson Farias, Heitor
Furtado e Abreu Monteiro defenderam, de
certa toima mensagens nas quais acrcdi-

tam, como estranhas peças de um jogo
político que se eterniza sempre, quanto a
pessoas e idéias. Nesse grupo, o candidato
do PDS, Heitor Furtado, decepcionou seus
partidários e não é para menos: com ele, o
Partido Democrático Social dividiu-se e
está com seu futuro comprometido. Como
revelação, merece registro o candidato do
Partido Humanista, Lincoln Sobral, que do
alto dos seus 20 anos procurou transmitir
um programa novo de vida a jovens que
participaram dc uma eleição apenas (a de
1982) ou não votaram ainda nenhuma vez.

Para o final deixamos os candidatos
Álvaro Valle (PL), Marcelo Cerqueira
(PSB/PCB e PC do B), Aarão Steinbruch
(Pasart) e Fernando Carvalho (PTB). Há
uma semana, Valle apresenta um cresci-
mento progressivo, segundo tendências on-
tem conhecidas. Sua participação nos pro-
gramas gratuitos do TRE, notadamente na
televisão, foi muito boa. Num debate pro-
movido pela TV Globo, na noite de domin-
go, o candidao do PL, dissidente da Frente
Liberal, conseguiu notável presença.

Valle e Marcelo Cerqueira foram, ao
mesmo tempo, no curso da campanha,
candidatos que procuraram criar um estilo
novo e que deverá predominar em eleições
futuras: a defesa intransigente de progra-
mas. Cerqueira ainda acrescentou ao dia-a-
dia de suas atividades de candidato, como
representante de partidos de esquerda,
fortes pitadas ideológicas. Fernando Car-
valho é outro nome que não deverá ter a
sua movimentação de candidato, bastante
intensa e criativa, mais bem traduzida em
votos. Seu partido, o PTB, dividiu-se ao
longo da campanha, obrigando-o, pratica-
mente, a ser a sua própria legenda.

Por fim, Aarão Steinbruch, um ex-
senador, e ex-deputado federal, dono de
importante bagagem de leis sociais, como a
do 13" salário. Nos seis primeiros lugares
do grande ranking político do Rio c certa a
inclusão de Steinbruch, um político experi-
mentado que nunca acreditou cm azar c
que, à frente de uni partido desconhecido,
o Pasart — por cie mesmo organizado --
acabou produzindo uma campanha bonita
e cativante, apesar da falta de recursos.

Valle .acusa a imprensa
Ao avaliar sua campanha ontem, no comitê central do

Partido Liberal, na Tijuca, Álvaro Vale acusou alguns órgãos de
imprensa de terem atrasado o "processo de explosão" de sua
candidatura-, "tentando empurrar pela goela do eleitor o
candidato Rubem Medina". Vale fez críticas à "campanha
artificial" do candidato do PFL e, otimista, voltou a afirmar que
é o único com condições de derrotar Saturnino Braga.

Ele chegou uma hora atrasado para entrevista coletiva
convocada por seus assessores. Alegou que passou a manhã
fazendo trabalho de corpo-a-corpo em ruas da Tijuca e Alto da
Boa Vista. Enquanto isso, os assessores anunciavam que
pesquisa feita pelo partido mostra que a diferença entre
Saturnino e Vale é de apenas 4%, sem fornecer maiores
detalhes.

PSB aponta crescimento
Depois de descansar pela manhã em sua casa no Grajaú,

Marcelo Cerqueira (PSB) fez balanço do comício de encerra-
mento da campanha e concluiu que sua candidatura cresceu nos
últimos dias, o que permite "ter bela expectativá" para o dia 15.

Disse que sentiu nas caminhadas pelas ruas e em Anchieta,
onde realizou o último comício, "carinho e simpatia por parte
das pessoas". Segundo ele, foi uma campanha tranqüila e que
ontem ainda continuou com panfletagem no Centro e na porta
de empresas. À noite participou da reunião da direção nacional
do Partido Socialista Brasileiro, no escritório do advogado
Evandro Lins e Silva.

Carvalho prevê renúncia
O Deputado Fernando Carvalho, candidato pelo PTB à

Prefeitura do Rio, declarou ontem que existem "fortes indícios"
de que o Senador Saturnino Braga, caso seja eleito amanhã, não
tomará posse na Prefeitura e entregará o cargo a Jó Resende.
Segundo o candidato, chegou ao seu conhecimento, no início da
semana passada, um acerto nesse sentido durante um encontro,
na última quinta-feira, entre o Governador Leonel Brizola,
Saturnino e Jó Rezende.

A dúvida é explicada por Fernando Carvalho com base no
projeto do Governador Leonel Brizola de lutar pela reforma
constitucional para permitir a realização de eleições para
Presidente da República, em 1986. "O Brizola só tem um
senador: se ele toma posse, perde o mandato e o Brizola vai
precisar do Saturnino no Senado para conseguir realizar o seu
projeto".

Heitor acusa Medina
O candidato do PDS, Deputado Heitor Furtado, denun-

ciou que na madrugada de ontem foram apreendidas duas
kombis do Deputado Rubem Medina, cujos ocupantes arranca-
vam plaquetas de propaganda de sua campanha na Avenida
Geremário Dantas. A,apreensão foi feita pela Polícia Civil, que
encontrou nas kombis, segundo Furtado, além de seu material,
propaganda política de Medina.

Os policiais, de acordo com Heitor Furtado, chamaram o
Vereador Fleming Furtado, candidato a vice-prefeito pelo PDS;
o coordenador da campanha, Roberto Chaves, e o chefe da
equipe de 18 homens (de Medina), conhecido por Miguelão.
"Foi acertada a liberação dos veículos com a condição de que as
placas de minha campanha fossem recolocadas", afirmou Hei-
tor Furtado. "Isso demonstra o desespero do candidato do
PFL."
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Um inexperiente confesso
O candidato do Partido da Nova República (PNR),

advogado e pequeno empresário Abreu Monteiro, passou o dia
de ontem visitando seus amigos da SAARA, com os quais
convive há 22 anos e onde tem firma de telecomunicações.

Acusado de oportunista durante toda a campanha, princi-
palmente por exibir carta de apoio de Dona Risoleta Neves,
Abreu Monteiro confessa que nem ele nem nenhum de seus
correligionários tem experiência política. Ele diz que trabalha
por idealismo, enquanto os políticos tradicionais "transforma-
ram a política em prostituição".

Para a ele a campanha de 85 foi oportunidade, sobretudo,
de ganhar experiência política e também de mostrar sua
principal tese: a criação de moeda paralela — a UVM (Unidade
de Valor Monetário) — para pagamentos de salários, aluguéis,
prestações do BNH e outras despesas básicas.

Candidato não pede votos
Nos últimos dias de campanha eleitoral, o candidato do

Partido da Juventude (PJ), Daniel Tourinho, recorreu a novo
tipo de abordagem do eleitor, colocando nas caixas de correio
uma mensagem em que apresenta rapidamente o partido e
afirma: "Não se preocupe, não viemos pedir o seu voto. Se você
já escolheu seu candidato, vote nele, não importa de que
partido seja".

Com certa humildade, acrescenta: "Mas se você estiver
entre aqueles que ainda não escolheram seus candidatos e
quiser votar no nosso partido, nós lhe agradecemos muito".
Tourinho justifica sua abordagem: "Não acredito nas pesquisas
que dizem haver 50% de indecisos. Para mim, eles são 90%".

Envolvido recentemente em inquérito, sob acusação de
extorsão, ele procura demonstrar que deu a volta por cima.
Afirma que o escândalo "não repercutiu negativamente na
campanha, ao contrário, hoje sou mais conhecido, sou aponta-
do na rua". Ele passou o dia panfletando em vários pontos da
Cidade e diz que depois das eleições vai viajar pelo Brasil,
fundando novos diretórios do PJ.

Maquete ajuda campanha
Depois de duas reuniões com correligionários — uma em

seu escritório, na Barra da Tijuca, e outra na sede do partido —
o arquiteto Sérgio Bernardes, candidato do Partido de Mobili-
zação Nacional (PMN), passou o final do dia de ontem em
frente ao Cinema Odeon, na Cinelândia, procurando explicar,
numa maquete, seu Projeto Rio, no qual trabalhou 35 anos de
sua vida.

Arquiteto consagrado, Bernardes fez minucioso levanta-
mento da área do Rio de Janeiro e propõe mudafiças radicais,
como a construção de um "porto-canal", ligando a Baía de
Sepetiba à Baía de Guanabara, com 61 quilômetros de exten-
são, 150 metros de largura e 20 metros de profundidade. Ele
também propõe a ligação, com o mar, das lagoas de Jacarepa-
guá, Marapendi, Tijuca c Rodrigo de Freitas, o que propiciaria
a construção dc várias marinas. Para Bernardes, a solução dos
problemas dc trânsito seria a construção de elevados sobre as
vias férreas e anéis de transporte em torno dos maciços da
Tijuca, Engenho Novo, Engenho Velho e Pedra Branca.

"Povo" apela para tropas
O candidato do Partido do Povo Brasileiro (PPB), Anto-

nio Pedreira, interrompeu ontem o corpo-a-corpo que fazia nas
regiões da Leopoldina, Centro e Zona Sul para ir ao TRE
requerer novamente tropas federais para garantir as eleições
municipais no Rio de Janeiro. Ele havia feito este pedido
semana passada: o TRE indeferiu e ele resolveu apelar ao
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pedreira acha que a área do Rio está muito tumultuada, „>
com a ocorrência de inúmeros conflitos entre partidos, e para u
ele a solução deve ser a mesma já adotada em Natal e Recife. -
Outra tarefa do candidato, ontem, foi credenciar 255 fiscais do -
partido. Ele se considera o candidato que teve melhor desempe- '
nho durante a campanha, por apresentar as propostas "mais 

j ;
originais", entre as quais cita a criação de mercados municipais.
O candidato do PPB acha que, com isso, seu partido já está se
posicionando para as eleições gerais de 86.

Mulher de Paiva não vota
Sem tempo de almoçar e dormindo muito tarde, Paiva -

Ribeiro, do Partido Renovador Progressista, ainda acredita ter
boas perspectivas para dia 15, embora reconheça que a disputa é n
desigual, por razões financeiras. Um voto que ele poderia u
contar como certo, da mulher Belmira, não vai ter pois ela, <
portuguesa, não é eleitora.

Hoje, o candidato à Prefeitura vai se encontrar com as ~

pessoas que trabalharam na campanha, traçar um roteiro para *
amanhã e solicitar reforço para o comitê. Ontem ele passou boa
parte do tempo no comitê, na Rua São José, no Centro, reunido
com os cabos eleitorais que farão o trabalho de boca-de-urna. It.

Amanhã, Paiva Ribeiro estará às 6h30min na Rua São h
José, 46, 2° andar. De lá vai às lOh votar na 6a seção que ;v
funcionará na Faculdade Benett, no Flamengo. Pretende per-
correr o maior número de seções e só descansar à noite em sua
casa, na rua Belford Roxo, 20, ap. 1101, Lido, onde a mulher e
três filhos pequenos "o aguardarão ansiosos".

PN continua panfletando ,
Para a professora Ester de Almeida, candidata do Partido >i

Nacional Democrático (PND), as eleições municipais de 85 A
seriam, a princípio, apenas a oportunidade de lançar o nome de -
seu partido. Mas ontem, ao receber inúmeros convites e pedidos ¦
dc material de propaganda, feitos sobretudo por igrejas evangé-
licas, ela teve a certeza de que sua candidatura "é abençoada • ¦

por Deus, uma semente que deu frutos".
Presidente nacional da Faculdade Evangélica de Teologia,

que forma pastores para todas as igrejas evangélicas do Brasil, „
Ester tem nesses pregadores seus principais cabos eleitorais — }
são cerca de dois mil no Rio, formados pela faculdade. Durante »
a campanha, o nome da candidata do PND era sempre citado ao «
final dos cultos: "Os pastores têm a obrigação de orientar seu »
rebanho", explica o candidato a vice e marido de Ester, o »
industrial e ex-PM Carlos Cavalcanti de Albuquerque. tf
PH aguarda indecisos |

O mais jovem candidato à Prefeitura, Lincoln Sobral, 20,
do Partido Humanista, voltou ontem aos bairros do Méicr,
Tijuca, Campo Grande e Madureira, onde espera votação
expressiva, "pois o número de indecisos é muito grande e a
eleição ainda não está definida".

Do ponto de vista do partido — contou ele — houve"desenvolvimento muito grande, porque no início éramos
apenas 1 mil 500 filiados e hoje somos cinco mil". Amanhã vai
levantar muito cedo e esperar sua seção (159a) abrir na Tijuca.
Depois fará breve reunião com o pessoal do partido e partirá
para o trabalho de boca-de-urna, percorrendo os bairros em
companhia de militantes do Partido Humanista. Na sua casa,
Rua Professor Eurico Rabelo, 85, bloco 3, ap. 202, no
Maracanã, tem os votos certos do pai, Luís, da mãe, Irene, e de
dois irmãos.

Mesmo depois da eleição Lincoln Sobral não pretende
descansar. Ficará engajado na nova campanha do partido —"Tínhamos razão: não se deve pagar a dívida externa" — queserá lançada ainda este mês. O PH vai abrir as portas às alas
juvenil e da mulher, para aprofundar um trabalho de base.

PND agradece a Deus
Para o candidato Wilson Leite Passos, do Partido Naciona-

lista, a campanha ainda não acabou. Ontem ele continuou
panfletando em quase todos os bairros da Cidade e hoje
prflende ficar em seu gabinete na Câmara Municipal, receben-
do correligionários e traçando roteiros para o trabalho de boca- j
de-urna. a

Amanhã, ele votará às 12 h na Escola Cardeal Arcoverdc, 1
cm Copacabana, onde mora com a mãe, Lealdina Ferrão, e
depois pretende supervisionar os trabalhos dos cabos eleitorais, 5
principalmente em Santa Cruz. Disse que está recebendo apoio "
de todos os setores, em razão de suas posições ideológicas, mas
reconhece que as dificuldades financeiras atrapalharam sua 4
campanha. Dia 16 vai "descansar a cabeça", certo de ter ,j
cumprido seu papel com "honradez e patriotismo". „

Quem bebe ganha 24 horas
O eleitor que gosta de

beber e não recebeu bem a
portaria da Polícia Civil,
que proíbe a venda de bebi-
das em bares, lanchonetes,
churrascarias, restaurantes
e hotéis, das 18h de hoje às
18h de sábado (48h de lei
seca), ganhou ontem 24h: a
polícia descobriu que a pu-
blicação da resolução 0056
estava errada. 

""

Na verdade, a proibi-
ção vigora das 18h de hoje,
dia 14, às 18h de amanhã,
dia 15, logo após encerrar-
se a votação para a escolha
dos prefeitos do Rio. Du-
que de Caxias, Arraial do
Angra dos Reis.

A retificacão foi feita ontem pela Assessoria de,
Comunicação Social, da Secretaria de Polícia Civil.
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liana e Carolina torceram nor sens candidates

Saturnino 
preve 

melhor rela^^^^^^^^^^^M
... Foto de Dilmar Cavalher

As vitdrias que o PDT devera conquistar nas IHSSSES^llllllSflHflHiHBllHHNP^^l
eleigoes de amanha irao aumentar a forga poh'tica e
eleitoral do partido e impor ao Governo Sarney "Marcelo Alencar me chamou de
ampliagao do dialogo com Leonel Brizola e seus lidera- homossexual porque eu me recusei a
dos. A analise e do Senador Saturnino Braga, candidate para cama com a mae com a mulher
do PDT a Prefeitura do Rio, que preve, a partir das dele", disse o Deputado Jorge Leite,
eleigoes municipals, um relacionhmento melhor entre candidato do PMDB, que reagiu irritado
PDT e o Palacio do Planalto. aos comentSrios do Prefeito Marcelo Afirmando que vencerS a eleiqao"Sairemos fortalecidos dessas eleicoes noraue toda - 

Alencar a respeito de sua masculinidade, com uma diferen$a de 200 mil votos sobreomiuuus iui idicLiuus ucssda cici(,ueb, porque ioua feitos durante o comicio de encerramento „ „„„,,„ j„ „„u„„,i„ „ i „„ue qualquer forga eleitoral traduz opiniao publica. da campanha do PDT, anteontem k noi- segundo Colorado, Jorge Leite recla- I
opiniao publica deve ser respeitada em todos os m'veis de te no Lareo da Carioca. mou no!Iciano jornais, que regis- I
governo", disse ele. Contrariando seus habitos, Saturni- „. traramonumero pequenode participan- I
no acordou tarde ontem e so saiu de casa as 16h para „ 

J°fgeiflte dlSS-e que . declara?oe^de tes do comicio do Jard.m do Meier: "Nos I
vidtar » Wrptaria octoHnai H» cj„m„5„ T„,„ \/„„ Marcelo Alencar nao podem ser levadas nao fizemos comicio porque fomos impe- Ivisitar a Secretana estadual de Educagao, Iara Vargas, ,m considerate, pois trata-se de um didos. 0 Secretario de Seguranca e o I0 Secretano estadua de Obras e Meio Ambiente, Luiz Mbado". E afirmou que gostaria de dar TRE nos tiraram a Cinelandia. E se o IAltreao aalomao. resposta diante do Prefeito: "Se Marcelo JORNAL DO BRASIL pensa que me I

Visitas Alencar acha que estou respondendo de prejudicou, enganado. Ate me aju- I
. , ^W' maneira muito pesada, que venha me dou porque eu apareci na foto chamando I

M , 
~ 

p 
a companheira Iara estava programada procurar. Mas peso que nao venha de esses caras do Governo de ladroes". Iha tempo E eu nao podena deixar de passar por aqui, HffgK porre, porque eu nao bato em bebado. ... , 1

porque a Educagao for o carro-chefe da nossa campanha. \ Brigo, bato ou apanho, mas de homem c , - 8°stjjna de sab®Jmmo ®1ue0
Se formos eleitos, nao teremos duvida nenhuma em para homem". Secretano de Seguranga deu permissao
afirmar que foi na &rea de Educagao que construimos WKj1- 3 para o PDT fazer comicio no Largo da
nossa vit6ria, sobretudo atravds dos CIEPs (Centros I 

"Verdadeu-a floresta" £^^ES™tode 
IIntegrados de Educa?ao Publica) Na verdade, o povo S|^9^ Q candidate do PMDB afirmou que manLtaSao. E tambem como o TRE Icomegou a se levantar a favor da nossa candidatura MMI^ Marcelo Alencar o acusou de homosse- aceitou |mais uma ova de essa I

quando os outros candidates se puseram a atacar P'* A«P^ raal porque havia muitos aoseulado na eleigao est* sendo conduzida de maneira I
pnncipal obra do Governo Brizola, inventando escanda- ^ nora do discurso, o palanque do PDT era a beneficiar o brizolismo I
los e falsificando informacoes. „ kX uma verdadeira floresta. E tinha muito " I
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Saturnino 
prevê 

melhor relacionamento com o Planalto
"*¦ Foto de Dilmar Cavalher _ -. Tfc í* •

Leite responde a rreteitoAs vitórias que o PDT deverá conquistar nas
eleições de amanhã irão aumentar a força política e
eleitoral do partido e impor ao Governo Sarney a
ampliação .do diálogo com Leonel Brizola e seus lidera-
dos. A análise é do Senador Saturnino Braga, candidato
do PDT à Prefeitura do Rio, que prevê, a partir das
eleições municipais, um relacionamento melhor entre o
PDT e o Palácio do Planalto.

"Sairemos fortalecidos dessas eleições, porque toda
e qualquer força eleitoral traduz opinião pública. E
opinião pública deve ser respeitada em todos os níveis de
governo", disse ele. Contrariando seus hábitos, Saturni-
no acordou tarde ontem e só saiu de casa às 16h paravisitar a Secretária estadual de Educação, Iara Vargas, e
o Secretário estadual de Obras e Meio Ambiente, Luiz

Alfredo Salomão.
Visitas

A visita à companheira Iara estava programada
há tempo. E eu não poderia deixar de passar por aqui,
porque a Educação foi o carro-chefe da nossa campanha.
Se formos eleitos, não teremos dúvida nenhuma em
afirmar que foi na área de Educação que construímos a
nossa vitória, sobretudo através dos CIEPs (Centros
Integrados de Educação Pública). Na verdade, o povo
começou a se levantar a favor da nossa candidatura
quando os outros candidatos se puseram a atacar a
principal obra do Governo Brizola, inventando escânda-
los e falsificando informações.

Quanto à visita a Salomão, ele justificou como um
cumprimento "a uma grande amizade, uma grande
ligação. Não bastasse isso, ele e o Jó Resende têm aqui o
Projeto Verde, um plano de reflorestamento de encostas
e do Maciço da Tijuca. Se esse projeto irá atrair o futuro
Partido Verde, é ainda uma possilidade, não é?" Saturni-
no aparenta constrangimento quando os amigos lhe
dirigem cumprimentos pela provável vitória nas eleições
de amanhã.
— Claro, estou aguardando a vitória, trabalhei por ela.
Mas temos que esperar o resultado das urnas—disse ele,
lembrando que das quatro eleições que disputou até
agora em sua carreira a que poderá lhe render mais votos
será a de amanhã, caso sejam confirmadas as intenções
de voto reveladas pelas pesquisas de opinião pública. As
quatro eleições foram difíceis, mas o senador admite que
o eleitor tem uma certa tendência a repetir o voto. "Por
isso, a primeira eleição sempre é um pouco mais difícil".

Sobre os panfletos distribuídos ontem no centro da
cidade por pessoas que não quiseram se identificar
(todos criticando os CIEPS), ele limitou-se a dizer que
foi "uma 

quebra da lei, pois a propaganda está proibida.
Mas a gente imagina de onde partiram os panfletos,
claro". Saturnino disse que o final de sua campanha no
Largo da Carioca foi "mais que estimulante, foi radiante.
Não preparamos esquema nenhum para levar o povo
para lá e, no entanto, tivemos aquela multidão".

Se o povo me der a vitória nas urnas, será um

assumirlatürnino pronto para
sinal de que o Governo Brizola está agradando. Com
isso, se for eleito, ficarei à vontade para fazer o governo
de situação, de continuidade do que vem sendo realiza-
do. Claro, terei meu estilo, minha identidade — comen-
tou Saturnino, que hoje pela manhã dará entrevista
coletiva à imprensa estrangeira, à qual não atendeu
durante a campanha.

PREFEITURA

DA CIDADE

DO RIO DE JANEIRO

EDITAL

2.
2.1

A Secretaria Estadual de Saúde e Higiene e a Secretaria
Municipal de Saúde fazem saber aos interessados que serão
abertas no prazo e condições abaixo especificadas, as inseri-
ções para a seleção de Estagiários Bolsistas para 1986.

1. INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições no concurso deverão ser efetuadas no

periodo de 18 a 29 de novembro, de 10:00 às 17:00
horas na Av. Carlos Peixoto, 54 — Botafogo (Sede da
FESP-RJ). 1.2 A taxa de inscrição deverá ser page em
qualquer agência BANERJ na conta n° 97 — 00 308 —
35 — Agência DEESP — SEEBT, para crédito da FESP
— RJ, no valor de 45.000 (quarenta e cinco mil
cruzeiros).
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Dois retratos 3x4, idênticos, de frente e sem chapéu.
2.2 Carateira de Identidade. 2.3 Declaração da Direção
da Escola ou. Faculdade oficialmente reconhecida e
sediada no Estado do Rio de Janeiro, comprovando
estar o aluno matriculado, em 1985, no período imedia-
tamente anterior ao exigido para o estágio.

2.4 Comprovante de depósito da taxa de inscrição.
3. INSCRIÇÃO NO CONCURSO

3.1. No local de inscrição o estudante solicitará a ficha de
inscrição, devolvendo-a no balcão apropriado, após
preenchê-la.Não será aceita inscrição fora dos prazos estabelecidos
neste Edital.
Não será válida a inscrição de estudantes que játenham realizado o estágio previsto neste Edital, em
anos anteriores.
Não será válida a inscrição de estudantes cuja a
formatura ocorra entre janeiro e novembro de 1986.
No ato da inscrição, o estudante receberá o cartão de

inscrição, o roteiro com as informações relativas ao
concurso e a devolução da carteira de identidade.

4. OPÇÕES
4.1. Ao inscrever-se, o estudante terá de optar: a) por

estagiar na Rede Estadual ou na Municipal b) por umas
das especialidades da Rede que optou conforme o item
acima.

5. PROVA
5.1 A prova única constará de 50 (cinqüenta) questões do

tipo escolha múltipla, relativas aos assuntos relaciona-
dos no programa deste concurso, cada uma valendo 2
(dois) pontos.
Serão considerados habilitados os candidatos cuja
classificação esteja compreendida no número de vagas
oferecidas, dentro da categoria profissional pela qual
optou.
Havendo candidatos com idêntica classificação, far-se-á
o desempate na seguinte ordem de preferência: a)
maior idade; b) casado; c) sorteio.

5.4, A prova será realizada no dia 15 de dezembro de 1985
às 9:00 horas, no seguinte local: Universidade Santa
Úrsula — Rua Fernando Ferrari, 76, Botafogo.
O candidato deverá comparecer ao local da prova com
uma hora de antecedência, munido de cartão de
inscrição, carteira de identidade, lápis, caneta esfera-
gráfica de tinta azul ou preta.

6. VAGAS
6.1. As vagas na Rede Estadual, estão assim distribuídas,

observadas as disponibilidades orçamentárias:

b.2. Salgado Filho
b.3. Miguel Couto
b.4. Paulino Werneck
b.5. Rocha Maia
b.6. Saúde Pública

c) Enfermagem
c.1. Souza Aguiar
c.2. Salgado Filho
c.3. Miguel Couto
c.4. Jesus

d) Farmácia
e) Serviço social
f) Nutrição e Dietética
g) Veterinária

04
07
07
03
65

Total 32 vagas
08
08
08
08

Total 06 vagas
Total 14 vagas
Total 20 vagas
Total 20 vagas

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

5.2.

5.3.

5.5.

a) VAGAS
210

50
CATEGORIA
Medicina
Odontologia

VAGAS DE MEDICINA POR UNIDADE
b) HOSPITAL

Carlos Chagas
Ferreira Machado (Campos)
Getúlio Vagas
Pedro II
Rocha Faria

6.2. As Vagas na rede Municipal, estão assim distribuídas,
observadas as disponibilidades orçamentárias:

a) Medicina Hospitalar — Total — 372 vagas

VAGAS
42
42
42
42
42

a.l.Souza Aguiar 84
a.2. SalgadoFilho 49
a.3. Miguel Couto 49
a.4. Rocha Maia 21
a 5. Lourencjo Jorge 21
a .6. Arthur Villaboim 09
a.7. Paulino Werneck 28
a 8 Maternidade Fernando MagalhSes 28
Maternidade Herculano Pinheiro 21
a 9 Salles Netto 21
a. 10. CarmelaDutra 21
a 11. Medicma Saude Publica 20
blOdontologia Total 93 vagas
b.1 Souza Aguiar 07

7. LOTAÇÃO
7.1. Os candidatos habilitados serão lotados pelo Departa-

mento de Recursos Humanos da Secretaria Estadual
(DRH) de Saúde ou pelo Centro de Estudos, Treinamen-
to e Aperfeiçoamento da Secretaria Municipal de Saúde
(S/CTA) respeitando a ordem de classificação, em data
e hora-a serem divulgadas após a promulgação dos
resultados.

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DA BOLSA
8.1. Inicio: 8:00 horas de 06.01.86

Término: 8:00 horas de 01.01.87
9. APRESENTAÇÃO

9.1. Os candidatos classificados deverão se apresentar em
local e data a serem indicados quando da publicação do
resultado final do concurso.

9.2. Os candidatos classificados deverão comprovar, até
31.03.86, estarem matriculados em um dos períodos
abaixo determinados:
a) Medicina —9o. 10°, 11°
b) Odontologia —6o, 7°.
c) Farmácia —5o
d) Setviço Social — 60
e) Nutrição e Dietética —6o, 7o
f) Veterinária —6o, 7o
g) Enfermagem —6o

9.3. O candidato habilitado deverá assinar termo de com-
promisso com o Estado ou com o Município do Rio de
Janeiro. 9.4. O candidato habilitado que não se apre-
sentar no local de estágio até o dia 13.01.86 será
considerado desistente.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. O candidato habilitado na categoria de Mediei-
na em Saúde Pública deverá cumprir uma
carga horária de 24 horas semanais, assim
distribuídas: — um periodo diurno de 12
horas — dois períodos na parte da tarde de 6
horas cada um. 10.2. O Departamento respon-
sável pela lotação se reserva ao direito de
definir a área de atuação do Bolsita.

10.3. Somente serão preenchidas permutas se as unidades
envolvidas e o DRH ou o S/CTA estiverem de acordo e
os interessados tiverem cumprido um estágio mínimo
de três meses na unidade para onde foram inicialmen-
te designados.

10.4. Os candidatos designados para a Maternidade Fernan-
do Magalhães cumprirão o estágio em outras unida-
des designada pelo S/CTA até o reinicio do funciona-
mento da referida Maternidade.

10.5. O candidato receberá durante o estágio uma bolsa
mensal igual a 3 vezes o MVR.

10.6. A inscrição no concurso vale. para todo e qualquerefeito, como aceitação expressa, por parte do candi-
dato. de todas as condições e exigências constantes
do presente Edital.

10.7. A taxa de inscrição não será devolvida em nenhuma
hipótese.

10.8. Será considerado excluído do presente concurso o
candidato que não atender a qualquer das exigências
constantes deste Edital.

10.9. O candidato que prestar declaração falsa ou inexata,
ou apresentar falsos documentos, terá a inscrição
anulada e todos os atos que dela decorrerem, sem
prejuízo da ação penal a que estiver sujeito.

10.10. A comissão responsável pelo concurso fará divulgar
sempre que necessário normas complementares ao
presente Edital

10.11. O presente concurso somente será válido parahabilitação ao Estágio no ano letivo de 1986. 10.12.
Os casos omissos serão resolvidos pelos Secretários
de Saúde do Estado ou do Município do Rio de
Janeiro.

"Marcelo Alencar me chamou de
homossexual porque eu me recusei a ir
para a cama com a mãe e com a mulher
dele", disse o Deputado Jorge Leite,
candidato do PMDB, que reagiu irritado
aos comentários do Prefeito Marcelo
Alencar a respeito de sua masculinidade,
feitos durante o comício de encerramento
da campanha do PDT, anteontem à noi-
te, no Largo da Carioca.

Jorge Leite disse que "declarações, de
Marcelo Alencar não podem ser levadas
cm consideração, pois trata-se de um
bêbado". E afirmou que gostaria de dar a
resposta diante do Prefeito: "Se Marcelo
Alencar acha que estou respondendo de
maneira muito pesada, que venha me
procurar. Mas peço que não venha de
porre, porque eu não bato em bêbado.
Brigo, bato ou apanho, mas de homem
para homem".

"Verdadeira floresta"
O candidato do PMDB afirmou que

Marcelo Alencar o acusou de homosse-
xual "porque havia muitos ao seu lado na
hora do discurso, o palanque do PDT era
uma verdadeira floresta. E tinha muito
chincheiro também. Não fui eu quem
promoveu festinha punk-pòdre nos jar-
dins suspensos da Coderte".

— Marcelo Alencar é bêbado e fu-
jáo. Ficou exilado nos Estados Unidos,
vivendo às custas das tramóias que seus

irmãos faziam aqui na direção da Última
Hora. Depois fugiu de lá, abandonou os
amigos e deu o cano em todos eles, ficou
devendo a Deus e ao mundo. Isso é que
ele tem de explicar.

Afirmando que vencerá a eleição
com uma diferença de 200 mil votos sobre
o segundo colocado, Jorge Leite recla-
mou do noticiário dos jornais, que regis-
traram o número pequeno de participan-
tes do comício do Jardim do Méier: "Nós
não fizemos comício porque fomos impe-
didos. O Secretário de Segurança e o
TRE nos tiraram a Cinelândia. E se o
JORNAL DO BRASIL pensa que me
prejudicou, está enganado. Até me aju-
dou porque eu apareci na foto chamando
esses caras do Governo de ladrões".

— Eu gostaria de saber como é que o
Secretário de Segurança deu permissão
para o PDT fazer comício no Largo da
Carioca, um local que não estava na lista
das praças relacionadas para esse tipo de
manifestarão. E também como o TRE
aceitou. E mais uma prova de como essa
eleição está sendo conduzida de maneira
a beneficiar o brizolismo.

A cessão do Largo da Carioca para o
PDT foi considerada''facciosismo" peloDeputado Jorge Leite.1 Segundo o candi-
dato do PMDB, "o partido foi empurra-
do da intenção de realizar um comício
amplamente anunciado na Cinelândia pa-
ra encerrar a carreata no Jardim do

Méier, sem tempo para anúncios. Nessas
circunstâncias, tinha até mais gente do
que eu esperava".

Para completar, ainda houve o
incidente com a equipe da Tv Globo, que
acabou cortando o meu discurso. Nem
pude acabar de falar. Acho que a repór-
ter foi mau-caráter ao fazer provocações.
Pelo menos foi isso o que eu soube.
Apesar de tudo, evitei que ela fosse
agredida. E evitaria mil vezes, pois não é
com agressões que vamos ganhar eleição.

A ausência das lideranças nacionais
do PMDB no encerramento da campanha
do partido no Rio foi considerada por
Jorge Leite "um desrespeito não ao can-
didato, pois este já está acostumado, foi
desrespeitado desde o início, mas ao
próprio partido e ao presidente regional,
Jorge Gama".

São Paulo ficou cheio de lideran-
ças. Acho que até o Alfonsín foi convida-
do e estava lá. Aqui não veio ninguém.
Nem o Deputado Márcio Braga, único
representante do Rio na Executiva Na-1
cional, apareceu, embora tenha ficado o
tempo todo bancando o papagaio de
pirata no ombro do Dr. Ulysses durante
o comício da Cinelândia. Eu só devo
agradecimentos ao Dr. Ulysses Guima-
rães. Este, é claro, tem seu eleitorado em
São Paulo e não podia mesmo estar aqui
no dia do comício de Fernando Hen-
rique.

Medina caminha em Bonsucesso
Acompanhado do locutor oficial da

campanha, Roberto Teixeira — que
abandonou o carro de som, cumprindo a
legislação do TRE, e anunciava aos po-
pulares "a chance de ver pessoalmente o
futuro prefeito", o candidato Rubem Me-
dina (PFL) prosseguiu ontem a luta do
corpo-a-corpo, sem dar conotação de
propaganda eleitoral: "Ninguém pode
me impedir de andar na rua", observou
Medina que, em vez de pedir votos,
distribuiu beijos, apertos de mão, autó-.
grafos e até cigarro para mendigo, em
duas horas de passeio por Bonsucesso.

Com desanimado grupo de medinetes
— ao contrário de correligionários do
Pacto Político Leopoldinense (Pacpol) —
que driblou a proibição do TRE, distri-
buindo panfletos em forma de cédulas
eleitorais com um X no n° 25, Rubem
Medina visitou 27 lojas do centro comer-
ciai de Bonsucesso, um dos mais impor-
tantes bairros da Zona da Leopoldina.
Durante o passeio, Medina recebeu
apoio da maioria dos populares.

"Bonito e cheiroso"
Se Medina foi hostilizado, à distân-

cia, algumas vezes, certamente foi por
eleitores do PDT e do sexo masculino.
Entre a maioria das mulheres e adoles-
centes, fez muito sucesso em sua segunda
incursão pelo bairro, desde que foi inau-
gurada, em setembro, a sede do Comitê
Pró-Rubem Medina do Pacto Político
Leopoldinense, entidade formada por co-
merciantes e profissionais liberais.

Sempre bem perfumado, Rubem Me-
dina chegou às 12h 09min a Bonsucesso e
entrou, com intimidade, no Bar Estrela
do Paraíso, na esquina da Avenida Paris
com Praça das Nações, onde tomou cafe-
zinho. Cumprimentou eleitores, jovens
estudantes do Luso-Carioca — especial-
mente alunas que comentavam "como ele
é bonitinho" — e abraçou com carinho
Francisca Garcia Pinto, 70 anos, 48 dos
quais vendendo bilhetes lotéricos na área
de Bonsucesso.

— Ele (Medina) é um moço bonito e
muito cheiroso. Me deixou toda perfuma-

Foto de Aguinaldo Ramos""ÜÜ

Medina sai aa campant,
com seis quilos a menos

da. Lá em casa, todo mundo é Saturnino,
mas eu acho que vou dar meu voto para
esse moço, o Medina — disse Francisca,
cearense e moradora de Piabetá, na Bai-
xada Fluminense.

Considerado o mais bonito e elegante
entre os candidatos, Rubem Medina
atraía a atenção de clientes, funcionários
e vendedores de lojas, além de camelôs
— que invariavelmente perguntavam se
terão proteção "no Governo dele" — e
de tietes, como as estudantes de Direito
Sheila de Vasconcelos Oliveira, 20, e
Julimar Martins, 22: "Nós queríamos ver
o Medina de perto", explicou Sheila, com
a colega, numa das lojas de modas por
onde passou o deputado. "Que a beleza
dele traga bondade para nós", comentou
outra mulher, Aríete Proença, 68.

Se para algumas eleitoras, a vanta-
gero de Medina está na elegância, para os
coordenadores do Pacto Político Leopol-
dinense o apoio ao candidato foi concedi-
do mediante "convênio assinado", com o
objetivo de que, caso eleito, Medina
resolva pelo menos o principal problema
da Zona da Leopoldina: falta de sanea-
mento básico. A explicação é do coorde-
nador geral do Pacpol, Libero Agnesini,
que, acompanhado do coordenador poli-
tico Oto de Oliveira, recebeu Medina,
entre morteiros lançados da sede do co-
mitê.

Se Medina obtiver pelo menos
35% dos votos dessa região, está eleito—
garantiu Libero Agnesini, lembrando que
a Zona da Leopoldina abrange total •
parcialmente sete zonas eleitorais.

Medina confirmou que conhece o
potencial de votos da Leopoldina e, por-tanto, não poupou sorrisos em seu pas- 

'
seio, nem mesmo quando atravessou a
linha férrea, para o outro lado de Bonsu-
cesso, por um dos locais de pior aspecto
do bairro: as passagens subterrâneas,
onde a iluminação é precária, o ar escasso
e a sujeira, predominante. Para aumentar
a aflição dos pedestres, ligeiro congestio-
namento provocado pela comitiva de Me-
dina, na ida e na volta.

"Você já ouviu falar de Rubem Me-
dina? Pois conheça-o pessoalmente e
agora: Medina neles!", repetia o locutor
oficial do candidato, Roberto Teixeira.
Com esse homem adiante, Medina
cumprimentou artesãos da Praça das Na-
ções, passou por salões de beleza, lojas
de ferragem, sapatarias, bares, restauran-
tes e farmácias.

Em uma drogaria, constatou, na ba-
lança, que seis meses de campanha lhe
roubaram seis quilos do peso, de 74
quilos, antes. Na noite passada, não dor-
miu mais que duas horas por conta da
ansiedade que também aumentou o nú-
mero de maços de cigarro, que fuma
diariamente e cujo total não revela:

Se eu disser a vocês, minha mu-
lher me mata.

Senador vence em escola-

Se o eleitorado, carioca tosse como
as crianças da Escola-Parque — na Rua
Marquês de São Vicente 483, Gávea —
a Cidade poderia orgulhar-se de ter os
eleitores mais conscientes do País: o
índice de abstenção na eleição simulada
realizada ontem, entre crianças de seis
a 11 anos, foi de apenas 1,1%. Entre os
276 que votaram, o vencedor para pre-
feito foi o Senador Saturnino Braga
(PDT) com 137 votos, seguido de Mar-
ceio Cerqueira (PSB), com 74; Rubem
Medina (PFL), com 30; e Jorge Leite
(PMDB) com quatro votos. Os outros
partidos tiveram um total de 23 votos.

Mary Ferraz Soares Lopes, uma das
diretoras da escola, explica que as pró-
prias crianças planejaram, executaram
e avaliaram a eleição. Isto porque, "a
filosofia da Escola-Parque é fazer com
que a criança desde cedo adquira cons-
ciência da realidade que a cerca, traba-
lhando o fato social juntamente com o
currículo pedagógico". Mary Ferraz
acrescentou que um aluno da primeirasérie do Io graü tem no seu currículo as
operações matemáticas, "a partir daí,
esse aluno terá a prática de poder fazer
a soma dos votos na eleição".

Alegria geral
Desde às 8h as crianças prepararam

as cabinas eleitorais indevassáveis e a
urna. A votação foi feita com muita
seriedade, de acordo com a orientadora
pedagógica, Paula de Castro. Ela expli-
cou que os alunos da alfabetização até a
4a série desenvolveram durante algu-
mas semanas trabalhos de pesquisa da
plataforma eleitoral dos candidatos,
além de levarem para a sala de aula
reportagens publicadas sobre as campa-
nhas e assistirem pela televisão ao horá-
rio gratuito de propaganda eleitoral."Na hora de votar foi uma alegria total.
As crianças levaram a sério que o voto é
secreto e nem comentavam sobre o
candidato de sua preferência".

Professores, funcionários e direto-
ras também tiveram democraticamente
o direito de participar da votação, mas"apenas como assessor do aluno" fize-
ram a orientação de como deveriam
proceder na hora de votar, disse a
diretora Rita Coutinho. Na hora da
apuração dos votos todas as séries ti-

Foto de José Roberto Serra

liana e Carolina torceram por seus candidatos

nham alunos presentes como "fiscais
dos votos". Além de serem computados
num quadro-negro, os votos eram tam-
bém marcados por três alunos em cada
uma das quatro mesas cada uma de um
dos principais candidatos — e uma
outra mesa marcava os votos dos candi-
datos dos pequenos partidos. Ana Luí-'
sa Martins, 10, 3a série, lia em voz alta
os votos. Quando determinado candi-
dato apareceu no cômputo dos votos,
os alunos começaram a vaiar e ela
gritou: "respeita o voto dos outros". Na
eleição apenas cinco votos foram anula-
dos e três estavam em branco.

De acordo com a orientadora peda-
gógica, os alunos também foram orien-
tados sobre moral, ou seja: que cada
um tem direito de ter sua escolha res-
peitada não só em eleições, mas em
todas as horas da vida. Quando o
último voto foi lido e o Senador Satur-
nino Braga foi escolhido, todos pula-
ram de contentamento. Bruno Cavai-
canti de Castro. 8, Ia série, disse que
votou no Saturnino, "porque ele cuida

das favelas e faz escola para os pobres".
A diretora revelou que hoje haverá

eleições para o prefeito da escola. Os
alunos já têm duas chapas.

O Partido das Plantas tem como
candidato Lucas Garcia, sete anos, alfa-
betização. Ele pretende plantar muitas
plantas na escola, fazer um trampolim
na piscina e limpar melhor o jardim.

Fernando do Prado, sete anos, alfa-
betização, do Partido Memória Escola-
Parque, pretende melhorar o galinheiro
e trocar a luz do banheiro.

Mary Ferraz explicou que como o
trabalho também é feito de acordo com
a série da criança, "a alfabetização
brinca de ser prefeito, pois essa é a fase
em que o universo escolar e da família
rege a vida da criança". Ela garantiu
que todos na escola participarão da
votação para prefeito e que "aquele

que ganhar encaminhará à direção pro-
jetos com desenhos e redações sobre as
melhorias que dependem da direção
executar".
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Professores das escolas municipais e estaduais do Rio
de Janeiro paralisaram as aulas por 24 horas e fizeram um
ato público na Cinelândia, exigindo do governador Leonel
Brizola a imediata abertura de negociações para a elabora-
ção de um novo plano de carreira da categoria, em que o
salário inicial corresponda a cinco salários mínimos c a
remuneração seja feita de acordo com a formação acadêmi-
ca de cada um.

Cerca de três mil professores se concentraram na
Assembléia Legislativa e partiram, em passeata, para a
Cinelândia, exibindo contracheques pregados no peito e
gritando slogans que ressaltavam a indignação da classe pelo
salário que recebem. Ana Maria Santana, que trabalha há
nove anos no Centro Comunitário de Lins de Vasconcelos,
recebe, líquido, Cr$ 682 mil mensais. Myriam Coimbra
Biar, que leciona há 24 anos no mesmo centro educacional,
recebe Cr$ 1 milhão 364 mil.

Muitos professores exibiam botões da campanha de
Saturnino Braga e Jó Resende à prefeitura do Rio, mas
mesmo assim responsabilizavam o governo do Estado pela
situação precária em que vivem os professores primários. A
resposta para essa situação era sempre a mesma: "Estamos

contra o nosso salário atual, mas não estamos contra
Suturnino Braga. Já conseguimos um aumento salarial uma
vez, com o governador Leonel Brizola, por que não
conseguiremos uma segunda vez?".

A presidente do Centro de Professores do Rio de
Janeiro, Hildésia Medeiros, declarou que o movimento não
tem qualquer conotação político-partidária. Apesar da ma-
nifestação ocorrer dois dias antes das eleições municipais, os
professores fazem questão de ressaltar que brigam pela
melhoria de um salário de fome e não pela eleição deste ou
daquele candidato". Hildésia disse que a paralisação das
aulas á uma forma de pressão democrática. Os professores
não têm a intenção imediata de seguir com a greve. Hildésia
Medeiros esclarece que se não houver aulas hoje nas escolas
estaduais, a responsabilidade será exclusivamente da Secre-
taria Estadual de Educação, que determinou a suspensão
das aulas até segunda-feira, porque salas de aulas estão
requisitadas para eleição.

"Salário de professor é jeton de vereador", era a
palavra de ordem dos manifestantes nas escadarias da
Assembléia Legislativa. Um carro oficial, que deixava a
Assembléia, recebeu vaias e gritos pedindo o fim das
mordomias. Durante a caminhada, os professores se mostra-
vam exaltados, e alguns foram atingidos por copos e sacos
de água jogados do alto dos edifícios.

Fotógrafos de jornais despertaram a agressividade de
muitos manifestantes, que demonstraram estar tensos. Ao
tentarem fotografar crianças dando cambalhotas sob uma
faixa do movimento, foram acusados de fascistas, de menti-
rosos e de estarem usando as crianças para desvalorizarem o
movimento. Sem entender, os fotógrafos se retiraram para
evitar maiores tumultos. Na Cinelândia, ao fotografarem
uma mendiga no meio da multidão, ouviram o mesmo tipo
de acusações. Como estavam todos muitos agitados, houve
um princípio de confusão.

. Também na porta da Câmara dos Vereadores houve
discussão. Os seguranças impediram que uma faixa fosse
colocada junto aos lampiões da entrada. Um manifestante
se irritou dizendo que a Câmara era do povo e que ninguém,
democraticamente, poderia impedir a colocação da faixa.
Logo, chegou a turma do deixa-disso e a faixa foi colocada
um pouco mais adiante.

Os professores estavam satisfeitos com a unidade do
movimento e seguros de que o governador Leonel Brizola
irá recebê-los. O prefeito Marcelo Alencar já o fez e
prometeu interceder junto ao governador para que o
problema seja resolvido rapidamente. Hildésia Medeiros
afirmou que todas as escolas estaduais paralisaram as aulas e
90% das municipais também o fizeram. Algumas diretoras
tentaram impedir a paralisação, mas as professoras afirmam
que os alunos e pais apoiaram o movimento, depois que
contracheques foram exibidos em salas de aula.

Depois da manifestação, o Amarelinho, bar tradicional
da Cinelândia, ficou com suas mesas lotadas e o tema
comum das conversas era o sucesso da passeata. Até mesmo
as divergências político-partidárias foram deixadas de lado,
a exemplo de uma professora que falava em alto e bom som:
"Antes de elegermos este ou aquele prefeito, vamos garan-
tir a valorização do magistério. Não adianta brizolões se o
professor recebe um salário de miséria".

Os alunos das redes tíè ensino estadual e municipal não
terão aulas hoje, amanhã e sábado devido ao recesso escolar
estabelecido pelas Secretarias de Educação, cm função da
realização das eleições para a Prefeitura, quando considerá-
vel número de escolas fica à disposição do Tribunal Regio-
nal Eleitoral.

Paralisação na PUC

é interrompida hoje
A sobrevivência da PUC está ameaçada e, para que a

universidade seja salva, c necessário o investimento signifi-
cativo das verbas federais acompanhadas de uma rcestrutu-
ração interna da universidade. Esta é a conclusão a que os
professores chegaram ontem durante uma assembléia da
classe que durou três horas. Eles decidiram que, depois de
dois dias de paralisação de suas atividades, hoje darão aulas
normalmente.

Uma passeata está marcada para quarta-feira, dia 20,
quando alunos, professores e funcionários manifestarão suas
insatisfações dentro da PUC. Na quinta-feira, dia 21, os
professores se reunirão novamente em assembléia para
analisarem a resposta da Reitoria sobre a eleição do decano, ,
o reconhecimento da Associação dos Doccnles da PUC. a
mudança da mantenedora, a criação da comissão de orça-
mento da PUC e o aumento salarial dos professores,
discutidos na assembléia de hoje.

Apoio ao financiamento
Durante dois dias os professores não.deram aulas e

éstiveram reunidos no debate SOS-PUC. A palestra de
ontem foi sobre o financiamento público das universidades
particulares. Estiveram presentes o vice-presidente da So-
ciedadc Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC),
Énio Candotti. e o secretário da Associação Nacional dos
Docentes do Ensino Superior (ANDES). Sidncy Sollis. O
professor do Departamento de Física, Luís Davidovieh.
afirmou que, nesta reunião, ficou decidido que tanto a
ANDES quanto o SBPC apoiarão o financiamento de uma
universidade como a PUC, "desde que esse financiamento
fique sujeito ao controle da comunidade acadêmica", disse
Davidovieh.

Ele acrescentou que esse financiamento implicará uma
reestruturação da universidade, "pois atualmente o orça-
mento da PUC é aprovado pela entidade mantenedora, que
tem poder de fechar cursos e até a própria universidade".
Davidovieh afirmou também que dessa mantenedora parti-
cipam apenas representantes da Igreja.

Na parte da tarde, os professores discutiram vários
itens, entre eles a formulação de uma proposta sobre a
criação dc uma comissão interna da universidade para a
aprovação do orçamento dos vários departamentos, a retor-
mulação da mantenedora e a eleição dos decanos nos
centros dc Teologia c Ciências Humanas, Tccnocicntífico e
de Ciências Sociais.

Além disso, os professores pedem que as verbas do
Governo federal sejam utilizadas imediatamente para repor
os salários dos professores que, segundo o professor Luís
Davidovieh, foram "corroídos" ao longo dos anos e que
estão abaixo dos professores das universidades federais.
"Essa medida evitaria que muitos professores parem de
lecionar na PUC", disse ele.

Os professores participarão também de um grupo de
trabalho para apresentar a curto prazo propostas dc refor-
mulação do estatuto da universidade. Eles aguardam ainda
uma contraproposta patronal relativa ao aumento salarial da
classe.

Cabos eleitorais

fazem propaganda

após o último dia
A proibição de propaganda política desde as

8 horas de ontem não foi respeitada pela maioria
dos candidatos, principalmente pelos mais cota-
dos. Na Cinelândia, após comício dos professo-
res do Estado e Município em greve, nas escada-
rias da Câmara Municipal, onde foram contor-
nados conflitos entre partidários do PDT, PSB e
PT, o chão ficou coberto de panfletos, enquanto
jornais pró e contra Saturnino e Brizola eram
distribuídos.

Na Central do Brasil, na hora do rush (18h),
havia carros com adesivos de Rubem Medina
(PFL) e dc Saturnino Braga (PDT) e cabos
eleitorais desses candidatos e também de Jorge
Leite, Sérgio Bernardes (PMN) e Antônio Pe-
dreira (PPB) distribuíam santinhos a indiferen-
tes trabalhadores, que buscavam trens jhra o
subúrbio com a pressa habitual.

Cinelândia
Às 16h, a Cinelândia ainda estava tranqüila

e somente grupos de pedetistas na Brizolândia
davam "aulas" sobre como escolher o melhor
candidato.

O ex-deputado e ex-vereador por São Pau-
lo, Milton Marcondes, que se dizia contra todos
os partidos — "são fisiológicos" —, tentava
escolher um candidato "menos pior", optando
por Saturnino. Ao mesmo tempo dizia que nem
o PDT escapava dc sua crítica, "pois aceitou
aquele Clemir Ramos de volta, depois de ele ter
saído para concorrer por outro partido" (o
PDC).

Pernambuco, o chefe eleitoral da área, tam-
bém conversava com os passantes, mostrando a
importância de eleger o candidato de seu par-
tido.

Às 16h30min, porém, a calma acabou. Che-
garam 3 mil professoras em greve com faixas,
panfletos e uma kombi com caixa de som e
tomaram as escadarias da Câmara Municipal,
local dos pedetistas, para protestar contra seus
baixos salários e pedir para já a aplicação do
Plano de Carreira (enquadramento por forma-
ção, por tempo de serviço e cinco salários
mínimos).

Enorme faixa ficou à porta da Câmara
(fechada) — Os professores lutam pelo Plano de
Carreira — enquanto a presidente do Centro
dos Professores do Estado, Hildésia Medeiros,
discursava para orientar os professores e pedir
calma.

Nesse momento quase sai a primeira briga.
O marido de uma professora, Valder Ferreira,
estava próximo aos pedetistas da Brizolândia e
reclamou porque um deles lhe disse que ia "lhe
dar uma bolacha. A discussão começou, e ele e
Heraldo Teixeira da Silva, l0-secretário da Mo-
bilização do PDT, brigariam se Pernambuco não
separasse os dois.

A turma do Marcelo Cerqueira trouxe os
professores pra cá — diziam os pedetistas.

Com professores, porém, havia bottons de
Saturnino, Marcelo e também do PT. Muitos
exibiam o contracheque colado ao peito, mos-
trando que seu salário inicial c dc Cr$ 700 mil
510 (líquidos), como fazia a professora primária
do Sambódromo (Ciep), Elizabeth Carvalho.

Quando a presidente do CEP explicou que
as Secretarias municipal e estadual tentaram
esvaziar o movimento, cancelando as aulas on-
tem e hoje, foi vaiada pelos pedetistas e aplaudi-
da por alguns que estavam no grupo que protes-
tava. Nós também concordamos com eles, só
que não é o momento adequado para fazer esse
movimento. Mas tudo bem, se o povo protestar
vai ficar forte — bradavam os pedetistas. Ressal-
tavam, porém, que o grupo foi levado à Cinclân-
dia pelos partidários de Marcelo Cerqueira co-
mo provocação, embora os professores tivessem
feito o mesmo movimento na Assembléia Legis-
lativa.

O único momento em que se fez silêncio foi
quando falou o presidente da Confederação dos
Professores do Brasil, também integrante da
diretoria da FAMERJ, Godofredo Pinto. Ele
afirmou que a Federação das Associações de
Moradores do Rio de Janeiro apoiava o movi-
mento.

Ao final, os professores saíram pacificamen-
te, após serem convocados para participar de
assembléia, domingo, á 14h, na sede do Sindica-
to dos Metalúrgicos. Gritavam: Professor unido
jamais será vencido.

Os professores se espalharam pela Cinelân-
dia e grande parte concentrou-se no bar Amare-
linho para, como diziam, um chope já, enquanto
os da Brizolândia voltavam para sua boca-de-
uma e grande roda se formava em torno de um
grupo dc capoeira.

Inativos do

Rio fundam

associação
Com uma carta aberta k Na-

ção, os aposentados e pensio-
nistas, que são cerca de 2 mi-
Ihões de pessoas, fundaram on-
tem a primeira Associação do
Estado do Rio, aberta a todas
as classes, principalmente as
sem sindicatos e os trabalhado-
res autônomos. Na carta eles
declaram que "ainda permane-
cem em greve dc fome e priva-
ções, imposta por uma legisla-
ção cruel e desumana que re-
duz a cada semestre os salários
da aposentadoria e as pensões
dos dependentes".

Reunidos em assembléia no
Sindicato dos Aeroviários, no
centro da Cidade — a associa-
ção ainda não tem sede própria—, os aposentados e pensionis-
tas da Previdência Social elege-
ram ontem a nova diretoria,
que será presidida pelo ex-
redator Roberto Pires. Segun-
do ele, a Associação do Estado
não vai lutar apenas pela repo-
sição salarial, mas também por
uma nova lei da Previdência,
com vistas à Constituição. Ex-
plicou que 40% dos aposenta-
dos dc todo o País — são quase
11 milhões — retornam ao
mercado de trabalho, subtrain-
do emprego da força jovem do
trabalho.

Gás explode em galeria

da Light e causa pânico

em edifício de Ipanema

O acúmulo dc gás natural em uma galeria subterrânea da
Light foi a causa da explosão que destruiu, na noite dc terça-
feira, parte da calçada cm frente ao número 22 da Rua
Visconde dc Pirajá. cm Ipanema, deixando em pânico os
moradores do Edifício Arpanema. Dc acordo com o laudo
técnico de engenheiros da empresa, o gás entrou em combus-
tão pelo contato das fagulhas e chamas provenientes de um
curto-circuito nos cabos dc baixa-tensão da rede elétrica.

— Foi um barulho forte, parecido com um trovão. O
fogo chegou a uns dois metros de altura e a fumaça invadiu as
janelas dos apartamentos mais baixos. Eu saí de porta em
porta alertando as pessoas e todo mundo desceu para a rua,
apavorado — contou Marinha Vieira, síndica do Edifício
Arpanema, com 50 apartamentos. O centro da explosão foi a
menos de um metro da entrada principal do prédio c um
buraco de quase quatro metros quadrados loi aberto na
calçada.

O acidente com a caixa elétrica da Light, ent Ipanema,
foi o sexto ocorrido em pouco mais de um ano na rede de
energia da Zona Sul. Em 18 de julho de 1984, na esquina dc
Rua Almirante Gonçalves com Avenida Copacabana, uma
explosão acabou resultando no incêndio de um Volkswagen
estacionado sobre o bueiro afetado. Um mês depois, em 27 dc
agosto, quatro explosões sucessivas, na esquina da Praia do
Flamengo com Rua Paissandu, estilhaçaram as vidraças dos
prédios vizinhos, causando à empresa, apenas com indeniza-
ções, um prejuízo dc Cr$ 2 milhões.

O problema mais grave, porém, ocorreu, também na
Rua Paissandu, cm 17 de outubro do ano passado, quando a
tampa de um bueiro, com cerca de 60 quilos, foi lançada para
o alto com o impacto dc uma explosão, fraturando seriamente
a perna do menino Alcxander de Andrade Parentes, de 11
anos, atingido ao passar pelo local. Segundo o porteiro do
Edifício Arpanema, Valdenir de Oliveira, apenas "por muita
sorte e a vontade dc Deus", a situação não se repetiu na
Visconde de Pirajá:

— O fogo começou a uns 300 metros daqui, lá no sinal
da esquina com a Rua Gomes Carneiro. Pelo menos três
bueiros tiveram as tampas arrancadas pela força da explosão.

Vote Consciente
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Light nega roubo

de fios e ameaça

com ação judicial
A Light negou que seus funcionários se

tenham apropriado de qualquer material do
Condomínio Santa Lúcia, na Barra da Tijuca,
como haviam denunciado os moradores. Segun-
do a empresa, eles se limitaram a recolher
pontas de fios utilizadas para fazer conexões
ilícitas entre a rede de baixa tensão da Light e
lâmpadas instaladas pelos moradores para ilumi-
nar três ruas.

A concessionária, em nota oficial, explicou
que houve consumo fraudulento de energia e,
em conseqüência, foi cortada a iluminação da
rua. Acrescenta que, se necessário, procederá
judicialmente contra os responsáveis pelas cone-
xões. O presidente da Associação dc Amigos e
Moradores de Santa Lúcia, José Lyra, disse que
o inspetor Mário Fontes, da 16a DP, constatou
que nos caminhões da empresa havia 77 metros
de fio, que foram levados para a delegacia, onde
está sendo investigado o caso.

José Lyra afirmou que há oito anos os
condôminos vêm pedindo iluminação pública
para as cinco ruas do Santa Lúcia, onde há cerca
de 50 casas. Há dois anos, alguns tomaram a
iniciativa de instalar, nos postes da Cetel, lâm-
padas com luz de mercúrio e puxaram energia
do cabo da Light. De um total de 40 luminárias,
necessárias para toda a área, apenas sete esta-
vam instaladas, disse.

No dia 18 de outubro, 10 funcionários da
Light chegaram em dois caminhões e arranca-
ram os fios condutores de energia. Como isso
deixou as ruas no escuro, José Lyra denunciou o
fato à 16" DP. Foi ao local o inspetor Mário
Fortes, que encontrou nos caminhões da Light
77 metros de fio e os levou para a delegacia para
apurar se são da empresa ou dos moradores.

Em nota oficial, a Light explicou que, no
último dia 10, "através dc uma turma de.eletri-
cistas, efetuou o desligamento dc sete luminárias
ligadas de forma ilícita c com material inadequa-
do, localizadas ná Avenida Senador Danton
Jobim e ruas Jorge Chama c Paulo Pereira da
Câmara, todas no Condomínio Santa Lúcia".
Acrescenta que tomou esta medida porqüe,
apesar de ter comunicado em 9 dc janeiro c 4 cie
fevereiro, através de documentos, a irregulári-
dade, os moradores não tomaram nenhuma
providência.

Nega que seus funcionários tenham se apro-
priado de qualquer material do condomínio,
porque "se limitaram, após o corte (de energia),
a recolher à viatura de serviço as pontas de fios
utilizados para fazer a conexão ilícita entre ás
lâmpadas c a rede de baixa tensão". Esclarece
que a iluminação pública não é atribuição sya,
mas da Prefeitura e que, no caso do condomínio,
"as luminárias foram instaladas à revelia da
concessionária e da Comissão Municipal de
Energia, órgão do município responsável pela
iluminação pública". Negou também que a ener-
gia estivesse sendo paga pelos moradores.

Para a Light, houve "consumo fraudulento
de energia". Por isso, informa que aplicará as
sanções previstas na regulamentação específica
dos serviços dc energia elétrica.

Empresas querem

novas tarifas

para saneamento
O Presidente da Associação das Empresas

de Saneamento Básico Estaduais (AESBE),
engenheiro Fabiano Campeio, defende "a re-
composição tarifária nas companhias de sanea-
mento, a exemplo do que já c permitido para
outros serviços públicos, com reajuste para
dezembro, e que os demais, em 1986, sejam
autorizados trimestralmente". A informação foi
dada ontem pela assessoria de comunicação
social da AESBE, que está pleiteando junto aos
Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento
Urbano e do Meio Ambiente "uma definição da
política tarifária dos serviços de saneamento".

Segundo o engenheiro Fabiano Campeio, "a
crítica situação econômico-financeira das cora-
panhias de saneamento só poderá ser atenuada
pela recomposição tarifária". Campeio alega
que, para as companhias de saneamento dos
Estados, "os reajustes sempre ficaram abaixo
dos índices inflacionários (não acompanhando
os aumentos salariais), das tarifas de energia
elétrica e de operação de novos sistemas, princi-
palmente em pequenas comunidades".

CONSELHO REGIONAL

DE ENFERMAGEM

DO RIO DE JANEIRO
TOMADA DE PREÇOS N° 01/85

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do
Rio de Janeiro torna público que se acha aberta a LICITAÇÃO,
destinada a contratação, pelo regime de empreitada global, dos
trabalhos de

REFORMA GERAL DA SEDE ADMINISTRATIVA
DO COREN-RJ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
2. Poderão participar da licitação Pessoas Jurídicas porta-

dores do CRJF — Certificado do Regularidade Juridico-Fiscal —
ou que se cadastrem perante o COREN-RJ até 02 (doisl dias.
inclusive, antes da data da abertura das Propostas, mediante a
apresentação dos mesmos documentos exigidos para a con-
cessão do CRJF.

3. A descrição detalhada das obras a serem realizadas e
todos os dados técnicos necessários fazem parte do Caderno
de Licitação, que poderá ser obtido — mediante o pagamento
da importância de CrS 20 000 (vinte mil cruzeiros), destinada a
indenizar os custos de reprodução da planta e demais especifi-
cações — na própria Sede do COREN-RJ, na Av. Presidente
Vargas. n° 502 — 4o andar, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, no horário comercial onde os interessados poderão
vistoriar o local a ser reformado

4 As propostas serão recebidas até às 15 (quinze) horas
do dia 04 (quatro) de dezembro de 1985. quando as propostas
recebidas serão abertas pela COMISSÃO DE LICITAÇAO
instituída pela Portaria n° 061/85 do COREN-RJ, em Sessão
Publica, na Sede da Entidade

5. Demais informações poderão ser obtidas junto a
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, no mesmo local ja citado, ou
através dos telefones (021) 233-6337 ou (021) 233-6380.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1985.
(a ) ANA SHIRLEY VALVERDE MEIRELLES

PRESIDENTE
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— INFO traz este mês uma
grande polêmica: a

automação crescente
do processo produtivo

ameaça o trabalho humano?
Quais as vantagens e

desvantagens
de substituir homens

por equipamentos e
papéis por memórias

magnéticas?
— Todas estas questões

são discutidas
na reportagem

Tempos modernos, os
impactos de uma nova era."

— INFO mostra também

o sucesso do Micro
Engenho 2 no segmento
dos micros profissionais da linha
Apple: 1700 unidades vendidas.

Como serão as
telecomunicações no Brasil
no ano 2000?
Técnicos da Embratel
e Telebrás estudam o
problema da concentração
da população
nos centros urbanos.
— Os rumos da política

Informática na
com a opinião

Walter Barelli,
do DIEESE.

Mais: atualidades,
gente,

software e livros.
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0 "gatelho" 
fara novos exames na UFMG

jaulista 
prende 

musicos dos 
"Titas

<t Secretaria de Seguranga Publica a instauragao de inquerito
SI^^H para apurar as denuncias feitas por um preso de Sao Leopoldo

^PB "H /' ;>' V que acusa o promotor de justiga Sergio Antdnio Chemale*. Madeira de ter recebido Cr$ 10 milhoes para pedir sua8 absolvigao no julgamento por crime de homicidio. No dia do
V / julgamento, entretanto, o promotor foi outro e C16vis Jose dosf * Santos Ribaioli foi condenado a 13 anos de prisaoJf Em nota divulgada ontem, a Procuradoria informou que>Jf diligencias preliminares efetuadas indicam Mauro Antonio* :-A£ Jr Graceili — empresario em Sao Leolpoldo — como sendo a'.* " pessoa que, usandoo nome do promotor, teria recebido osCr$

IVw % 10 milhoes sob o falso pretexto de influir junto a Chemalle
W WmJF Madeira em beneficio do reu.

%»> IB 'afjfell A denuncia de C16vis Jos6 dos Santos Ribaioli foi feita ao
I juiz Jos6 Domingues Guimaraes Ribeiro e ao promotor Claudio

Brito, logo apds o julgamento. 0 promotor Chemale Madeira,
g^pjP*^ embora designado, nao participou do julgamento, a pedido de
Tony Belloto, guitarrista ArncddoAntunes, voca&ta ™ 

^ 
Brito que disse ter tateressc por estar comesando

gg sua atuagao em Sao Leopoldo. Os dots promotores fizeram esta
afirmagao ao jornal Vale dos Sinos.

Segundo a denuncia do preso, o empresario Mdrio Anto¬
nio Graceili serviu como intermediario no caso por ser amigo do
promotor Madeira. O juiz disse que, ap6s a divulgagao do caso
pela imprensa, o promotor Madeira solicitou sua transferencia

I da primeira para a segunda vara criminal.
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plat6ia confusa pela variedade de generosapresentados, pelo inusitado numero de
integrantes (oito, tres deles cantores) e

com roupas
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Polícia 
paulista prende 

músicos dos 
"Titãs

Sáo Paulo — Dois roqueiros do  Fotos de Arquivo

Preso diz ter pago

com heroína
Sáo Paulo — Dois roqueiros do

grupo Titãs — cujo maior sucesso é
Sonífera ilha — foram presos com 158
miligramas de heroína pura em locais
diferentes — um dentro de um táxi e
outro no seu apartamento na avenida
Paulista — horas depois de deixarem
o show do cantor Gilberto Gil. O
vocalista, Arnaldo Augusto Nora An-
tunes Filho, foi autuado como trafi-
cante por ter na sua casa 128 miligra-
mas, quantidade considerada elevada
pelos policiais. O guitarrista, Antonio
Carlos Liberalli Bellotto, estava com
30 miligramas, pagou a fiança de Cr$
400 mil e responderá processo por
porte de droga em liberdade.

Essa é a terceira apreensão de
heroína em São Paulo, neste ano. A
droga, que só há pouco tempo come-
çou a ser consumida no Brasil, foi
descoberta em 1898 e, como inicial-
mente se pensava que ela não viciava,
foi usada durante cerca de dez anos
como cura para o vício da morfina.
Privado da droga, o viciado sente
febre, tem espasmos, vômitos, diar-
réia e fortes dores de estômago. Ela
pode ser injetada ou inalada e, so-
mente no ano passado, causou 800
mortes nos Estados Unidos.

Prisão
O vocalista Arnaldo Antunes, de

25 anos, confessou ter comprado cer-
ca de 158 miligramas de heroína de
um desconhecido dentro da boate"Rose Bombom", na rua Oscar Frei-
re, local freqüentado por roqueiros
paulistas da, zona sul da cidade. Ar-
naldo está preso sozinho numa cela no
4° Distrito Policial, na região da Con-
solação. "Não poderíamos colocar o
rapaz numa cela comum, onde estão
90 assaltantes perigosos", explicou o
delegado Luiz Rubens Russo.

Os roqueiros Arnaldo Antunes e
Tony Bellotto assistiram ao show de
Gilberto Gil no Palácio de Conven-
ções do Anhembi e foram jantar.
Logo depois, eles foram até o aparta-
mento de Arnaldo na avenida Paulis-
ta, 2.518. Segundo o delegado Ru-
bens Russo, Tony Bellotto adquiriu
do amigo, por Cr$ 175 mil, eerca de
30 miligramas de heroína. Saiu e pe-
gou o táxi de Josuel de Lima, minutos
depois, o carro foi interceptado poracaso, ainda na avenida Paulista pertodo Jardim Trianon,,por policiais da
operação polo da Polícia Militar (umesquema preventivo montado paraevitar assaltos a motoristas de táxi).

Os policiais ordenaram que Tony
descesse do carro para revistá-lo. Te-
mendo que a droga fosse encontrada,
o roqueiro tentou se desfazer do paco-tinho, segundo versão do delegado
Russo. "E cocaína", disse o guitarris-ta do grupo Titãs, que foi levado com
a droga até o plantão do 4o Distrito
Policial. O delegado Jorge Elias Fran-
cisco suspeitou da cor da droga: bran-
eo-marrom. Os peritos do Instituto de
Criminalística constataram, então,
tratar-se de heroína.

Na delegacia, Tony Bello não
revelou ao delegado que havia com-
prado a heroína de seu colega de
conjunto, Arnaldo Antunes. Os poli-ciais e o roqueiro foram até o aparta-
mento do rapaz que não colocou qual-
quer empecilho para que os policiaisentrassem. Numa gaveta do quarto de
dormir, dentro de um saquinho, os
policiais acharam mais 128 miligramas
de heroína.

Tráfico
No final da madrugada de ontem,

o delegado Elias Francisco iniciou o
flagrante: Arnaldo Antunes foi autua-
do por tráfico de drogas, artigo 12
(importar, exportar ou preparar tóxi-
cos), cuja pena prevista é de 3 a 15
anos de reclusão, além de pagamento
de 50 dias multas. Já Tony Bellotto,
autuado por porte de drogas, pagou
Cr$ 400 mil de fiança e responderá
processo em liberdade, com base no
artigo 16, cuja pena prevista é de 6
meses a dois anos de detenção, além
de pagamento de 20 a 50 dias multas.

A maior apreensão de heroína,
nos últimos anos, ocorreu no mês
passado quando a Polícia Federal des-
cobriu 4 quilos e meio de droga acon-
dicionados em sacos plásticos e enter-
rados no Guarujá. A droga foi trazida
da Indonésia para o Brasil e depois
seria levada para abastecer os merca-
dos da Europa e Estados Unidos.
Segundo especialistas, a heroína não
serve para uso médico, sendo identifi-
cada como um pó branco," de gosto
amargo e leve odor de vinagre. Se-
gundo o delegado Rubens Russo, os
dois roqueiros do grupo Titãs teriam
adquirido a droga para inalar.

Vony Belloto, guitarrista Arnaldo Antunes, vocalista

Uma banda sofisticada e brega

Jamari França
Os Titãs percorreram uma estrada

razoavelmente esburacada antes de che-
gar ao sucesso atual com Televisão, de
Arnaldo Antunes, e Insensível, de Sérgio
Brito, faixas do segundo lp deles pelaWEA. A estréia, em 84, com o hit
Sonífera Ilha parecia apresentar uma
banda calcada no ritmo jamaicano do
ska, popularizado em todo o mundo pelotrio inglês Police e, aqui, pelos Paralamas
do Sucesso.

Quem ia aos shows, sem conhecer o
disco, estranhava bastante e era comum
ouvir gritos de "toca um rock" vindos da
platéia confusa pela variedade de gênerosapresentados, pelo inusitado número de
integrantes (oito, três deles cantores) e
por um visual bem paulista, com roupas
pretas, pesados sapatos pretos e blusas
decoradas com ratos, baratas, aranhas e
outros insetos ditos repulsivos.

O choque auditivo e visual era plena-mente justificado. O som dos Titãs é uma
sofisticada fusão de rock, funk, reggae,

ska, mais o polêmico gênero brega, a
música da grande massa suburbana e do
interior, abominada pelos jovens de cias-
se média urbana, consumidores princi-
pais do rock brasileiro.

A imprensa não ficou atrás, rotulan-
do-os de new brega, provocando a res-
posta de que esses críticos e rotuladores
estavam cobrando uma posição elitista da
banda. Eles proclamam de peito aberto a
influência brega no trabalho deles como
um elemento enriquecedor que se mistu-
ra ao resto dos sons que eles ouviram e
fazem juntos hoje, funcionando coletiva-
mente sem que haja predominância de
qualquer um deles na banda.

Televisão, de Arnaldo Antunes, é
uma visão crítica da telinha presente no
nosso dia-a-dia de maneira às vezes sufo-
cante, como no caso atual na novela
Roque Santeiro, que está regulando a
vida cultural de todo o país, tornando
oportunos os versos de Arnaldo: "A
televisão me deixou burro, muito burro
demais. Agora todas as coisas que eu faço
me parecem iguais".

itas tra tivamentem CO sem nen um astro

A droga de muitos astros
Em 1969, já em pleno processo de sepa

ração dos Beatles, John Lennon gravou uma
música em que cantava o desespero causado
pela privação de heroína. Cold turkey (lite-ralmente, turco frio) era a gíria que descrevia
o viciado desprovido de sua droga. A letra
era forte o suficiente para ilustrar a situação
de impotência e carência provocada pelaausência da heroína: "A temperatura está
aumentando/febre alta/Não consigo ver futu-
ro/não consigo ver o céu/ Meus pés estãolão
pesados/ E também minha cabeça/ Eu queriaser um bebê/ Eu queria estar morto/ o "turco
frio" me agarrou."

Como Lennon, que admitiu ter usado a
heroína em um período difícil — exatamente
durante os desentendimentos que levaram ao
fim da carreira dos Beatles — dezenas de
músicos famosos, do rock ao jazz, fizeram
uso continuado da heroína, quase sempre
com conseqüências graves para suas carrei-
ras. John Phillips, criador dos Mamas and
Papas e compositor de sucessos como Cali-
fornia Dreaming e Monday Monday, perdeua mulher (Michelle Phillips, também do
Mamas and Papas) e o sucesso, mas conti-
nuou fiel à droga. O trumpetista Chet Baker
curtiu inúmeras prisões, uma surra de trafi-
cantes que o deixou sem dentes e um exílio
voluntário na Europa (ele é norte-
americano), mas, logo após o Free Jazz
Festival, em agosto, no Rio, inclusive, entre
suas exigências para uma pequena têmpora-
da em São Paulo, a heroína.

Jimi Hendrix e Janis Joplin são os dois
mais notórios mártires das drogas. Ambos
foram viciados em heroína, mas apenas Janis
teve seu óbito atribuído à droga. Jimi morreu
sufocado em seu próprio vômito após um
coquetel de drogas e bebidas que o fizeram
desmaiar. À época, o guitarrista dizia estar
afastado da heroína. Outro que teve sua vida
marcada por problemas com a heroína foi o
guitarrista dos Rolling Stones, Keith Ri-

chards, co-autor, com Mick Jagger, de quasetodos os sucessos do grupo.
De 1967, quando juntamente com Jag-

ger, Richards foi preso pela primeira vez,
acusado de posse e uso de entorpecentes, à
março de 1977, quando (desta vez com sua
mulher, a atriz Anita Pallemberg,) foi presono aeroporto de Toronto, no Canadá, o
músico freqüentou muito as páginas poli-ciais. A primeira prisão rendeu um editorial
do jornal Times, de Londres, a seu favor. O
flagrante teria sido uma armação de um
policial invejoso. A última, quase acabou
com os Rolling Stones. Ameaçado por uma
pena de cinco anos de prisão e proibido de
deixar o Canadá, teve a sentença suspensa
em troca de um concerto com renda em
benefício dos cegos e do tratamento contra o
vício da heroína em Nova Iorque.

Da lista de ex-usuários de heroína fazem
parte também o guitarrista Eric Clapton, quechegou a ser chamado o deus da guitarra nos
anos 60, em Londres; James Taylor, o gran-de sucesso do Rock'n Rio; Miles Davis, o
trumpetista que mudou a história do jazz;
Peter Towshend, líder do Who, hoje princi-
pai mantenedor de uma organização para a
recuperação dos viciados em heroína, e o
saxofonista de jazz, Gerry Mulligan. Peter
Towshend, cujo primeiro sucesso com os
Who, "My Generation" dizia "quero morrer
antes de ficar velho", recuperou-se do vício e
ajudou a recuperar Eric Clapton, a quemtirou do ostracismo e para quem organizou
um concerto recheado de estrelas do rock.

Mas nem todos conseguiram abandonar
a heroína. David Crosby, do Crosby, Stills,
Nash e Young, é, há mais de 10 anos,
consumidor da droga. Já esteve preso quatrovezes, está para ser julgado de novo. Em
entrevista recente, seu amigo e ex-
companheiro de banda, Graham Nash, afir-
mou: "Não sei como ele ainda está vivo".

a promotor no Sul

para 
ser absolvido

Porto Alegre — A Procuradoria-Geral da Justiça solicitou
à Secretaria de Segurança Pública a instauração de inquérito
para apurar as denúncias feitas por um preso de São Leopoldo
que acusa o promotor de justiça Sérgio Antônio Chemale
Madeira de ter recebido Cr$ 10 milhões para pedir sua
absolvição no julgamento por crime de homicídio. No dia do
julgamento, entretanto, o promotor foi outro e Clóvis José dos
Santos Ribaioli foi condenado a 13 anos de prisãoEm nota divulgada ontem, a Procuradoria informou quediligências preliminares efetuadas indicam Mauro Antônio
Gracelli — empresário em São Leolpoldo — como sendo a
pessoa que, usando o nome do promotor, teria recebido os Cr$
10 milhões sob o falso pretexto de influir junto a Chemalle
Madeira em benefício do réu.

A denúncia de Clóvis José dos Santos Ribaioli foi feita ao
juiz José Domingues Guimarães Ribeiro e ao promotor Cláudio
Brito, logo após o julgamento. O promotor Chemale Madeira,
embora designado, não participou do julgamento, a pedido de
seu colega Brito, que disse ter interesse por estar começando
sua atuação em São Leopoldo. Os dois promotores fizeram esta
afirmação ao jornal Vale dos Sinos.

Segundo a denúncia do preso, o empresário Mário Antô-
nio Gracelli serviu como intermediário no caso por ser amigo do
promotor Madeira. O juiz disse que, após a divulgação do caso
pela imprensa, o promotor Madeira solicitou sua transferência
da primeira para a segunda vara criminal.

Polícia de Rondônia

susta busca a milícia

após morte de agente
Porto Velho — A polícia civil de Rondônia foi obrigada a

suspender uma operação para apurar denúncias sobre a existên-
cia de milícia armada e de cárcere privado na fazenda São
Felipe, em Pimenta Bueno, depois que um de seus agentes
morreu assassinado ao amanhecer de ontem.

Oito agentes e dois delegados de polícia participavam da
operação, quando, às 6h45min, um dos jagunços da fazenda,
José Honorino Soares, matou cum um tiro de espingarda calibre
12 no peito o agente Indeval José Brasil. O corpo do policial foi
transladado para Goiânia. Atingido numa das pernas pelos
policiais, o jagunço José Honorino encontra-se internado numa
clínica de Pimenta Bueno.

A fazenda São Felipe, a 750 quilômetros de Porto Velho,
vem sendo ocupada por posseiros há mais de quatroanos,
registrando-se ali uma série de conflitos armados.

Na semana passada, recebendo denúncias de famílias de
posseiros, os delegados de polícia Antonio Felício, de Caçoai, e
Henry Anthoni, de Rolim de Moura, resolveram investigar a
existência de uma segurança particular dos fazendeiros, a
exemplo do que ocorre na fazenda Lavrama do Norte, também
em Pimenta Bueno. Ontem à tarde, eles tentaram reiniciar a
operação, pedindo reforços à Secretaria de Segurança Pública
de Rondônia.

O diretor geral de Polícia Civil, Paulo Morais, informou
que o jagunço José Honorino, embora ferido, está fora de
perigo e responderá a inquérito nas próximas horas. Nenhuma
autoridade forneceu até agora, os nomes dos fazendeiros.

Colonos se organizam

para invadir terras

em município gaúcho
Porto Alegre — Cerca de quatro mil famílias de colonos

estão se organizando para invadir, simultaneamente, várias
áreas de terras no município de Canguçu — informou, ontem,
durante assembléia na Federação dos Trabalhadores na Agri-
cultura (Fetag), um dos líderes do grupo, Leontino Leal
Silveira. O Movimento Estadual dos Sem Terra, entretanto,
não se responsabilizará pela eventual ocupação, advertiu ó
membro da sua comissão executiva, Darci Maschio.

Leontino Silveira anunciou na assembléia de mais de 100
presidentes de sindicatos rurais, a decisão dos colonos de
Canguçu, dizendo que "o pessoal do município não suporta
mais viver na miséria, trabalhando na terra como diarista e não
tendo sequer poucos hectares para plantar". Segundo ele, os
colonos fizeram várias reuniões para organizar as invasões "e játêm algumas áreas em vista".

A assembléia da Fetag decidiu, em votação, que os
sindicatos rurais não interferirão em casos de invasões, ficando
estes exclusivamente a cargo do Movimento Estadual dos Sem
Terra. Darci Maschio, da executiva do movimento, qualificoude "suicida" a pretensão dos colonos de Canguçu, distante 297
quilômetros da capital, que segundo ele, "não estão articu-
lados".

Darcy que é um dos líderes do acampamento da fazenda
Annoni, denunciou que a Brigada Militar vinha cometendo
abusos de autoridade na área, como revistar, repetidamente,
documentos e agendas pessoais dos acampados. O problema foi
contornado após os líderes da invasão terem se queixado ao
comandante da PM de Passo Fundo, Tenente-coronel Celso
Soares.

Produtores de soja

querem parar plantio
Porto Alegre — Produtores de soja do Alto Uruguai e

Planalto Médio estão ameaçando suspender o plantio, com
medo de que suas propriedades sejam invadidas por colonos
sem terra, até que o governo defina quais as áreas que serão
desapropriadas para reforma agrária.

A informação foi dada ontem pelo presidente da Federa-
ção de Agricultura do Rio Grande do Sul, Ari Marimon, que diz
ter recebido vários telefonemas de produtores de soja gaúchostemerosos das invasões. Disse que está havendo aliciamento de
trabalhadores assalariados, como operadores de máquinas agrí-
colas, que estão deixando as lavouras com a promessa de
receber 20 hectares na fazenda Annoni, invadida há 15 dias por2 mil 500 famílias de colonos.

Segundo Ari Marimon, se o governo federal não definir
logo as áreas,"o prejuízo com o atraso ou suspensão do plantioda soja será muito grande".

Desembargadores do DF

pedem veto a projet©

que consideram imoral
Brasília — Oito dos 14 desembargadores do Tribunal deJustiça do Distrito Federal enviaram ao Presidente Sarney umabaixo-assinado em que pedem o veto ao projeto de lei queefetiva 303 funcionários — celetistas e autônomos — contrata-

dos pelo Tribuna. Muitos desses funcionários são parentes de
juizes, desembargadores e do próprio presidente do Tribunal.

Os desembargadores consideram o projeto inconstitucio-
nal, porque, pela lei, a efetivação de funcionários só pode serfeita através de concurso público, requisito que o Congresso não'considerou ao aprovar o projeto. O presidente do Tribunal,Antônio Honório Pires de Oliveira Jr., defende-se, argumen-tando que não está efetivando ninguém, mas apenas criando"um quadro permanente com tabela celetista"; com isso,segundo ele, essas pessoas não terão que renovar periodicamen-te seus contratos.

— Além de inconstitucional, o projeto ofende a moralida-
de pública — diz um dos desembargadores. Ele explicou porque os outros seis desembargadores não subscreveram o do-cumento enviado ao Presidente da República: quatro têm
parentes entre os 303 funcionários que serão beneficiados com o
projeto. Os outros dois não quiseram, simplesmente, se envol-ver no problema.

Os desembargadores apontam a mulher do presidente doTribunal, Marina Rocha Pires de Oliveira, que tem cargoJDAS-
4, com salário de Cr$ 7 milhões 51 mil 145, como uma dásbeneficiárias, assim como sua irmã, Raimunda da Rocha
Oliveira, e a filha do chefe de gabinete, Rosana Lepletier
Guimarães, DAS-2, com salário de Cr$ 4 milho,es 966 mil 244.
O presidente e seu chefe de gabinete, Assu Guimarães, nãonegam que seus parentes trabalham no Tribunal, mas garantem
que nenhum deles será beneficiado com o projeto, justamente
por terem cargos em comissão (DAS). O presidente HonórioPires afirmou que sua mulher prestou concurso há um ano einformou que tem um filho, Múcio Homero, estudante deDireito, fazendo uma espécie de estágio no tribunal.

Desde 1972, segundo o presidente do Tribunal, são
contratados funcionários celetistas e autônomos para suprir asdeficiências de pessoal, conseqüentes ao aumento do número devagas. Os concursos realizados desde essa época não ofereciam
as vagas necessárias e eram realizados sempre muito tempo
depois de criadas as varas. Periodicamente, com autorização doPresidente da Rebública, os contratos desses funcionários eram
renovados. Foi para acabar com essa burocracia e dar a esses
funcionários um mínimo de garantia que o Tribunal apresentou
o projeto de lei, conforme a versão de seu presidente.

5, Belo Horizonte / Foto de Waldemar Sabino

na"gatelho" 
fará novos exames

Gatelho/coegato" de

Minas pode ser monstro

mas o dono gosta dele
Belo Horizonte — O veterinário Marco Aurélio Jardim de

Miranda, há 23 anos proprietário de uma das mais procuradasclínicas veterinárias de Belo Horizonte, classificou de "mons-
tro", "fenômeno teratológico" produzido por uma degeneração
na formação do feto, o gatelho ou coegato — mistura de gato ecoelho — que está em tratamento, desde a semana passada, no
Centro Veterinário Lucas Júnior, no bairro Caiçara.

O dono do animal é o detetive Antonio Leonídio da Silva,
lotado na Superintendência de Polícia Civil, que cria bichos
porque gosta e não para vender. Ele não quer publicidade e se
aborreceu com a clínica por ter revelado, anteontem, um de
seus prenomes, mas confirmou ter em casa um coelho e uma
gata, de cujo cruzamento teria nascido o gatelho/coegato.O fenômeno é raro. O veterinário Marco Aurelino lem-
brou que, há cerca de 20 anos, nasceu também em Belo
Horizonte um gato com o quarto posterior de um coelho. "A
notícia da existência do monstro também provocou na época
grande interesse", acentuou Marco Aurélio. Ele afastou a
possibilidade de o gatelho de Caiçara ser um gato de raça inglesa
Manx, cultivada a partir de uma mutação natural.

A médica veterinária Beatriz Moreira Neves, formada há
dois anos e uma das sócias da Clínica Lucas Júnior, garantetambém tratar-se de uma anomalia. E revelou que o gato será
encaminhado na próxima semana à Escola de Veterinária da
UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), para exames
mais detalhados.

Após a divulgação da notícia pelo JORNAL DO
BRASIL, o número de pessoas interessadas em conhecer o
animal foi muito grande, sem contar os repórteres e fotógrafas— comentou a veterinária. Ela confirmou o parecer da sua
colega Ana Maria Araújo Barbosa, que tratou do gatelho: é
impossível a fecundação entre um coelho e uma gata, animais de
espécies e ordens diferentes.

Não existe possibilidade de cruzamento. Enquanto o
gato tem 38 cromossomos, o coelho tem 44 — afirmou Beatriz
Neves, que confirmou serem de coelho as características das
membros posteriores do gato: cauda mais curta, linha dorsal
elevada, patas traseiras maiores, pêlos da parte posterior mais
finos, densos e em maior quantidade, próprios dos coelhos,
além das orelhas, maiores do que as dos felinos. A veterinária
também afastou a hipótese de que seja um gato da raça Manx,
pouco comum no Brasil, e que, pelo reduzido poder aquisitivo
do proprietário — um policial — seria muito difícil para ele
conseguir um exemplar para cruzá-lo.

O proprietário da Clínica Cliventur, na Zona Sul de Belo
Horizonte, Marco Aurélio Miranda, não tem dúvidas de que obicho seja um gato, mas ressalta:

~ Estamos diante de um caso típico de anormalidade
genética. Há possibilidade de que a mesma mãe, Cruzando como mesmo pai, venha a ter outros filhotes com as mesmas
características. E uma questão de gene recessivo e precisa haver
dois genes iguais para poder aparecer a anomaiiq.
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sínodo anistia a

sovietismo

Acordo sobre Irlanda do
v

Norte será firmado amanhã
ji Dublin — Os Primeiros-Ministros de Re-

pública da Irlanda, Garret Fitzgerald, e da
, Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, assinarão
, finalmente amanhã o acordo para a participa-
rção do Governo de Dublin na administração

da província britânica da Irlanda do Norte e
nos esforços para aplacar a violência da guerri-
lha separatista do Exército Republicano Irlan-
dês (IRA), segundo afirmou ontem o diário de"'Dublin Irish Press, no primeiro relato detalha-* do dos resultados de uma negociação que se

Jj arrasta há mais de um ano.
fl A possibilidade desse novo acordo vem

sendo bombardeada pelos principais líderes da
í maioria protestante norte-irlandesa a com re-
t presentação no Parlamento local. Liderando
i dois partidos que em outras questões se opõem
i) mutuamente, Ian Paisley e James Molineaux
tt prometem se opor juntos, a um acordo que de
t seu ponto de vista ameaça levar à unificação
I

com a Irlanda de maioria católica. Esta oposi-
ção se daria com a renúncia das bancadas, para
forçar um referendo como o que há 13 anos
confirmou a vontade dos protestantes da Irlan-
da do Norte de permanecerem britânicos.

Segundo Tim Pat Coogan, editor de Irish
Press, Thatcher e Fitzgerald se encontrarão
amanhã provavelmente em Belfast para firmar
o acordo cujos principais pontos são: criação
de um órgão de nível ministerial anglo-
irlandês, chamado Conferência, com sede em
Belfast; maior controle disciplinar do Regi-
mento de Defesa do Ulster, força de manuten-
ção da ordem constituída por protestantes,
que tem sido objeto de queixas da minoria
católica da Irlanda do Norte; o acordo seria
implementado gradativãmente, passível de re-
visão em três anos, além de registrado na
ONU.

Outra tentativa, em 16 anos de luta
í Londres — O objetivo é pôr fim a 16 anos
, de violência que já deixaram mais de 2 mil 500
„ mortos. O meio seria dar à República da
t Irlanda (de maioria católica) alguma forma de
r autoridade na administração da Irlanda do
t Norte, província britânica de maioria protes-tante. Em troca, a República da Irlanda ajuda-
(ria mais firmemente a combater a guerrilhaseparatista do IRA no Norte, e reconheceriatacitamente que a província permanecerá se-parada.

« Cinco tentativas anteriores foram feitas
buscando um sucedâneo para o Stormont,

Parlamento que governou a província norte-
1 irlandesa desde a partilha da Irlanda em 1920até a instituição do Governo britânico no
' Norte em 1972. Mas nenhuma conseguiu con-

vencer protestantes e católicos quanto a uma' fórmula de partilha do poder.
i A que mais chegou perto foi a dos chama-
j dos acordos de Sunningdale, em 1974. Os" Governos britânico e irlandês fixaram um
l plano que previa um Executivo compartilhado

na Irlanda do Norte, que chegou a tomar
posse, e uma Assembléia de 78 representan-

( tes, que foi eleita. A Grã-Bretanha suspendeu
, sua administração direta na província, mas
> depois de cinco meses tudo foi por água

abaixo, ante uma greve geral de trabalhadores
protestantes, ataques terroristas é o inconfor-
mismo da liderança protestante moderada.

Em 1973, o Primeiro-Ministro conserva-
dor Edward Heath já havia obtido do Parla-
mento britânico uma lei que dava à província o
direito de permanecer integrada. Fixou tam-
bém as bases legais para a criação de uma
Assembléia local. O objetivo, mais uma vez,
era tranqüilizar os protestantes, mas novamen-
te uma campanha de violência do IRA frus-
trou a tentativa.

Em 1975, programaram-se eleições parauma Convenção Constitucional, nas quais os
partidos protestantes ganharam 46 das 78
cadeiras. Chegou-se a alguns acordos, espe-
cialmente quanto à necessidade de uma admi-
nistração autônoma, ainda no quadro da Irlan-
da do Norte como província britânica, mas a
questão de partilha do poder Executivo levou
afinal à dissolução da Convenção em 1976.

Em 1977, o Governo trabalhista britânico
estabeleceu um programa de cinco pontos quecriava uma Assembléia com poderes çonsulti-
vos mas não de legislação. Mas os partidos
protestantes se retiraram quando o então Pri-
meiro-Ministro irlandês Jack Lynch exigiu re-
vogação da garantia de gradual retirada dos
britânicos.

COMUNICADO A PRAÇA

MEIRA S.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS RE-
PROGRÁFICOS comunica à sua clientela e ao
público em geral o fechamento, em 13/11/85, de

sua loja de materiais de desenho, engenharia e arquitetura
localizada na Av. Erasmo Braga n° 227 B.
O fechamento da loja de materiais da MEIRA no Rio de Janeiro é
a continuação de uma política adotada a nível nacional pela
principal Empresa do Grupo LEMAC, a LEMAC S.A. INDÚSTRIA
HELIOGRÁFICA, maior fabricante de produtos heliográficos da
América Latina.
O objetivo da medida é a concentração dos esforços da MEIRA
na atividade de serviços reprográficos, que responde por 80%
do seu faturamento e 98% dos lucros da Empresa.
A MEIRA informa, ainda, que acaba de instalar um moderno
CENTRO GRÁFICO à Rua Sacadura Cabral, 160 — Tel.: 223-
2437, além de continuar atendendo à sua clientela de cópias
através de sua rede de agências de reprografia.

MARIO CARNEIRO LOPES
PRESIDENTE

16 ? 1° caderno ? quinta-feira, 14/11/85 JORNAL DO BRASH,Internacional

Pequena taxa :

de natalidade :

assusta Europa

Londres — Os países da Europa
estão preocupados com a possibilidade, de
ficarem sem europeus e, segundo estatís-
ticas da Comunidade Econômica E^rp-
péia (CEE), o número de nascimentos
por cada 1 mil pessoas caiu de 18 em 1960
para 12,2 em 1982, enquanto a taxa de
mortalidade pouco se modificava, de 10.8
em 1960 para 10.5 em 1982. A CEE-diz
que para os 10 países da comunidãde
conservarem sua população nos níveis
atuais é preciso que as mulheres em idÜtíe
de reprodução tenham uma média de-2.1
filhos. Apenas na Irlanda ela é mais^lta
(2.9), enquanto na França é de 1.8 e de
1.3 na Alemanha Ocidental.

Os números da Organização Mundial
da Saúde para a Europa, inclindo, a
União Soviética, confirmam o declínio,
mostrando que em 1975 havia 15.8 nasci-
mentos por cada 1 mil habitantes, <en-
quanto em 1981 esse número era; .de
apenas 14.3. m

As razões para a queda da taxa'de
nascimentos são tão complexas e variadas
quanto o número de países envolvidos,
indo de preocupações monetárias, de
moradia e com a guerra atômica a divór-
cio e outras atitudes sociais em relação
aos filhos.

O relatório da Comissão Econômica
e Social diz que o declínio populacionalnão significa apenas a queda do número
de consumidores mas também priva a
ft»rça de trabalho de gente jovem. E
afirma: "Uma força de trabalho com uma
proporção relativamente alta de gente
jovem é mais competitiva, mais móvél e
mais inovadora."

O problema é mais grave na Alemã-
nha Ocidental, onde a população caiu de
58 milhões 310 mil em 1972 para poucomais de 56 milhões, hoje. O governo teve
de aumentar o tempo de serviço militar
obrigatório, de 15 para 18 meses, paracompensar a diminuição no número de
recrutas.

Cardeal Koenig espera do

Honecker pode ir França e Suíça

a Bonn este ano prendem 61 por

depois da cúpula traficar heroína
Berlim Oriental — O líder da Alemanha Oriental,

Erich Honecker, iniciou conversações com um dos mais
destacados governadores de Estado da Alemanha Ociden-
tal, o esquerdista Oskar Lafontaine, do Sarre, em meio a
especulações diplomáticas de que a projetada visita de
Honecker a Bonn, adiada duas vezes, será realizada no
próximo mês. Acredita-se que Lafontaine levantará a
questão durante os encontros, que ele espera resultem
também em novas encomendas para as indústrias siderúr-
gicas de seu Estado.

Diplomatas ocidentais dizem que um acordo viabili-
zando a visita de Honecker nas próximas semanas poderáser um valioso indicador do clima geral das relações Leste-
Oeste, após o encontro de cúpula da próxima semana em
Genebra entre o Presidente Ronald Reagan e o líder
soviético Mikhail Gorbachev.

Honecker adiou uma viagem prevista inicialmente
para setembro, quando aumentaram as tensões entre
Washington e Moscou. Diplomatas dizem que, aparente-
mente, o então líder soviético, Constantin Chernenko,
desaconselhou a visita.

— Se o encontro de cúpula não terminar mal, a
possibilidade de Honecker ir à Alemanha Ocidental parece
grande — diz um diplomata.

A visita de Lafontaine tem um significado especial,
porque o Sarre. localizado junto à fronteira com a França,
é o Estado natal de Honecker e seria incluído em qualqueritinerário que fizesse.

Analistas dizem que Honecker está fortemente inte-
ressado em visitar a outra Alemanha tanto por razões
pessoais — ver a cidade onde nasceu — como para elevar o
conceito diplomático do país que dirige.

Honecker, entretanto, tem-se mostrado evasivo so-
bre a visita, dizendo que ela ocorrerá quando for "adequa-
da para ambas as partes". Ao mesmo tempo, a imprensa
da Alemanha Oriental anunciou que o Conselho Militar do
Pacto de Varsóvia iniciou terça-feira um encontro de
rotina em Berlim Oriental, sem dar maiores detalhes das
discussões.

Paris e Berna — Cinqüenta e cinco traficantes de
drogas foram detidos ontem na França. A detenção de
outros seis traficantes e a descoberta de um laboratório de
heroína, segunda-feira, na Suíça, representaram um gran-de golpe ao tráfico internacional de drogas, informou a
polícia francesa. A ação da polícia suíça só foi divulgada
ontem para não prejudicar as operações na França.

O chefe da brigada francesa contra narcóticos, Jac-
ques Franquet, disse que os 55 traficantes detido em várias
partes do país — Paris, Arras, Nimes, Marselha e La
Ciotat — eram em sua maioria da Tunísia, e salientou que
a operação, planejada há seis meses, era o resultado da
cooperação das autoridades policiais da Tunísia, Suíça e
dos Estados Unidos. Na ação suiça foi detido o francês
Phillippe Wiesgrill, considerado o maior químico de heroí-
na no mundo.

A operação de ontem, na França, foi realizada
simultaneamente em várias partes do país sob a coordena-
ção de Franquet. Em Marselha, principal foco de tráfico de
drogas na França, cerca de 100 detetives, acompanhados
de um magistrado, cercaram um conjunto habitacional que
abriga em sua maioria imigrantes. A um determinado
sinal, eles invadiram 30 apartamentos, enquanto outros
colegas faziam o mesmo em Paris, Arras e Nimes. Nas
malhas da polícia caíram 55 traficantes, sendo apreendidas
algumas armas, bens roubados e pequena quantidade de
heroína.

Segunda-feira, a polícia suíça descobriu um laborató-
rio de heroína na cidade de Châtel Saint-Denis, próximo a
Friburgo, e deteve seis traficantes — quatro franceses e
dois suíços — além de apreender 10 quilos de heroína pura
no valor de 46 milhões de dólares.

A polícia austríaca revelou ontem que a heroína
encontrada há duas semanas em poder de dois iugoslavos,
no valor de 120 mil dólares, lhe fora entregue por um
funcionário da Alfândega búlgara.

Los Angeles — Pelo menos 343 pb§-soas inocentes foram condenadas à morte
neste século, nos Estados Unidos, pòrcrimes que não cometeram e 25 delas,
foram executadas, indicou o mais extenso
estudo sobre o tema realizado no paíai"

A pesquisa foi realizada pela União
de Liberdades Civis dos Estados UniVlós
durante três anos e divulgada na corifê-
rência nacional da Sociedade de Crimi^o-
logia de San Diego, Califórnia.

Para o porta-voz do Ministério da
Justiça, John Russel, o resultado do estu-
do não significa que se deva abolir a penade morte, mas que se deve buscar "um
melhor sistema judiciário".

A pesquisa se baseou em informa-
ções da imprensa, atas de processos,,entrevistas com advogados, e cita várias,
razões pelas quais as sentenças foram
consideradas errôneas, como confissões
posteriores dos culpados ou de testemU-
nhas, álibis válidos e erros dos investiga-
dores. -iri

O diretor da pesquisa considerou ter
encontrado "dramática prova de que côfi-
tinuam falhas as leis que sentenciar á
morte". Segundo ele, é uma "certeza
lógica' que inocentes acabem sendo mor-
tos, "num sistema que executa pessoas"."

Os pesquisadores concluíram que ós
esforços da defesa nas cortes de apelação
resultaram em 147 correção de sentenças
originalmente erradas. Em 39 destesi,cá-"
sos, o verdadeiro culpado confessou' .#
investigações de jornais resultararn^tia
correção de 23 sentenças. Os pesquisado-
res atribuíram 10 correções a uma simpj^s
questão de sorte. -| ;

Nos Estados Unidos, há atualmente 1
mil 600 pessoas esperando ser exeou-
tadas. /

Araújo Netto
Correspondente

Roma — Amigo pessoal há 24 anos de
Karol Wojtyla, que várias vezes hospedou em
sua casa vienense, freqüentemente identifica-
do como o pai espiritual do primeiro Papa
polonês, o Cardeal Franz Koenig, arcebispo
de Viena durante quase 30 anos, às vésperas
do sínodo extraordinário convocado para fazer
uma avaliação dos 20 anos do Concilio Vatica-
no II, antecipa que se pode esperar uma
anistia para religiosos e fiéis punidos pela alta
hierarquia católica (entre eles Frei Leonardo
Boff e o teólogo Hans Kürg), como um dos
gestos mais significativos da assembléia sino-
dal presidida pelo papa, a partir de 25 deste
mês e até 8 de dezembro.

O próximo sínodo não poderia cumprir
também um gesto de reconciliação interna da
Igreja, abolindo todas as condenações que
foram feitas a pessoas por causa de interpreta-
ções que deram em boa fé e por um sentimen-
to verdadeiramente cristão?

A essa pergunta direta que lhe propôs o
vaticanista e jornalista italiano Gianni Licheri,
o Cardeal Franz Koenig, hoje com 80 anos,
mas ainda considerado um dos príncipes mais
abertos e sábios da Igreja Católica, grande
protagonista do Concilio Vaticano II, deu uma
resposta muito clara:

Certamente se poderia falar disso. Não
se pode mudar a doutrina, a revelação. Mas
tudo aquilo que se refere ao plano humano
pode ser reconsiderado. Como afirmei há 10
anos, o perigo que hoje enfrentamos não é
tanto a morte da crença religiosa, mas a
crescente discrepância entre fé e vida eclesial.
Esta continua, infelizmente, realidade intacta,
mesmo hoje, e o sínodo não pode ignorá-la,
tendo sempre presente que se a fé não se
extinguirá, pode porém colocar-se ao lado ou
fora da Igreja.

Lendo e interpretando essa previsão do
cardeal austríaco, o teólogo espanhol J. M.
Gonzalez, seu amigo de longa data, não tem a
menor dúvida:

Quando Koenig fala de reconsidera-
ção, fala de uma possibilidade de anistia, que
pode se concretizar como uma das mais inte-
ressantes novidades desse sínodo extraordiná-
rio que trará a Roma presidentes de conferên-
cias episcopais de todo o mundo.

O que mais deseja e espera desse sínodo?
O Cardeal Koenig, um dos maiores defensores
da linha do aggiornamento e do diálogo,' também diz com muita clareza:

Desejo e espero que, além de uma
simples celebração, o sínodo chame a atenção
para alguns documentos, atualize positivamen-
te o pensamento do concilio e elabore um

trabalho para o futuro. Certamente, não será
uma assembléia celebrativa ou de simples
recordação. Há 20 anos daquele evento (o
Concilio Vaticano II), justamente quando já
se fez uma reflexão mais tranqüila, é preciso
atualizar o pensamento de então à nova reali-
dade, em vez de proceder quase somente a
uma autocrítica. A Igreja de fato deve avançar
e renovar o espírito do concilio, reformando-o
para a frente, e não repensar nele com temor,
pois a virada de então permanece uma pedra
milenar irrenunciável. O discurso do Papa
João XXIII contra os profetas da desventura
conserva ainda hoje toda a sua atualidade.

A partir dessa resposta, o Cardeal Koenig
acentuou suas divergências e críticas às idéias
defendidas atualmente pelo Cardeal alemão
Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação
para a Doutrina da Fé.

A duas perguntas específicas sobre Teolo-
gia da Libertação na América Latina e o
futuro da Igreja, o cardeal austríaco disse:

Apenas comecei a ler o livro de Leo-
nardo Boff. Não conheço pessoalmente o
problema, e nunca falei com o autor. Não
posso portanto responder com a necessária
competência. De qualquer modo, sei que Boff
continua a ensinar e que o superior geral da
ordem o apóia plenamente. E isto para mim é
muito significativo. /

Opinando sobre uma recente afirmação do
Cardeal Ratzinger, sobre a conveniência de
uma restauração que procure um novo equilí-
brio depois dos exageros de uma abertura
indiscriminada ao mundo, o Cardeal Koenig
praticamente antecipou a polêmica que muitos
consideram inevitável. Diz o Cardeal Koenig:

Pôr o acento sobre a palavra restaura-
çáo dá muito o sentido de uma nostalgia do
passado. É preciso, ao contrário, ter presente
que se celebrou um concilio depois de quasecem anos do último. A Igreja do passado
olhava com medo qualquer novidade da histó-
ria, se sentia separada do mundo, que via
como o mal em si. O Concilio revirou essa
impostação, introduzindo esta abertura à his-
tória, na direção dos não-cristãos, lançando as
premissas para os secretariados para o diálogo,
que foram muito importantes para a realização
de tal abertura. Hoje são muitos os que não
crêem, mas procuram. Através dos três secre-
tariados, que Paulo VI quis com força e seguia
com grande interesse, a Igreja encontra essa
humanidade tal como ela é. Não pode portan-to desejar um novo equilíbrio no sentido
exposto (por Ratzinger).

A rara e longa entrevista concedida peloCardeal Franz Koenig está reunida num livro
de 120 páginas, Chiesa, Dove Vai?. (Igreja,Aonde Vais?), apresentado ontem pelo seu
editor romano, Borla.

tanques levam os 2 mil soldados suíços que protegerão a reunião de cúpi

URSS acusa EUA de criar

Amigo de Rock

Hudson quer

ser indenizado-• U R
Los Angeles — Marc Christian, de"31

anos, amigo íntimo do ator Rock Hud-
son, entrou na Justiça com um procç$sQreclamando o pagamento de 14 milhões
de dólares a título de indenização, ale-:
gando que corre alto risco de haver
contraído AIDS, porque o falecido astro
lhe mentiu, ao negar que estivesse conta*
minado com a doença mortal.

Marc Christian disse que ele e Rock
Hudson iniciaram um caso de amor em
março de 1983, que perdurou até a morte
do ator, no mês passado. O reclamanjft,
um arquivista musical desempregado,
disse què viveu com Hudson em
mansão de Beverly Hills durante qu^sstodo o tempo de seu relacionamento^
Declarou que Hudson soube em junhQ,de1984 que estava com AIDS, mas esçpa-
deu o diagnóstico de Christian, com
quem continuou a manter relações ser
xuais. frit..

Alega ainda que Hudson tentou es-
conder os sintomas da doença, insistindo
em que sua perda de peso era resultado
de dietas e exercícios. O advogado dé
Christian afirma que seu cliente só soube
que Hudson estava com AIDS quaíiijpouviu no rádio, em julho, que o ftçfestava em Paris buscando tratamentP
para o mal.

Esperma contaminado '*

Na Filadélfia, autoridades médjg&
revelaram que o vírus da AIDS foi encon-
trado no sangue de um homem que dpo)i
esperma usado para a inseminação artifi-
ciai de 19 mulheres! Não sabem, porém,se ele já tinha AIDS na época da doação.
Em Grenoble, França, morreu um tercei-*
ro paciente de AIDS que vinha sendo
tratado com o medicamento ciclosponná-
A, sem que tivesse apresentado nenhum
dos resultados espetaculares anuncipdfjs
por uma equipe médica parisiense no mês
passado. 4

EUA executaram

25 inocentes • i
neste século

Jornalistas, só
Genebra — A mídia americana está escolhendo os

seus 300 jornalistas mais rápidos, e não necessariamente os
mais bem informados sobre diplomacia, para a batalha da
cobertura da conferência de cúpula em Genebra, da qual
tomarão parte 4 mil enviados especiais da imprensa
mundial.

Segundo informa a agência France Presse, as entre-
vistas coletivas dos membros da delegação americana serão
concedidas prioritariamente aos jornálistas acreditados na
Casa Branca. Mas, para os outros, "que ganhem os
melhores", de acordo com o clima de competitividade já
instalado.

Em matéria de informação de tevê, a cobertura
principal será assegurada pela TSR, a televisão suíça de
língua francesa, que fornecerá as imagens para o mundo
inteiro. A partir de amanhã e até o dia 25 (o encontro
Reagan-Gorbachev será nos dias 19 e 20), 500 transmissões
partirão de Genebra para os cinco continentes a partir dos
40 estúdios de reportagem postos pela TSR à disposição
dos jornalistas, que contam também com 700 linhas
telefônicas.

os mais rápidos
No Centro de Imprensa serão abertas 52 cabines, com

mais 3 mil 500 linhas telefônicas suplementares correspon-
dentes a uma rede de telex de 2 mil 500 quilômetros,
instalados entre as centrais e os pontos estratégicos da
reunião. Um mil e trezentas linhas servirão para unir os
jornalistas volantes com seus QGs. O mais original QG é o
da tevê japonesa NHK, instalado a bordo do' navio
Helvetie, barco estilo século 19 normalmente usado paraturismo, que lhe proporciona a possibilidade de se deslocar
quando necessário no lago Leman.

Trinta cadeias de televisão estrangeiras trabalharão
em Genebra, mas só a TSR (com 300 pessoas), a tevê
soviética e o pool das redes americanas serão autorizadas a
filmar "lá dentro". A cobertura dos americanos será
impressionante: os canais de tevê terão 1 mil jornalistas e
técnicos, mais da metade enviada pelas redes ABC, NBC,
CBS e CNN.

O filho de Reagan,.Ronald Prescott Reagan, com o
crachá número 2.829, fará a cobertura do encontro de
cúpula para a revista Playboy.

"Izvestia" 
explica os cortes

Moscou — A agência Tass afirmou que a entrevista
que o Presidente Reagan concedeu a quatro jornalistas
soviéticos e foi publicada no Izvestia no dia 4, recebeu
cortes para poder caber dentro da página e não por causa
da censura. Na página ao lado, o Izvestia publicou um
comentário, do mesmo tamanho, criticando a entrevista.

Os cortes do Izvestia foram feitos, segundo a Casa
Branca, nos trechos em que Reagan falou da ocupação
soviética no Afeganistão e do desenvolvimento soviético
de armas nucleares, quando afirmou que a União Soviética
expressa pontos de vista que contradizem a sua própria
política sobre controle armamentista.

A Tass explicou que como as respostas orais de
Reagan eram muito prolixas, "tornou-se necessário en-

curtá-las para que pudessem ser editadas numa página de
jornal". E rebateu a recriminação de que a revista
americana Time havia publicado na íntegra a entrevista
concedida pelo líder soviético Mikhail Gorbachev. Segun-
do a Tass, a entrevista de Reagan teve mais repercussão
por ter sido publicada num dos diários mais populares da
União Soviética, o Izvestia, lido diariamente por cerca de
40 milhões de pessoas. O Time, ao contrário, é um
semanário com 7 milhões de exemplares (talvez seja lido
por aproximadamente 35 milhões de pessoas).

A Tass ainda se queixou de que o tempo concedido
por Reagan para a entrevista foi muito curto, impedindo
que os jornalistas soviéticos fizessem perguntas sobre "a
forma de vida nos Estados Unidos".

Washington, Londres e Moscou — Respondendo a
um questionário por escrito da ONU, a União Soviética
afirmou que a mídia americana está fabricando maliciosa-
mente uma atmosfera de anti-sovietismo e se queixou de
maus tratos aos seus diplomatas e funcionários consulares
nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Suíça.

O questionário se destinava a colher sugestões a
respeito da segurança de missões estrangeiras. A União
Soviética se queixou também de que está sendo criado um
estado de tensão ao redor da embaixada da União Soviéti-
ca em Washington, do consulado-geral em San Francisco e
da missão permanente junto às Nações Unidas em Nova
Iorque.

Em Moscou, esquentando também o clima que
antecede a reunião de cúpula do dia 19 em Genebra, a
mídia soviética, (principalmente o Pravda, órgão do PC, o
semanário Literaturnaya Gazeta e a agência Tass) fez uma
barragem de críticas ao Governo americano e um apelo aos
países da Europa ocidental para trabalhar no sentido de
uma détente (distensão) com Moscou.

Em Londres, a Jane's Weapons Systems, a mais
categorizada revista de armamentos mundiais, no seu
número de 1985/86, afirmou que o programa Guerra das
Estrelas do Presidente Reagan vai acelerar a corrida
armamentista. Segundo a Jane's, os especialistas militares
não acreditam que o Guerra nas Estrelas possa proporcio-
nar um sistema perfeito de defesa contra um ataque
nuclear.

Em Washington, o porta-voz da Casa Branca, Ed-
ward Djerejian, desmentiu mais uma vez declarações de
Reagan feitas à imprensa. Na terça-feira, Reagan disse
numa entrevista a cinco televisões européias que está
disposto a conversar sobre a proposta soviética de declarar
a Europa zona desnuclearizada. Djerejian esclareceu queReagan não quis dizer que apóia a idéia, mas que aceita
conversar sobre ela no contexto geral das conversações de
Genebra.

Preparando-se para o encontro com Gorbachev,
Reagan vai conversar com os ex-Presidentes Nixon, Ford e
Carter e já se entrevistou com Arkadi Chavchenko, o
diplomata soviético de mais alto nível a se passar para o
Ocidente. Para fazer coincidir trabalho com entretenimen-
to, Reagan, que continua a ser um aficcionado de cinema,
vai assistir à projeção do filme soviético Moscou Não Crê
em Lágrimas, Oscar de melhor filme estrangeiro de 1980,
què conta a história de três jovens da província quechegam a Moscou em 1958 em busca de uma realização
pessoal. Logo depois fará o ensaio geral do encontro com
Jack Matolck, especialista em assuntos soviéticos do Con-
selho de Segurança Nacional, que encenará o papel de
Gorbachev, com quem se parece fisicamente.

Em Moscou, o Presidente Andrei Gromyko afirmou
que a defesa soviética tem de ser reforçada e que a União
Soviética está pronta para enfrentar qualquer ameaça
militar americana.
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redimir-se, pediu desculpas ao Premier. Peres rejeitou-as,
destacando que nao expressam confianqa em seu Governo.

O gesto do Primeiro-Ministro pode significar a dissolugao
da coalizao govemamental, formada por nove partidos, dos
quais os mais importantcs sao o Trabalhista (liderado por Peres)
e o bloco Likud, integrado por agremiagocs eonservadoras e
direitistas, chefiado pelo ex-Premier e atual Vice-Chefe de
Governo, Yitzhak Shamir. A queda do Gabinete sera fatal caso
outros ministros, solidarizando-se com Sharon, renunciem. Mas
politicos do Likud disseram que esperam encontrar uma solugao
para a crise.

Sharon — que plancjou e coordenou, como Ministro da
Arquivo Defesa, a invasao militar do Libano, em junho de 1982, no

Governo Menahem Begin — e um dos mais fcrvorosos partida-rios do "grande Israel". Segundo essa politica, Israel nao deve, .
( JflKr— sob quaisquer circunstancias, devolver os territorios arabes

< jjjlfp' Wr' 
conquistados na guerra dc 1967. No mcs passado, Peres exortou

? -/ ^ ** 0 ^e' Hussein, da Jordania, a inieiar negotiates com os
fmr Ifr israelenses, ceniradas no conceito dc um compromisso territo-

rial em troca da paz.
¦Vlilir ;| ; A Radio dc Israel atribuiu a Peres a declaragao dc que

SL . Sharon violou a lei quando desfechou duros ataques as iniciati-
, I vas de paz do Primeiro-Ministro, que haviam recebido o apoio¦ • ,;, jjjpP* do Gabinete, incluindo os ministros do Likud. Ao demitir

Sharon, Peres esta conscicntcmentc quebrando o acordo com
dp " Likud, 

que determina que uma decisao dessa natureza s6 pode
ocorrer se aprovada pclo lidcr do bloco conscrvador, Shamir.' 

M"v 
j 

Por sua vez, Shamir ficara em uma posiqao desconfortavel ao
jBi apoiar Sharon, pois o General e seu principal rival na chefia do

••• Segundo os termos do acordo dc coalizao, Shamir devera-JV ; .*«' SB trocar de cargo com Peres em outubro de 1986, mas corre o
- K, serio risco de perder a lideranga do Likud para Sharon caso o

^ JV sL '» Iff General seja efetivamcnte afastado do ministcrio. Analistas
Jan comentaram que Peres deve prcferir, cm caso dc novas eleiqoes,

HL; 1. HP. ter de enfrentar como dirigente do bloco conscrvador o General
V falcao. Nesse contexto, Peres poderia mais facilmente dcrrotar

O Kder do Likud na Knesset (Parlamento), Chaim Kauf-
mann, acusou Peres de tentar acabar com o Governo antes que> 
Shamir assuma o cargo de Primeiro-Ministro, conforme o

acordo de rotatividade com os trabalhistas. Membros do Likud
K haviam denunciado que Peres poderia tentar dcrrubar o
¥ 

' 
4 **|6L Governo para formar uma coligaqao menor, liderada pelos
Jm trabalhistas, que daria um apoio mais firmc as suas propostas de

Ariel Sharon perde.cargo pela segunda vez conversagoes de paz com a Jordania.
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A nudez de Marcia Dornelles, Ficgao
uma gata mais feroz que o leao • Um conto erotico do autor de
do Imposto. "A Insustentavel Leveza do Ser"

I 

Humor
"Diario Sentimental de Rambo", por

Luis Fernando Verissimo.

Bastidores
Historias muito loucas que

aconteceram no Hotel
Maksoud Plaza.

Paquera
Os bares de todo o Brasil onde elas

vao sozinhas.

Festas
Presentes incrfveis para dar

e receber.

—mm> Extra: Guia dos Pecados da Capital
¦Hpr* • Um roteiro delicioso para voc§

ilP* aproveitar o melhor que o Rio tem

i Wm. CP ATI 
'

E ainda em Playboy:

Mais Mulheres IWP
Fernanda Torres, Sonia Braga Com &ifza Brunet e mais

e outras estrelas nas cenas mais -$X 5 gatas nuas.
quentes do cinema em 85. m ¦jfayB A||M|||||Jerry Hall, a garota que domou P 11PW I1PF jlWBl
Mick Jagger. ^A iniciagao erotica de duas ^ M * )
ninfetas. . "

|BB
Entrevistas

Bruna Lombardi fala de fidelidade
conjugal, fantasias sexuais, homens g:y ADORO O RIO
e do seu sucesso. -> 1

Sting, o novo heroi do rock. ^jas bancas

Com luiza Brunet e mais
5 gatas nuas.

Americanos reforçam as

relações com Argentina

Rosental Calmon Alves
Correspondente

Buenos Aires — Os Estados Uni-
dos vêm realizando uma lenta e dis-
creta porém efetiva — ofensiva
para que suas relações com a Argenti-
na voltem aos excelentes níveis exis-
tentes antes da Guerra do Atlântico
Sul. Esses esforços podem ser obser-
vados no campo econômico e também
na delicada área militar, onde, apa-
rentemente, os maiores focos de resis-
tência são oficiais que não se esque-
cem da enorme decepção que tiveram
quando os Estados Unidos preferiram
ficar do lado dos britânicos na guerra
de 1982:

O setor econômico-financeiro e
onde os resultados dessa ofensiva são
mais visíveis, principalmente, depois
do Plano Austral. Os criadores do
programa antiinflacionário argentino
confessam, por exemplo, que se não
fosse a ajuda de Washington o Aus-
trai provavelmente teria ficado no
papel, pois o FMI não queria aceitar
nada que não fosse sua receita ortodo-
xa. Depois, o próprio FMI elogiou o
projeto heterodoxo dos argentinos.

Atualmente, os americanos estão
demonstrando disposição de conti-
nuar ajudando o Governo Alfonsín
nesse campo. Embora considerado
por muitos uma pequena aspirina in-
capaz de curar a gravíssima enfermi-
dade que é a crise da dívida externa, o
Plano Baker, lançado recentemente
por Washington como forma de aju-
dar os países devedores, parece ter
sido feito sob medida para os argen-
tinos.

O programa americano dá a sen-
sação, inclusive, de ser uma espécie
de complemento para o Plano Aus-
trai, que está justamente buscando
desdobramentos como o "crescimen-
to sustentado" previsto no programa
elaborado pelo Secretário do Tesouro
dos Estados Unidos e baseado na
concessão de novos créditos.

Não é mera casualidade que altos
funcionários americanos tenham se
preocupado em vir a Buenos Aires
nesses dias e tenham anunciado que a
Argentina será o primeiro país a se
beneficiar com o Plano Baker. Essas
visitas mostram que, por enquanto,
tudo anda bem na frente econômico-
financeira para os estrategistas da rea-
proximação Washington-Buenos
Aires.

Na área militar, porém, os êxitos
não têm sido tão visíveis, ainda que
tampouco tenha havido grandes der-
rotas. Talvez a mais importante até
agora tenha sido a ausência da Argen-
tina, este ano, na tradicional operação
Unitas, onde a Marinha dos Estados
Unidos só contou com a companhia
das Armadas do Brasil e do Uruguai.
Apesar dos convites para voltar à
Unitas, os argentinos preferiram man-
ter somente a mais modesta e mais
recente Operação Fraterno, realizan-
do manobras com a Marinha do
Brasil.

Os americanos, no entanto, conti-
nuam esforçando-se para sepultar as
mágoas e os ressentimentos deixados
pelo seu comportamento durante a
guerra pelas ilhas Malvinas (Fal-
klands). Recentemente, por exemplo,
o Comandante das Forças Armadas
dos Estados Unidos no Atlântico Sul
visitou Buenos Aires e teve entrevis-
tas de camaradagem com seus colegas
argentinos.

Em meios diplomáticos e políti-
cos, comenta-se que os Estados Uni-
dos estão dispostos a ajudar o Presi-
dente Raul Alfonsín e os atuais co-
mandantes militares numa reestrutu-
ração e inclusive numa modernização
das Forças Armadas argentinas, que
foram seriamente abaladas com a
guerra de 1982. Washington estaria,
contudo, enfrentando uma irredutível
oposição de seus aliados britânicos
contrários a qualquer ajuda militar
significativa à Argentina.

Segundo essas versões, os ingleses
estariam se opondo, por exemplo, à
venda de novos caças a jato Skyhawk,
para substituir os que foram abatidos
durante a guerra. Além disso, eles
não viram com bons olhos uma recen-
te operação comercial-miiitar realiza-
da provavelmente com o aval de Wa-
shington: pelo menos um Boeing 707
da Força Aérea argentina foi equipa-
do em Israel com sofisticados instru-
mentos eletrônicos semelhantes (em-
bora um pouco inferiores) aos dos
aviões-radares americanos conhecidos
como Awacs.

Finalmente, se a guerra mudou a
visão dos militares argentinos em rela-
ção aos Estados Unidos, tudo indica
que a recíproca é verdadeira. Hoje os
Estados Unidos parecem mais interes-
sados em fortalecer as Forças Arma-
das mais profissionais, na Argentina,
em vez de apoiar (como antes) aven-
turas golpistas de militares que se
proclamam anticomunistas para se
meter em política.

Mesmo assim, alguns parlamenta-
res argentinos, especialmente pero-
nistas, têm criticado severamente a
inclinação do Governo Alfonsín para
o lado de Washington. Um desses
políticos denunciou recentemente um
deliberado esforço do Presidente da
República para o que chamou de"desmalvinização" das Forças Arma-
das. O neologismo significa que, para
permitir o restabelecimento dos níveis
anteriores de relações militares como
os Estados Unidos, Alfonsín estaria
preterindo nas promoções os oficiais
mais avessos a essa idéia.

Por outro lado, os políticos argen-
tinos parecem saber muito bem que
há sérios focos de insatisfação nas
Forças Armadas, devido a problemas
como a drástica redução do orçamen-
to a elas destinado, os baixos salários
dos militares e a enxurrada de julga-
mentos contra centenas de militares.
E mesmo os políticos que criticam a
reaproximação com Washington de-
vem saber que, se os Estados Unidos
estivessem apoiando os golpistas, o
quadro seria bem mais ameaçador
para a jovem democracia argentina.
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Colômbia cria

tribunal para

julgar o M-19
-Bogotá — O Governo colombiano

criou um tribunal especial para investigar
os1 delitos cometidos pelos guerrilheiros
dtt'Movimento 19 de Abril (M-19) com a
6'cupação do Palácio de Justiça, nos dias 6
27"deste mês. O processo é quase simbó-
llco, já que os guerrilheiros morreram na
retomada do Palácio pelos militares, e só
sef-Virá aos parentes das vítimas, para que
exijam indenizações do Estado.

Na Câmara de Deputados, a Comis-
são de Acusações acumula denúncias
contra o Presidente Belisário Betancur,
pela conduta que assumiu frente à toma-
da do Palácio pelo M-19. A Câmara e o
Seriado já iniciaram"um julgamento de
responsabilidades" do Presidente, Go-
Verno e militares sobre o massacre que
y&iultou da retomada do prédio. Os libe-
YSís acusaram o Presidente Betancur de"ter incitado com seus atos a demência
do M-19".

Segundo a agência AP, a Constitui-
ç.aõ colombiana atribui ao Congresso a
faculdade de julgar os atos do Presidente.
Cabe à Comissão de Acusações da Câma-
ra realizar a investigação respectiva e
recomendar ao plenário a aprovação da
acusação ou a rejeição. Se a acusação é
aprovada, o Senado deve atuar como juiz
e emitir a sentença. O processo de "abu-
so de autoridade" não deve prosperar"porque o Presidente agiu em suas atribui-
çoes constitucionais e, além disso, seu'Pürtido, o Conservador, tem 40% da
pancada parlamentar.

Quando ao "julgamento de responsa-
kjlidades" iniciado pela Oposição, expli-
cóu a AP, não está previsto na Constitui-1
çao e nao tera portanto conseqüências de
caráter legal. Na Colômbia, não existe"yoto de censura" do Poder Legislativo
ao Executivo.

Acionistas da

ÜPI tentam

impedir venda
Washington — Os dois principais

acionistas da agência noticiosa ÜPI, Dou-
glas Ruhe e William Geissler, empresá-
rjos do Tennessee que detêm 83% das

,a.çoes através de uma empresa holding,
entraram com um pedido na Justiça para
impedir a anunciada venda da empresa

,í)qrfnagnata mexicano da imprensa Mario
Vazquez Rana e a seu sócio minoritário,
0, americano Joe Russo.

Os dois acionistas alegam que o pre-
sidente da UPI, Luiz Nogales, com quem
estão em desavença, excedeu seus pode-
res'ao concordar com a transação. Noga-
les disse que a proposta de compra por 41"Milhões de dólares "garantirá o futuro da'UPí como uma agência internacional fi-
nanceiramente segura".

-o... A prpposta de Rana e Russo inclui a
promessa da emprego dé um capital de

,gico adicional de 20 milhões de dólares.
.Rana prometeu ainda investir o que for
ynocessário para que a agência noticiosa,
fundada há 78 anos, e em concordata

-desde abril, recupere sua saúde finan-
ceira.

Rana, proprietário da cadeia de jor-
nais mexicanos Sol, aliviou a preocupa-
ção dos executivos da UPI com o fato de

uçla se tornar propriedade de um estran-
gciro, ao aceitar a participação de Russo,
uri exitoso incorporador imobiliário de
Houston, Texas, descendente de italia-
tios, como sócio com 10% do capital.
Rana garantiu que a sede continuará a ser
nos Estados Unidos e afirmou aos edito-
res da UPI que "as notícias não devem
ser manipuladas" e que "independência é
essencial".¦íj^L
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Pólo cansa mas

Charles leva

Diana à festa
Palm Beach, Flórida — No último dia

de sua visita aos Estados, Unidos, o
Príncipe Charles participou terça-feira à
tarde de uma exaustiva partida de pólo e
à""noite conduziu sua mulher, Lady Di, a
um baile beneficente que arrecadou 4
.milhões de dólares e foi considerado um"sucesso pelos organizadores. O baile' atraiu os milionários americanos que ve-
ranciam em Palm Beach, mas a rainha"Ibtal, Mary Sanford, esnobou a festa.

<,ü:, Durante a partida de pólo, os fãs da
Princesa de Gales criaram um pequeno

£,jumulto, logo no início, porque náo con-
-^seguiam vê-la bem na tribunal real. Gri-
¦,„tando "Queremos Di! Queremos Di!",

léles conseguiram seu intento, porque a
. princesa esticou o pescoço por cima da

balaustrada, sendo saudada por um coro
de palmas, gritos c assovios.

Diana deslumbrou à sua chegada ao
«.baile em benefício da obra United World
.. Colleges, uma rede de seis escolas, no
.«mundo, criada pelo bilionário americano

Armand Hammer c da qual Charles é o
«presidente de honra. Com um longo de

;:.veludo rosa bem justo e um grande
dccotc nas costas, de onde pendia em¦•drapeado, Diana estava fulgurante: uma

"-'gargantilha de pérolas, brincos pingentes,-ihmbém de pérolas, e uma trousse combi-•"nando com sapatos prateados.
Gregory Peck, Bob Hope, Eva Ga-

bor e Joan Collis se misturaram aos
socialites locais, que chegaram a pagar 25" mil dólares por cabeça para participar de
uma recepção privada e ter assento na'"rriesa presidida pelo casal real durante o
baile dc gala no Hotel Brcakers."I

A visita provocou alguns arrufos e a
^..çpnseqücnte esnobação da festa, mas o
o grande potin. que explodiu como uma

bomba nos bastidores, foi a revelação de
que Patrícia Klugc, patronnesse da visita
real, posara nua na década de 70 para
uma revista britânica. O escândalo levou
à süa renúncia e a uma estratégica visita
ao exterior durante a presença do casal
real. O que não bastou à rainha local,

. Mary Sanford, patronnesse do baile, que
considerou o incidente "horrendo" e não
foi à festa.

Cubano governa Miami
O advogado Xavier Suarez, de 37 anos,
se converteu no primeiro prefeito de
Miami, na Flórida, a ter nascido em
Cuba. Ele venceu Raul Masvidal, de 43
anos, também cubano de nascimento,
recebendo 56,8% dos votos, enquanto o
rival ficava com 43,2%. O grande derro-
tado no pleito, realizado terça-feira, foi o
prefeito Maurice Ferre, de origem porto-
riquenha, que tentou reeleger-se.

Cooperação técnica
Brasil e Argentina estão realizando nego-
ciações preliminares para a cooperação
entre suas indústrias aéreas, informou o
semanário inglês Jane's Defense Weekly.
Em Pequim, porta-voz da Chancelaria
qualificou de "infundadas" as denúncias
dos Estados Unidos de que a China
estaria fornecendo tecnologia de armas
nucleares ao Brasil e Argentina.

Bomba de direita
A terceira bomba colocada em prédios da
Igreja Católica argentina desde as elei-
ções parlamentares do dia 3 explodiu
ontem de madrugada na frente do Arce-
bispado de Avellaneda, onde mora o
presidente do Conselho Episcopal Lati-
no-Americano (Ceiam), Bispo Antonio
Guarracino (no momento em Roma).

Bucha de canhão
Cinqüenta e sete por cento do contingcn-
te militar iraniano que atacou o Iraque,
cm fevereiro dc i984, pelos pântanos ao
Sul desse país, eram colegiais, informou o
jornal Kajhan. de Teerã. Citando o Mi-
nistro dos Guardas Revolucionários do
Irã, Mohsen Rafiq-Dust, o jornal revelou
que com sua autorização e estimulo,
estudantes adolescentes se apresentaram

como voluntários para uma das batalhas
mais cruentas da guerra do Golfo.

ONU e o Afeganistão
Por maioria esmagadora — 122 votos a
favor, 19 contra e 12 abstenções — a
Assembléia-Geral das Nações Unidas
aprovou moção pedindo a "retirada ime-
diata das tropas estrangeiras" do Afegã-
nistão, ocupado por forças soviéticas des-
de dezembro dc 1979. Foi a sétima moção
nesse sentido apresentada nos últimos
seis anos.

Liberdade vigiada
A polícia sul-africana libertou cinco dissi-
dentes — quatro brancos e um indiano —
que haviam sido presos pouco depois da
decretação do estado de emergência, a 21
de julho, mas impediu-os de deixar
Johannesburgo, de atacar as autoridades
pelos meios de comunicação e de partici-
par de atividades políticas.

Missão perigosa
Terry Waite, enviado especial do Arce-
bispo de Cantuária, chegou a Beirute
para negociar a libertação dos reféns
americanas seqüestrados por extremistas
muçulmanos xiitas. Antes de partir de
Londres, Waite (46 anos) qualificou essa
missão como a mais perigosa de todas as
que já cumpriu — ele participou da
libertação de ingleses que permaneceram
cativos no Irã e na Líbia.

Mercenários na Libéria
O Presidente da Libéria, general Samuel
Doe, anunciou pelo rádio haver esmaga-
do o golpe comandado pelo general exila-
do Thomas Quiwonkpa e acusou "merce-
nários de Cuba e Serra Leoa" de partici-
pação no ataque, dizendo que alguns
cubanos tinham sido presos. Entretanto
fontes da Embaixada americana informa-
ram que os combates prosseguiam na
estrada que leva ao aeroporto.

Soares e o PS
O ex-Premier português Mário Soares
renunciou ao posto dc secrctário-geral do
Partido Socialista para, de conformidade
com a lei. poder se candidatar às eleições
presidenciais de janeiro. Sc não for ciei-
to, Soares poderá reassumir o cargo.

Guerra nas Estrelas
O juiz federal Gcrhard Gescll indeferiu o
pedido do advogado do cineasta George
Lucas, que queria a proibição da divulga-
ção de comerciais de 30 segundos, esta
semana, na televisão, em favor do pro-
grama espacial do Presidente Rcagan,
Guerra nas Estrelas, mesmo nome do de
Lucas. O juiz disse que a expressão jácaíra no uso popular, mas concordou em
rever o caso, se solicitado, a 25 deste
mês.
¦——!——^ -JM

Peres demite Sharon e deixa

coalizão israelense ameaçada

Tel Aviv — O Primeiro-Ministro de Israel, Shimon Peres,
em decisão que poderá provocar a dissolução da frágil coalizão
governamental, demitiu o Ministro da Indústria e Comércio,
General Ariel Sharon, por suas duras críticas aos esforços do
Chefe de Governo para iniciar negociações de paz com a
Jordânia.

Sharon — controvertido chefe militar e um dos dirigentes
mais linha-dura do país — se opõe terminantemente à devolu-
ção dos territórios árabes ocupados em troca de um acordo de
paz. Ele qualificou de "Vergonhosa" a política de Peres de
tentar se aproximar da Jordânia, mas ontem, pretendendo

Arquivo

Ariel Sharon perde.cargo pela segunda vez

redimir-se, pediu desculpas ao Premier. Peres rejeitou-as,
destacando que não expressam confiança em seu Governo.

O gesto do Primeiro-Ministro pode significar a dissolução
da coalizão governamental, formada por nove partidos, dos
quais os mais importantes são o Trabalhista (liderado por Peres)
e o bloco Likud, integrado por agremiações conservadoras e
direitistas, chefiado pelo ex-Premier e atual Vice-Chefe de
Governo, Yitzhak Shamir. A queda do Gabinete será fatal caso
outros ministros, solidarizando-se com Sharon, renunciem. Mas
políticos do Likud disseram que esperam encontrar uma solução
para a crise.

Sharon — que planejou e coordenou, como Ministro da
Defesa, a invasão militar do Líbano, em junho dc 1982, no
Governo Menahcm Begin — é um dos mais fervorosos partidá-rios do "grande Israel". Segundo essa política, Israel não deve,
sob quaisquer circunstâncias, devolver os territórios árabes
conquistados na guerra de 1967. No mês passado, Peres exortou
o Rei Hussein, da Jordânia, a iniciar negociações com os
israelenses, centradas no conceito de um compromisso territo-
rial em troca da paz.

A Rádio de Israel atribuiu a Peres a declaração dc que
Sharon violou a lei quando desfechou duros ataques às iniciati-
vas de paz do Primeiro-Ministro, que haviam recebido o apoio
do Gabinete, incluindo os ministros do Likud. Ao demitir
Sharon, Peres está conscientemente quebrando o acordo com
Likud, que determina que uma decisão dessa natureza só pode
ocorrer se aprovada pelo líder do bloco conservador, Shamir.
Por sua vez, Shamir ficará em uma posição desconfortável ao
apoiar Sharon, pois o General é seu principal rival na chefia do
Likud.

Segundo os termos do acordo dc coalizão, Shamir deverá
trocar de cargo com Peres em outubro de 1986, mas corre o
sério risco de perder a liderança do Likud para Sharon caso o
General seja efetivamente afastado do ministério. Analistas
comentaram que Peres deve preferir, em caso de novas eleições,
ter de enfrentar como dirigente do bloco conservador o General
falcão. Nesse contexto, Peres poderia mais facilmente derrotar
Sharon.

O líder do Likud na Knesset (Parlamento), Chaim Kauf-
mann, acusou Peres de tentar acabar com o Governo antes que
Shamir assuma o cargo de Primeiro-Ministro, conforme o
acordo de rotatividade com os trabalhistas. Membros do Likud
já haviam denunciado que Peres poderia tentar derrubar o
Governo para formar uma coligação menor, liderada pelos
trabalhistas, que daria um apoio mais firme às suas propostas de
conversações de paz com a Jordânia.

Superfalcão": armas desde os 14 anos
Aos 14 anos, ele já carregava armas, atuando em organiza-

ções paramilitares clandestinas que defendiam os colonos ju-
deus. Era um sabra (algúem que nasceu no que é hoje território
israelense) com fama de rebelde, que quase não cumpria ordens
e, muitas vezes, as excedia.

Quarenta c três anos depois, General — com extensa folha
dc serviço, herói de guerra para os que apreciam seu estilo e
passagem pela chefia do Ministério da Defesa —, cristalizou a
fama de militar obstinado e impulsivo, tornando-se o superfal-
cáo de Israel e o mais controvertido dos líderes do país.

Quando irrompeu a Guerra do Yom Kippur (outubro de
1973), o General Ariel Sharon comandou uma divisão blindada
no Sinai. Desafiando ordens, recusou-se a esperar, no Canal de
Suez, duas pontes portáteis que demoravam a chegar porque as
estradas estavam bloqueadas. Numa operação arriscadíssima,
enviou alguns de seus tanques em botes especiais e atacou a
retaguarda egípcia. A manobra arrojada reverteu o destino da
guerra em favor de Israel. O General passou a ser chamado de
melech Yisrael (Rei de Israel), por muitos rcvcrenciado como
herói de guerra.

Não demorou muito, estava na chefia do Ministério da
Defesa. Nesse cargo, planejou e coordenou a invasão militar do
Líbano, cm junho de 1982. A operação mergulhou Israel numa
guerra que, pela primeira vez na história do país, não obteve o

consenso nacional e provocou enérgicas críticas externas, espe-
cialmente em seguida ao massacre de Sabra e Chatila (acampa-
mento de refugiados palestinos em Beirute), cm setembro de
1982. A matança foi praticada por cerca de 1 mil 600 milicianos
falangistas libaneses (cristãos direitistas), com o conhecimento
das autoridades militares israelenses.

Sharon foi obrigado a reconhecer que o Exército de Israel
coordenra, ajudara a planejar e apoiara "em caráter limitado" a
operação da milícia falangista. O impacto do massacre (fala-se
em mais de 800 homens, mulheres e crianças assassinados) foi
tão forte que o Governo Begin não pôde fugir à formação de
uma comissão de inquérito para apurar os fatos. Ao fim de seus
trabalhos, a comissão declarou Sharon indiretamente responsá-
vel pelo massacre por não prever a possibilidade de uma
matança quando aprovou o envio dos milicianos aos acampa-
mentos palestinos.

Por recomendação da comissão, Sharon perdeu o cargo de
Ministro -da Defesa. Ele renunciou, mas se recusou a aceitar a
responsabilidade parcial pelo massacre, alegando que as conclu-
sões do inquérito eram "a marca de Caim em nossas testas". O
ostracismo não foi longo, nem anulou as ambições pessoais do
General: o novo Governo de unidade nacional, uma coligação
entre trabalhistas e as forças conservadoras, reconvocou-o,
entregando-lhe o Ministério da Indústria e Comércio.

#LAYBOY

A REVBn MAIS GOSTOSA DO BRASIL

vão sozinhas.

Festas
Presentes incríveis para dar

e receber.

Extra: Guia dos Pecados da Capital
Um roteiro delicioso para você

aproveitar o melhor que o Rio tem
a oferecer.

E ainda em Playboy:

A nudez de Márcia Dornelles,
uma gata mais feroz que o leão
do Imposto.

Ficção
• Um conto erótico do autor de"A Insustentável Leveza do Ser"

Humor
• "Diário Sentimental de Rambo", por
Luís Fernando Veríssimo.

Bastidores
• Histórias muito loucas que
aconteceram no Hotel
Maksoud Plaza.

Paquera
• Os bares de todo o Brasil onde elas

Mais Mulheres
Fernanda Torres, Sônia Braga

e outras estrelas nas cenas mais
quentes do cinema em 85.

Jerry Hall, a garota que domou
Mick Jagger.

A iniciação erótica de duas
ninfetas.

Nas bancas

PLAYBOT
Nada como um sucessodepoisdo outro!

Entrevistas
Bruna Lombardi fala de fidelidade

conjugai, fantasias sexuais, homens
e do seu sucesso.

Sting, o novo herói do rock.

Sexo
• Maitê Proença. Marina e outras
super mulheres confessam o que
dizem na hora do orgasmo.
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Obituário

Rio de Janeiro
Waldner Vieira, 78, de fibri-

lação ventricular, em casa, Ipa-
nema. Gerente de banco apo-
sentado, desquitado. Tinha
uma filha.

Nestor Soares Amorim da
Cruz, 84, de acidente vascular
encefálico, no Hospital dos
Servidores do Estado. Carioca,
viúvo de Sylvia dos Santos
Amorim da Cruz. Tinha uma
filha, morava em Copacabana.

Gaspar Alves, 80, de insufi-
ciência vascular cerebral, no
Hospital Pan-Americano. Por-
tuguês, casado com Aurora
Gonçalves Alves. Tinha três
filhos, morava no Flamengo.

Manoel Fonseca de Menezes,
86, de septicemia, no Hospital
do INAMPS da Lagoa. Cario-
ca, comerciante aposentado.
Viúvo de Virgínia Corrêa de
Menezes, tinha um filho. Mo-
rava no Flamengo.

Anisea Capucci Bastos, 72,
de câncer, no Hospital São Lu-
cas. Italiana, viúva de Arman-
do Egydio do Rego Bastos.
Tinha três filhos, morava em
Copacabana.

Wyolanda Ramos Zogaib,
75, de infarto, em casa, Copa-
cabana. Carioca, viúva de Be-
nedicto Salim José Pedro Zo-
gaib. Tinha dois filhos.

Rutelina Soares Vieira, 52,
de câncer. Carioca, solteira.
Tinha quatro filhos, morava
em Ramos.

José Rafael da Silva, 65, de
câncer, no Instituto Nacional
do Câncer. Carioca,servente.
Casado com Mariana de An-
drade Silva, tinha seis filhos.
Morava em Vila Maia.

Antônio Ferreira Alves, 70,
de acidente vascular encefáli-
co, no Hospital do INAMPS.
Português, casado. Tinha um
filho, morava na Tijuca.

Maria Monteiro Diniz, 82,
câncer, no Hospital Evangéli-
co. Portuguesa, viúva de José
Diniz. Morava no Andaraí.

Elvina de Souza Cruz, 71, de
anemia, no Sanatório Santa
Teresa. Catarinense, copeira,
viúva, morava no Rio Com-
prido.

José Gruber, 54, de pneu-
monia, na Beneficência Portu-
guesa. Austríaco, casado.

Augustinho Francelino da
Silva, 65, de insuficiência respi-
ratória. Alagoano, casado.
Morava na Piedade.

Francisco de Paula Azevedo,
88, de insuficiência cardíaca,
no INAMPS do Centro. Cario-
ca, viúvo de Dora Gouvêa de
Azevedo. Morava em Copaca-
bana.

Edna Portella Alambary
Luz, 77, de infarto, na Clínica
Prontocor. Carioca, funcioná-
ria pública aposentada. Casada
com Nélson Alambary Luz,
morava na Tijuca.

Noel Dias Santana, 31, afo-
gamento. Paranaense, serven-
te. Solteiro.

Estados
Honorio Ponzi, 73, de cân-

cer, na residência em Porto
Alegre. Nascido na cidade gaú-
cha de Cruz Alta, foi meteoro-
logista do Ministério da Agri-
cultura. Casado com Suely, ti-
nha nove filhos: José Carlos
(comerciário), Paulo Roberto
(advogado), Maria Conceição
(secretária), João (ferroviário)
e Maria Edite, Marilene, Maria
Helena, Maria Te reza. e Maria
de Fátima, além de 29 netos.

Nicolai Galubcb, 60, de ede-
ma cerebral, em Brasília. Natu-
ral da Estônia, União Soviéti-
ca. comerciante, morava na ci-
dade-satélite do Gama.

Maria José Pereira da Silva,
26, de edema pulmonar, em
Brasília. Natural de Minas Ge-
rais, morava em Taguatinga.

Guilhermo Rosmarinho Va-
ranth, 59, de parada cardior-
respiratória, em Brasília. Pau-
lista, morava na cidade-satélite
de Sobradinho.

Exterior
Vassili Garbuzov, 74, em Mos-
cou. Ministro soviético de Fi-
nanças durante os últimos 25
anos, segundo informou a
agência Tass em breve despa-
cho. Acrescentou que Garbu-
zov estava enfermo há vários
meses. Nascido em 3 de julho
de 1911, membro do Partido
Comunista desde 1939 e do
Comitê Central desde 1961,
Garbuzov fez toda a sua carrei-
ra na direção de planificação da
Ucrânia, entre 1950 e 1952.
Desde então, foi sucessivamen-
te vice-Ministro e Primeiro vi-
ce-Ministro de Finanças da
URSS, antes de ser nomeado à
frente do Ministério, em
16/5/60. A agência Tass saiien-
tou que Garbuzov "dedicou to-
dos seus esforços, conhecimen-
to e experiência à causa do
desenvolvimento da economia
e das finanças da União Sovié-
tica".

Brizola vê oportunismo

em ação policial e pede

legalização do 
"bicho99

O Governador Leonel Brizola voltou a defender a
legalização do jogo do bicho e considerou "puro oportunismo
político" a iniciativa dos policiais que estouraram diversos
pontos anteontem. Segundo ele, a polícia tem obrigações mais
importantes a cumprir do que reprimir o jogo e, no momento,
sua prioridade deve ser a de zelar pela ordem e tranqüilidade
durante as eleições.

Para Brizola, o que os policiais fizeram anteontem foi
fruto de uma armação de vésperas de eleições". O Governa-
dor indagou por que os delegados de polícia não elaboraram
um relatório a seus superiores anteriormente, "uma vez que
eles alegam que o jogo é um probleitia sério". Apesar de
admitir a existência de insatisfações nos meios policiais, ele
não acredita que a situação tenha reflexos na garantia da
ordem pública durante o período eleitoral.

Quanto à legalização do jogo, sua opinião é de que ele
deveria ser administrado por instituições oficiais, tais como a
Loteria Estadual ou a Caixa Econômica Federal. Brizola não
soube esclarecer se sua proposta de legalização compreenderia
o aproveitamento dos empregados na atual estrutura do jogo,
mas defendeu a eliminação da figura do banqueiro.

O Governador Leonel Brizola recomendou aos Secretá-
rios estaduais da Polícia Militar e da Polícia Civil que
procurem zelar pela disciplina e bom funcionamento das duas
instituições e que o mantenham informado sobre tudo que
ocorre, "pois o momento é favorável às armações e aos lances
de chantagem".

Indagado sobre as repercussões da assembléia realizada
na segunda-feira à noite, quando 1 500 policiais civis decidi-
ram pedir a exoneração do Secretário estadual da Polícia
Civil, Arnaldo Campana, o Governador afirmou que "os
politiqueiros andam à solta". Segundo ele, "com a campanha
política no auge, os pretendentes a candidatos a deputado
dentro do serviço público já começaram a agir".

Brizola não quis classificar como insubordinação a atitu-
de dos policiais, pois não pretendia "dar margem à intrigas", •
preferiu não "personalizar" os responsáveis pela "política-
gem" nos meios policiais, mas lembrou qíie a presença do
deputado estadual dissidente do PDT, Alcides Fonseca, na
assembléia, revelava que "o nível já havia baixado muito".

O Governador incluiu na mesma situação o movimento
dos professores, que hoje devem fazer uma paralisação de
advertência.

Policiais continuam

prendendo bicheiros
A Polícia Civil voltou ontem a abandonar suas atividades

nas delegacias e, empregando um grande número de homens,
carros oficiais e particulares, desfechou nova blitz contra o
jogo de bicho na cidade e nosmunicípios de Niterói, Caxias e
Magé. Centenas de pontos foram estourados, muitos foram
presos e farto material de contravenção foi apreendido. O
Secretário de Polícia Civil, Arnaldo Campana, divulgou nota
oficial, mas não explicou a rebeldia dos policiais.

O jogo parou praticamente em toda a Zona Sul, em
Niterói e parte do subúrbio, mas já ocorrem divisões dentro da
Polícia, com delegados protestando contra a ação de seus
colegas que estão comandando as investidas contra os bichei-
ros. A Associação dos Delegados de Polícia comunicou que
pediu ontem a punição do delegado Henrique Pinheiro Alves,
da Delegacia de Vigilância Norte, por crime de prevaricação.
O policial não aceitou as prisões de bicheiros em sua área,
liberando os presos e rasgando os flagrantes.

As vésperas das eleições, toda a ação de combate ao jogo
de bicho é comandada pelo delegado José Aliverti, presidente
da Associação dos Delegados de Polícia, candidato derrotado
nas últimas eleições para deputado e membro do PTB. O
porta-voz da contravenção, Luciano Carlos Pereira, disse que
a ação dos policiais é mais política, pois há um pequeno grupo
marginalizado, culpando o Governo do Estado pela falta de
função. "É tanto verdade que os policiais resolveram, ontem,
para despistar, estourar o bicho em Niterói e Magé, onde não
haverá eleições, apenas como disfarce", disse.

Um delegado de polícia, lotado no gabinete do Secretá-
rio de Polícia Civil, disse que está havendo incoerência de um
grupo de policiais, pois eles vão aos jornais dizer que não
podem trabalhar melhor porque não há carro, gasolina e
pessoal, mas logo depois arranjam carros e gasolina e correm a
cidade de ponta a ponta, atrás de bicheiros. O delegado,
policial antigo e prestes a se aposentar, disse que isto prova
haver falta de vontade de trabalhar destes policiais. "Porque
eles não fazem isso todos os dias? Arranjam carros e peminvestigando e prendendo bandidos? O que eles querem e ver
a cidade entregue aos criminosos e depois colocar a culpa no
governador, afirmando que a polícia está sem recursos", disse.

Também o delegado Ivan Vasques, que investiga o Caso
Baumgarten, recriminou o que os policiais estão fazendo."Mas agora, já que começaram, têm que estourar pontos de
bicho todos os dias, mesmo com o governo atendendo a todas
as reivindicações. A ação tem de ser perene. Todos os ilícitos
penais têm de ser combatidos. O resto é chantagem", de-
clarou.

Até 18h de ontem foram feitos 35 flagrantes no Rio, com
a prisão de dezenas de pessoas nas áreas da 2a DP (Saúde), 5a
DP (Mem de Sá), 18a DP (Praça da Bandeira), 24" DP
(Encantado) e na 4a DP (Centro). Neste, o flagrante foi dado
por soldados do Nucoe (Núcleo da Companhia de Operações
Especiais da PM) que invadiram uma casa na Rua Senhor dos
Passos, onde o jogo era feito internamente. Nove pessoas
foram presas, inclusive apostadores. A PM diz que o flagrante
foi por acaso, pois os militares faziam um serviço na área c"deram de cara com os bicheiros".

Em Niterói, o jogo está praticamente parado, registran-
do-se até ontem à noite 12 flagrantes, com dezenas de prisões.
A primeira desavença oficial entre delegados na questão do
combate ao jogo do bicho ocorreu ontem. Policiais da DV
Norte, em Pilares, realizaram várias prisões de bicheiros e
levaram todos para a sede da delegacia. Quando o titular da
DV chegou (Delegado Henrique Pinheiro Alves) não gostou
do que seus policiais fizeram e liberou os presos, rasgando os
flagrantes. O delegado José Aliverti, presidente da Associa-
ção dos Delegados, estranhou a atitude e enviou um ofício ao
delegado Supervisor de Dia, denunciando o companheiro e
pedindo a punição dele por crimes de prevaricação (art. 319)
extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento,
bem como abuso de poder no exercício*da função.

Suspeito de

AIDS morre

na S. Casa
Sob suspeita de ser portador

de AIDS (Síndrome de Insufi-
ciência Imunológida Adquiri-
da), Orlando Assunção Rodri-
gues, 26 anos, solteiro, morreu
às 5h45min de terça-feira no
isolamento da enfermaria 20,
da Santa Casa de Misericórdia,
na Rua Santa Luzia, onde esta-
va internado desde o dia 25 do
mês passado. O corpo foi ne-
cropsiado ontem no setor, de
patologia e o laudo, sigiloso,
até o final da tarde não havia
sido liberado.

Orlando estava incluído no
chamado grupo de risco — ho-
mossexuais, hemofílicos e vi-
ciados em drogas injetáveis —
e estivera antes internado no
Hospital Evangélico, sem que
o seu mal tivesse sido diagnos-
ticado. Na Santa Casa, elé esta-
va sob cuidados da equipe da
médica Maria da Conceição,
que, no dia 4 de novembro,
colheu material que foi manda-
do para análise no Instituto
Oswaldo Cruz, mas o resultado
ainda não foi divulgado.

Durante o período em queesteve internado na Santa Ca-
sa, o paciente teve proibida a
visita mesmo dos parentes mais
próximos e, ontem à tarde, a
enfermaria-isolamento em queesteve recolhido permanecia
interditada.

Camelô de

praia agora

é ambulante
Os camelôs que proliferam

nas praias do Rio de Janeiro,
graças a um projeto de lei do
vereador Alberto Garcia
(PDT) aprovado ontem em se-
gunda discussão na Câmara
Municipal, serão promovidos a
vendedores ambulantes, de-
vendo a Prefeitura conceder
licença para postos fixos me-
diante a utilização de barracas.

O projeto, que será encami-
nhado hoje pelo presidente da
Câmara, Kleber Borba, ao Pre-
feito Marcelo Alencar, estabe-
lece que as licenças só poderão
ser concedidas a pessoas físicas
e cada uma delas só terá direito
a uma autorização. Diz ainda
que terão preferência os ambu-
lantes já estabelecidos e a lei
não se aplica à praia ao longo
da Avenida Sernambetiba.

Alberto Garcia justificou
sua iniciativa declarando queaumentou o número de vende-
dores que. se instalam nas
praias em torno de isopores,
pilhas de engradados de bebi-
das e sacos de coco, sem uni-
forme e higiene. O projeto,
segundo o parlamentar, permi-te que sejam comercializados
somente cervejas, refrigeran-
tes, sanduíches, óleo de bron-
zear, chapéus, esteiras e sou-
venirs.

Juiz ouve

acusado de

assassinato
Caxias — Com prisão pre-ventiva já decretada, apresen-

tou-se ontem ao juiz Renato
Simone, da 4a Vara Criminal
de Duque de Caxias, o suplen-
te de vereador Sérgio da Silva,
apontado como mandante do
assassinato do Vereador Wil-
son Campos Macedo, presiden-
te do diretório do PMDB do
município. Wilson foi seqües-
trado no dia 20 de outubro
passado, quando saía da Matriz
de Santo Antônio, e seu corpo
encontrado horas, mais tarde
em Capivari, crivado de tiros.

O advogado Amílton Lou-
reiro, patrono de Sérgio, apre-
sentou um habeas corpus pre-ventivo ao juiz sob a alegação
de que, em face das eleições de-
amanhã, nenhum eleitor pode-rá ser preso, a não ser em
flagrante de delito. Liberado,
Sérgio comprometeu-se a apre-
sentar-se após as eleições no
município

WALDIR VIEIRA

Nós, diretores e funcionários da FARMAVY IND. FARMA-
CÊUTICA LTDA., amigos de WALDYR VIEIRA, enterneci-
dos, registramos nossos sentimentos por este trágico
acontecimento. Moço dinâmico, batalhador, entusiasta com
a vida, e grande profissional merecedor dos mais fortes
reconhecimentos. Perdemos WALDYR VIEIRA, mas, dentro
de nós, ele continuará a transmitir a mesma energia, a
mesma força que sempre nos deu.

Um breve adeus, WALDYR

SALOMON SAMSOVICI
AZKARÁ DE 30° DIA

a As Sociedades Chevra Kadisha e Lar
i / da Velhice Israelita Religiosa de Jaca-
X A repaguá celebrarão Azkará de 30° Dia

\/ em memória de seu saudoso Tesou-
reiro e Ex-Presidente, SALOMON

SAMSOVICI que se realizará segunda-feira, 18
de novembro, às 20 horas, na Sinagoga Kehilat
Jacob, à Rua Capelão Álvares da Silva, 15 —
Copacabana.

SYLVIA DA SILVA CASTRO
MISSA T DIA

tJosé 

Navarro de Castro, esposo, filhas,
genros é-netos, agradecem as manifesta-
ções de pesar e carinho recebidas por
ocasião do desaparecimento da sua queri-

da —VITOCA — convidando parentes e amigos
para a Missa de 7° Dia que será celebrada
amanhã dia 15/11, sexta-feira às 9 horas na
Igreja N.S. da Paz em Ipanema.

Delegado suspeita que

M-19 matou militares da

Colômbia em Tabatinga

Manaus — O Movimento Revolucionário 19 de Abril —
M-19 — pode ser responsável pelo assassinato de dois militares
colombianos, segunda-feira, no centro da cidade amazonense
de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. A suspeita é do
delegado de Tabatinga, tenente Édson Paulo. Ele informou quea Polícia Federal e a Polícia Militar também investigam a
hipótese de o crime estar ligado ao tráfico de drogas.

O delegado disse que as vítimas, o suboficial Trujillo, da
Força Aérea colombiana, e o soldado Perdona, motorista do
comandante militar em Letícia, cidade que faz fronteira com
Tabátinga, bebiam refrigerantes no Bar Nilo's, quando foram
surpreendidos por dois jovens em uma motocicleta, armados
com pistolas automáticas. Os supostos guerrilheiros desferiram
vários tiros contra os militares, acertando três em Trujillo e três
em Perdona. Após os disparos, fugiram na motocicleta rumo a
Letícia.

Os habitantes de Tabatinga (cerca de 30 mil) estão
preocupados com a possibilidade de o M-19 estar atuando na
área e evitam sair à noite, disse o delegado, que entrou em
contato com as autoridades colombianas, com a Polícia Federal
e as Forças Armadas brasileiras. Embora os assassinatos
tenham ocorrido perto da sede da Polícia Federal e da área
militar do Comando de Fronteira, foram presenciados apenas
por um funcionário do Bar Nilo's, cujo nome não foi revelado
pela polícia.

Material radioativo não

é atingido por incêndio

no laboratório do IPEN
São Paulo — Um incêndio, provavelmente provocado por

um curto circuito, destruiu parcialmente o laboratório do
departamento de metalurgia do Instituto de Pesquisas Energéti-
cas e Nucleares — IPEN. Não foram atingidos materiais
radioativos, segundo o superintendente do órgão, Cláudio
Rodrigues.

O incêndio foi detectado por um funcionário do serviço de
vigilância às 22 horas de terça-feira. Dado o alarme, foram
mobilizados a brigada de incêndio e o departamento de
proteção radiológica do IPEN e o Corpo de Bombeiros.

O fogo propagou-se rapidamente, porque havia no labora-
tório de 10 a 20 quilos de magnésio, altamente inflamável. A
temperatura chegou a 2 mil graus, provocando uma grande
explosão. O trabalho dos bombeiros só terminou por volta das
três horas da manhã de ontem.

Dezenas de técnicos iniciaram ontem mesmo o trabalho de
reparo do laboratório, usando máscaras especiais por causa do
forte cheiro e para não serem atingidos pela concentração
tóxica. O físico Gian Maria Sordi, chefe da divisão de monitori-
záção de pessoal, explicou que estão trabalhando, em reveza-
ménto, as equipes de proteção radiológica e de remoção dos
escombros.

Assaltante já condenado

bate com carro roubado,

baleia mulher e é preso
Condenado por vários assaltos e com prisão preventiva já

decretada, Walter João de Lima, 31 anos, causou a maior
confusão ontem ao atirar numa mulher, ferindo-a gravemente,
bater em um veículo na contramão, trocar tiros com guardas,
até ser finalmente preso e, ferido na perna, levado ao Hospital
Getúlio Vargas.

Tudo começou quando Walter tentou roubar o carro do
patrulheiro rodoviário federal Hélio da Silva Braga, 39 anos, no
Trevo das Margaridas, no início da Via Dutra. Walter fechou o
carro do patrulheiro, que estava com a mulher, Elenildes
Ferreira Braga, e o filho caçula de dois anos e meio no colo.
Armado com um revólver calibre 38 e sob efeito de tóxicos,
Walter pediu o Monza XZ-8838 do patrulheiro já atirando para
assustar. Elenildes gritou, tentando proteger o filho, e recebeu
um disparo no lado direito da cabeça.

Ao perceber que havia férido a mulher, Walter voltou a
embarcar no Gol UM8541 e fugiu, deixando o patrulheiro no
local. Hélio, desesperado, conseguiu andar dois quilômetros
com o carro, sempre na segunda marcha, até encontrar uma
patrulha do 16° BPM, na Avenida Brás de Pina, esquina com
Estrada da Água Grande. O cabo Abreu ficou com a criança,
enquanto o soldado Álvaro levava Elenildes ao PAM de Irajá.
Imediatamente, ela foi transferida para o Hospital Getúlio
Vargas, onde os médicos acreditam que tenha poucas chances
de sobrevivência, uma vez que perdeu muita massa encefálica.

Enquanto Elenildes era socorrida, Hélio forneceu a placa
do Gol de Walter à PM, iniciando-se então intensa busca,
inclusive com a participação da Polícia Rodoviária Federal. No
Largo do Bicão, na Penha, o assaltante entrou na contramão e
bateu de frente com o Volkswagen RP-7587.

Decreto eleva salários

de 29 mil funcionários

do Rio no início de 86
A partir do dia Io de janeiro de 1986, cerca de 29 mil

funcionários ativos e inativos da administração direta e autár-
quica do Estado do Rio já estarão gozando de melhorias
salariais em decorrência da revisão do Plano de Classificação de
Cargos. O decreto que elevou o nível de referências dos
funcionários foi assinado ontem pelo Governador Leonel Bri-
zola.

De acordo com o Secretário de Governo, Cibilis Viana, a
medida representará um dispêndio adicional da ordem de Cr$ 5
bilhões mensais. Cibilis Viana informou que os benefícios
atingirão, principalmente, os funcionários enquadrados nas
categorias de referências mais baixas. Afirmou, ainda, que o
Governo do Estado continua atento às reivindicações de todas
as categorias, mas frisou que "os novos reposicionamentos só
serão estudados após a implantação desta atual medida".

Loteria Federal 17

MONICA CRISTINI BARROS DE ARAÚJO

t

MISSA DE T DIA
Sua família agradece as manifestações de pesarrecebidas por ocasião do falecimento e convidam
para Missa de 7° Dia que será celebrada no dia
16, às 9:00 h, na Igreja Santo Sepulcro — Rua
Sanatório, 310 Madureira.

DORA MONTEIRO FORTUNA
(MISSA DE 7" DIA)

tA 

Família consternada comunica o seu
falecimento e convida para a Missa de 7°
Dia a ser celebrada no dia 16, às 08:30
horas, na Igreja de Santo Afonso, à Rua

Major Ávila — Tijuca.

CENTENÁRIO NASCIMENTO

PROFESSOR J. P. F0NTENELLE

A família sempre saudosa, manda
celebrar Missa amanhã, dia 15, às
18 horas, na Igreja Cristo Redentor,
Rua das Laranjeiras 519.

A extração 2.208 da Loteria Federal premiou ontemo bilhete n° 63.234, vendido em São Paulo, com CrS fi0»r,rl
milhões. Os demais prêmios: 51.787 (SP), CrS 80 milhõe§;'nn50.841 (RJ), CrS 40 milhões; 15.745 (SP), CrS 30 milhões:47.692 (SP), CrS 20 milhões. q

O milhar 3234 paga CrS 2 milhões 120 mil; os'"/milhares 0841, 1787 , 5745 e 7692 pagam CrS 125 mil; '81"!
centena 234 paga CrS 205 mil; as centenas 324 e 432 paganteCrS 132 mil; as 243, 342, 423, 692, 745, 787 e 841, CrS 80mil; a dezena 34 paga CrS 80 mil; as dezenas 31,32,33,35y.ai
36,37,41,45,87 e 92 pagam CrS 52 mil; a unidade final dò "<>
Io prêmio — 4 — paga Cr$ 52 mil uíld
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Tempo
IqIÜ

Satélite — GÓES—1NPE—Cachoeira Paulista—(13/11/85) 18 hora*

Em toda região Sudeste o tempo permanece bomnii
com nebulosidade. Esta condição de tempo deve se manter
ainda por mais alguns dias devido ao bloqueio que a massa rw
de ar tropical continua causando aos sistemas frontais frios,f
que estão na Argentina, impedindo sua evolução para este'. -,
região. •

No Sul do país continua predominando bom tempoj"
com elevação na temperatura. Apenas no Rio Grande dq,lv
Sul poderá haver alguma instabilidade.

No restante do país o litoral entre o Rio Grande
Norte e o da Bahia apresenta-se nublado com chuvas,,,
esparsas e nas regiões Norte e Centro-Oeste apenas chuv§(jy|
isoladas. «iIJIII

No Rio e em Niterói

Bom a parcialmente nublado.
Temperatura em ligeira eleva-
ção. Ventos: Norte Nordeste
fracos a moderados. Visibilida-
de boa. Máx: 34.5, em Bangu;
min: 18.7, no Alto da Boa
Vista.

Precipitação das chuvas em mm

Últimas 24 horas
Acumulada no mês
Normal mensal
Acumulada no ano
Normal anual

0.0
44.2
97.4

1.402.9
1.075.8

O Sol

O Mar

Rio

Angra
Cabo
Frio

Nascerá às
Ocasoàs
Preamar

04hl3min/1.2m

OóhOlmin
19hl3min
Baixamar

llh20min/0.6m

10h42min/0.4m
22h44min/0.3tn

03h28minyi.4m 10h08min/0.4m
IShOSmin/l.lm I 22h01minfl).lm

O Salvamar informa que o mar está calmo,com águas a 16 graus. Banhos liberados.
A Lua
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explica porque retiroiíZ

ação contra a Capemi
O ex-diretor da revista O Cruzeiro e sócio de Alexandre

von Baumgarten na empresa, Cléo Garrafa, será ouvido'boje
à tarde na Secretaria de Polícia Civil pelo delegado''Ivan
Vasques e terá que contar porque entrou com uma ação contra
a Capemi e, três dias após o assassinato do empresário':®
agente do SNI, retirou a ação da Justiça.

O delegado esperou ontem durante todo o dia a resposta
da carta-precatória que enviou à polícia de Manaus para que Já
fosse ouvido o General Octávio Medeiros. Vasques quer sa^er
onde estava e o que fez o ex-Ministro-Chefe do SNI no dia^m
que Baumgarten foi seqüestrado na Praça 15 por um grupo
armado que usava uma Veraneio. .

t

AFONSO PARENTE RIBEIRO r;
(MISSA DE 7° DIA)

BELKISS, CARLOS EDUARDO, EDUARDO. ROBER-
TO, LUISA e GABRIELA, Pais. Irmãos e Avó do"
querido AFONSO convidam para a Missa de 7° Dlà'.'
pela sua alma, dia 15/11 às 8:30h., na Paróquia da >
Gávea, à Rua Marquês de São Vicente, 19.

FERNANDO ARIEIRA FERNANDES;
(7o DIA) koo

tZilah 

Arieira Fernandes, Luiz Fernando, Joãç)|'t
Carlos, Eliane, Priscilla e Vânia agradecem as
manifestações de pesar e convidam para (a
Missa de 7° Dia de seu esposo, pai e sogro

FERNANDO, sábado, dia 16, às 11.30h, na Igreja
Bom Jesus do Calvário, Rua Conde de Bonfim, 48. A.
familia pede dispensa de pêsames.

t

CMTE. JORGE CORRÊA
(JOTA)

A Familia agradece as manifestações de pesar-e
convida para Missa 7o Dia que será celebrada diff;
15/11, sexta-feira às 18 horas na Igreja da Divina
Providência. Rua Lopes Quintas 274.
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adialista e banc aria em hotel e misterio

v. a do de Durante toda a tarde
— mulheres na — se aglomeraram porta do

na esperanga de ver corpo. Nao houve mas

Ele era uma pessoa Quando a gente no
chamava para ao falar. Mesmo fora do

^^^RPIIP^ 

'"':^^P^I^^H moradora em de

"^4i«»if^ ;«¦, ^ Conselhos
.f^SfflP*f 9R7 "'^* i^^H A maioria das ouvintes de Waldir gostava dos conselhos

ontem completou 16), deixou a pequena cidade, onde trabalha- ^C. ..'Ji&S/ 'W/ ^^H| ^-. > transmitidos pelo radialista. Por isso muitas se decepcionaram
vf*como professor primirio, para tentar a sorte no Rio. Seu , tl ' ,^'m f «k ... Jp/ S8| < '$»„ '* . , com as circunstSncias de sua morte:
pnmeiro emprego foi na Ridio Mundial. Logo seria contratado t| J^fc,- Jf A - ~* * —Pela primeira vez na minha vida saf correndo para ver
p&fa RSdio Globo como locutor comercial. • CL - •umjr A'-*r: x <MMik um defunto, eu que tenho horror. Pensei que ele tivesse sido
If Seu prestigio na empresa cresceu e ele foi contratado para , 

"; 
%¦ V 3H^« > assaltado ou sequestrado, nunca o que aconteceu, pois era uma

iffi programa exclusivo, no horirio das 14h is 17h, durante .- , . \,™ )MWT 9Jm Ps?.a que falava ,anj° em moral;Era T„a f*;*0* mmha' da
scmana, e pela manha aos sibados e domingos. Com uma I® WmMK.'JSr ~~ famflia -comentou Teresa Lima Santos, 38, solteira, costurei-
i®jencia muito boa, 0 programa era ouvido principalmente por jM t *,- 

" 
^tm&x Mr 4 ra, moradora no bairro de Fatima.

motoristas de tixi e donas-de-casa. Waldir saiu de sua empresa ' JR f | .,, Sorndente e at* empolgada, Geny Viana esperava ver seu
i)a,ter<;a-feira informando que iria ao medico, em Copacabana, \£m VWk Jst ex-conselheiro. Vestia um short e camiseta na av. Mem de SS.
para tratar um problema de coluna. jSSV -jmBBk. ¦¦¦. < Ela contou que certa vez teve vontade de pedir-lhe uma opimio

I '. O radialista foi apontado por amigos como um homem IBS' % 
™ , $*••<:; para ajudar no relacionamento com o namorado, "mas nao foi

Sistemitico, caseiro (dormia is 21h e acordava is 5h), que nao PreclS0 • "ra Geny seus conselhos eram da maiorimportancia:
ftebia e nao fumava. Segundo amigos, sempre comunicava aos \ —O principal do programa eram os ensinamcntos que ele
eolegas do trabalho onde se encontrava para ser localizado no zX-'A' W ' dava para nao perder 0 marido. As tres condutas fundamentals,
caso de receber alguma ligagao importante. IfgWg. >^-.. W wH 

* - segundo Geny, sao: "se a mulher abandonar 0 lar deve avisar o
Os amigos e a mulher de Waldir, Maria Angela Santana /lUTSIk^ ' m b • „• - ;«fl marido, mesmo que ele saiba com anteccdencia; a mulher deve

Vieira, come^aram a ficar preocupados quando 0 radialista nao ff jt//KSSfu0? . sempre dar satisfagao do que faz ao marido; para lidar com
Chegou no final da noite. A Radio Globo fez vinos apelos Waldir, 40 anos, uma carreira de sucesso Sueli, 22 anos, trabalhava no Bradesco homem machista nao 6 aconselhavel falar alto quando ele
durante a noite e madrugada para que as pessoas tentassem Poto de Carlos Mesquita chegar em casa cansado. Neste caso, deve-se esperar que ele
localizar seu carro. S tome um banho para refrescar a cabe;a, coma e s6 depois,

Atraves de um telefonema, a emissora soube que o vefculo entao, a gente pode conversar".
estava estacionado na rua Conde Lage, nos fundos do Hotel O tecnico em refrigera^ao Jonas Ademir tamb6m concor-
Ebony. 0 primeiro a chegar ao local foi o jornalista Mauricio dava com as opinides de Geny. Para ele, 0 radialista "era uma
Meneses, que soube na portaria que Waldir Vieira e uma pessoa extremamente realista e sincera".
mulher estavam na n° 03. Preocupado, ele pediu as chaves — Estou casado hi cinco anos. Ouvia seu programa quase
do'apartamento. diariamente e acredito que tenha ajudado muito no meu" Ao abrir a porta, Mauricio deparou com os corpos no relacionamento familiar — contou Jonas,
chio. Segundo ele (a imprensa nao teve acesso ao quarto), Outras pessoas nao aproveitavam os conselhos em causa
amKos estavam nus. 0 de Waldir estava pr6ximo i cabeceira da propria, mas se divertiam com eles. Era 0 caso de dona Amalia
cartia, de bru^os e com 0 braqo esquerdo junto i cabe$a. Sueli Jk' 1T'X "*—.... , Frias, 74, dona-de-casa, que, ao lado da neta, Luana, 10,
(residente em Niter6i e que trabalhava no Bradesco, agenda < W. < aguardava a safda do caixao: "Gostava muito das brincadeiras e
Nildpolis) estava junto ao pd da cama, de barriga para cima, .. .,,| de sua voz. Me divertia ouvir as mulheres pedindo conselhos
com duas sandilias servindo de travesseiro. '^MjiBM^77Wi ThaJT jljKKjiiS^^^BH^BP j*»*1 sentimentais, mas meu programa predileto 6 0 da Nena

i Na suite, as bebidas alco61icas nao foram abertas. Martinez, na Radio Tamoio".
apartamento estava arrumado, a cama nio foi desfeita e s6 um ' jEW" ik-ift Sdnia Maria Alves dos Santos, 30, empregada domestica,
copo vazio foi encontrado perto das maos da mo;a. Junto com f jfe \&m aW Mi f°' com os quatro filhos ao IML:
Mauricio estava o medico Carlos Bacellar. Segundo ele, tudo j i y x 9 — Ou;o seu programa desde solteira, quando ia no
indica que o casal morreu envenenado. audit6rio na Rua do Russel. Sua morte foi um grande choque

—»— — Pelos hibitos do Waldir, a quem eu conhecia muito, para todo mundo. Fiquei de 9h at£ meio-dia e meio no hotel,
nao acredito que ele tenha feito pacto de morte. 0 corpo estava ? ^fc' .-.. Para sa^cr notfcias com os rep6rteres. Me decepcionei muito"contraido, 

parecendo que ele tinha sido surpreendido por Jy2|P((pN^quando soube como tinha sido sua morte — desabafou.
atgu)na coisa. A da mulher apresentava todas as caracteristicas %
dfc que estava aguardando a morte — disse Bacellar.
^ . O delegado Elson Campelo, da Delegacia de Roubos %¦ k..,. J[ 1Furtos, o primeiro policial a ser acionado. Logo depois rw wlfi nP F" Wk f 9
chegava o delegado Ant6nio Joao Cafieira, da 9s DP, que M %?&, |Hiniciou investigates. Ele arrecadou no quarto todos os perten- p*™®gpr~ j mm
ces das vftimas. Nio foram encontrados vestfgios de veneno. Na IN^- '.
bolsa de Waldir havia comprimidos para problemas de coluna. Am-'" ^SWMWBB^BComo o copo encontrado a os peritos < fjl wfx^S@(Mu
Elson Range! e Orlando Gullo, do de Criminalfstica, ,; \„p8fl| wMijjjijk -
Informaram que s6 os exames das visceras poderao comprovar ?"

nAssimqueeaanmo«c5a 
foi anunciada pelas ridios, curiosos 0 rabecao entrou no hotel para a retiradfTSos corpos d^SrVd^Suely

»mas precisou voltar ao Estaleiro Caneco, onde trabalha, para

e bancária em hotel é mistério

Waldir, 40 anos, uma carreira de sucesso Sueli, 22 anos, trabalhava no Braãesco
Foto de Carlos Mesquita

àldir e de Sueíy
Foto de Chlquito Chaves

O rabecão entrou no hotel Èbony para a retiri corpos
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As fãs foram para o IML, e quando o caixão saiu todas aplaudiram o ídolo morto

de

Desaparecimento
i Nascido em São Fidélis, Waldir Vieira, casado, pai de dois

ftíhos (Lina Maria Santana, 9, e Angel Luciano Vieira, que
j ontem completou 16), deixou a pequena cidade, onde trabalha-1 vf?Como professor primãrio, para tentar a sorte no Rio. Seu
I primeiro emprego foi na Rádio Mundial. Logo seria contratado' p^T Rádio Globo como locutor comercial.' í".".: Seu prestígio na empresa cresceu e ele foi contratado para
, ijHTprograma exclusivo, no horário das 14h is 17h, durante a
. semana, e pela manhã aos sábados e domingos. Com uma
] ífjJHJência muito boa, o programa era ouvido principalmente por1 motoristas de táxi e donas-de-casa. Waldir saiu de sua empresa
( r)« terça-feira informando que iria ao médico, em Copacabana,
1 para tratar um problema de coluna,
j | t O radialista foi apontado por amigos como um homem
1 Sistemático, caseiro (dormia is 21h e acordava is 5h), que não
I ftebia e não fumava. Segundo amigos, sempre comunicava aos
1 dolegas do trabalho onde se encontrava para'ser localizado no
| daso de receber alguma ligação importante.
| 

: Os amigos e a mulher de Waldir, Maria Ângela Santana
; Vieira, começaram a ficar preocupados quando o radialista não

chegou no final da noite. A Rádio Globo fez vários apelos' (Jurante a noite e madrugada para que as pessoas tentassem
, localizar seu carro.
, | Através de um telefonema, á emissora soube que o vefculo

estava estacionado na rua Conde Lage, nos fundos do Hotel
j Çbony. O primeiro a chegar ao local foi o jornalista Maurício
1 Meneses, que soube na portaria que Waldir Vieira e uma
j mulher estavam na suíte n° 03. Preocupado, ele pediu as chaves

do'apartamento.
: Ao abrir a porta, Maurício deparou com os corpos no

chio. Segundo ele (a imprensa não teve acesso ao quarto),' ambos estavam nus. O de Waldir estava próximo i cabeceira da' cama, de bruços e com o braço esquerdo junto i cabeça. Sueli
J (residente em Niterói e que trabalhava no Bradesco, agência' Nilôpolis) estava junto ao pé da cama, de barriga para cima,
, com duas sandálias servindo de travesseiro.

| Na suíte, as bebidas alcoólicas não foram abertas. O
| apartamento estava arrumado, a cama não foi desfeita e só um
; copo vazio foi encontrado perto das mãos da moça. Junto com
i Maurício estava o médico Carlos Bacellar. Segundo ele, tudo
jj indica que o casal morreu envenenado.

— Pelos hábitos do Waldir, a quem eu conhecia muito,' não acredito que ele tenha feito pacto de morte. O corpo estava"'contraído, 
parecendo que ele tinha sido surpreendido por

^atgtíma coisa. A da mulher apresentava todas as característicasdè 
que estava aguardando a morte — disse Bacellar.

J . O delegado Élson Campeio, da Delegacia de Roubos e
j Furtos, foi o primeiro policial a ser acionado. Logo depois
í chegava o delegado Antônio João Cafieira, da 9a DP, que
. iniciou investigações. Ele arrecadou no quarto todos os perten-
i ces das vítimas. Não foram encontrados vestígios de veneno. Na

bolsa de Waldir havia comprimidos para problemas de coluna.
: Como o copo encontrado junto a Sueli estava vazio, os peritos

Élson Rangel e Orlando Gullo, do Instituto de Criminalística,
f Informaram que só os exames das vísceras poderão comprovar
" OU' não o envenenamento.
| 'Assim que a notícia foi anunciada pelas rádios, curiosos

começaram a se aglomerar i porta do hotel e policiais militares
^ colocaram um cordão de isolamento para evitar invasão. Os

peritos informaram que os corpos não apresentavam sinal de
; yiolência.
j A *.

| 
- Peritos voltaram para

exame no Ebony
No início da tarde, os peritos Élson Rangel e Orlando

Gullo, do IML, voltaram ao Hotel Ebony para novo exame da
| suíte onde foram encontrados os corpos de Waldir e Sueli, que
I apresentavam um aspecto avermelhado, comum nas mortes por
I intoxicação com gás, constatando que não havia chuveiro ou
; fogão a gás na suíte 03, onde toda a instalação é elétrica.
I .. O laudo do caso seguiu para a 9a DP, no Catete, mas as
! causas das mortes só deverão ser conhecidas após os exames de

laboratório. As suspeitas dos legistas que cuidaram dos corpos,
I Rinaldo Edgar Curi e Naura Viene Aded, de que houve

envenenamento por gás, é que determinaram a volta dos peritos1 ao hotel. O perito Rangel disse que o corpo de Sueli foi' encontrado ao lado de um copo com o resto de líquido
tfansparente incolor onde poderia ter sido diluída uma substân-
cia venenosa de ação fulminante, possivelmente com algum
ejèmento derivado de petróleo.
n: Necropsia

-¦¦ O resultado da necropsia só deverá ser conhecido em 20 ou
3U 3ias. Orlando Gullo explicou que quando ocorre envenena-
mento por gás o cheiro custa a sair do ambiente e os olhos de
quem entra no local começam a arder, "o que não aconteceu
conosco". Ele disse ainda que encontrou a cama feita e os dois
corçi os cabelos molhados, dando a impressão de que tinham
saído do banho.

. Os corpos foram liberados is 16h, segundo informou o
diretor da Polícia Técnica, Roberto Villarinho.' O pai de Sueli,
Joaci Pessanha, foi ao IML com uma de suas filhas, Suelene, 17,

«mas precisou voltar ao Estaleiro Caneco, onde trabalha, para
^apanhar um comprovante de renda e assim providenciar o
"enterro junto i Santa Casa. O corpo de Sueli saiu do IML
«.depois das 18h e seguiu para o Cemitério do Maruí, no Barreto,
->em-Niterói, onde será sepultado hoje, is 16h.

Joaci falou pouco sobre a filha. Disse que o avô de Sueli,
¦Jnsé Pessanha, era primo de Waldir Vieira, nascido, como ele,
ém.São Fidélis, mas que o radialista não freqüentava seu
apartamento no Fonseca, em Niterói. Disse que conheceu Sueli
.quando ela se apresentou na firma Waldir Vieira Publicidade e

Oomeçou a posar para anúncios "que saíram numa revista
portuguesa".

Joaci não sabia de nenhum romance entre os dois. "Minha
ríilha era alegre, normal, fez um curso de manequim na Socüa e

conseguiu este emprego de modelo fotogrifico, mas também
S trabalhava no banco. Ficava muito em casa e não tinha
j namorado".' Segundo Suelene, a irmã"só tomava tranqüilizantes. Ela
' não confirmou a informação dada por uma vizinha do Edifício
' Vilã Borghese, no conjunto residencial conhecido como Bairro
I Chie, em Niterói, onde morava a família. Segundo a vizinha,
| Sueli fez, há cerca de duas semanas, exames cardiológicos e, por""ÍSüsa deles, iniciou um regime para emagrecer,
i A mãe de Sueli, Zuleica Pessanha, sofre do coração e,
; segundo Suelene, estava sendo "preparada para receber a
t notícia". Ela não compareceu ao IML onde correram vários
« boatos. Segundo um deles, Sueli tentara um aborto na suíte do
; hotel — o corpo dela apresentava um sangramento e embaixo

de suas roupas havia um Modess.
: Há uma suspeita de que o casal teria morrido em outra

suíte do Hotel Ebony onde há uma instalação a gás e que os
' corpos teriam sido levados para a suíte 3, a única com instalação
: elétrica. A hipótese foi levantada por um delegado de uma
1 polícia especializada do Rio, já que os sinais de morte por' envenenamento por gás são bem característicos. "Pode ter

havido um escapamcnto de gás. os dois terem morrido e
rTíansíeridos por alguém do hotel para a suíte 3", disse o

delegado.
A hipótese foi reforçada por uma segunda ida dos peritos

Élson Rangel e Orlando Gullo à suíte 3 do Hotel Ebony. Rangel
disse que só visitou a suíte 3 para novos exames. "Acreditei na

! palavra do gerente-gerai do hotel de que todas as outras suítes
. tinham instalações elétricas. Mas não visitei nenhuma outra
1 suíie alem da 3", disse Rangel ao voltar pela segunda vez do
« Ebonv.

]Morte
j m O radialista Waldir Gomes Vieira, 40, e sua prima, a
j bancária Sueli Costa Pessanha, 22, foram encontrados mortos
1 ontem de manhã, na suíte 03 do Hotel Ebony, na Rua da Lapa
146, Glória. Não havia sinais de violência e há três hipóteses paraio caso: um vazamento de gás, um pacto de morte, por
| envenenamento, ou um homicídio seguido de suicídio. A moça
'teria matado o radialista e se envenenado. Só os exames
j cadavéricos revelarão as causas. '

1 Waldir Vieira estava desaparecido desde is 19h de anteon-
| tem, quando saiu de sua empresa, a Waldir Vieira Publicidade,
j na Rua do Russel, na Glória. Com os apelos da Ridio Globo,
, onde trabalhara há 15 anos, o carro do radialista, o Escort RJ-
|UQ-4701, foi localizado na Rua Conde Lage, nos fundos do
Hotel Ebony. Os corpos foram encontrados pelo jornalista•Maurício Meneses, amigo de Waldir e funcionário da Rádio
Globo.

A maioria das ouvintes de Waldir gostava dos conselhos
transmitidos pelo radialista. Por isso muitas se decepcionaram
com as circunstâncias de sua morte:

Pela primeira vez na minha vida saí correndo para ver
um defunto, eu que tenho horror. Pensei que ele tivesse sido
assaltado ou seqüestrado, nunca o que aconteceu, pois era uma
pessoa que falava tanto em moral. Era uma pessoa minha, da
família — comentou Teresa Lima Santos, 38, solteira, costurei-
ra, moradora no bairro de Fátima.

Sorridente e até empolgada, Geny Viana esperava ver seu
ex-conselheiro. Vestia um short e camiseta na av. Mem de Sá.
Ela contou que certa vez teve vontade de pedir-lhe uma opinião
para ajudar no relacionamento com o namorado, "mas não foi
preciso". Para Geny seus conselhos eram da maior importância:

O principal do programa eram os ensinamentos que ele
dava para não perder o marido. As três condutas fundamentais,
segundo Geny, são: "se a mulher abandonar o lar deve avisar o
marido, mesmo que ele saiba com antecedência; a mulher deve
sempre dar satisfação do que faz ao marido; para lidar com
homem machista não é aconselhável falar alto quando ele
chegar em casa cansado. Neste caso, deve-se esperar que ele
tome um banho para refrescar a cabeça, coma e só depois,
então, a gente pode conversar".

O técnico em refrigeração Jonas Ademir também concor-
dava com as opiniões de Geny. Para ele, o radialista "era uma
pessoa extremamente realista e sincera".

Estou casado há cinco anos. Ouvia seu programa quase
diariamente e acredito que tenha ajudado muito no meu
relacionamento familiar — contou Jonas.

Outras pessoas não aproveitavam os conselhos em causa
própria, mas se divertiam com eles. Era o caso de dona Amália
Frias, 74, dona-de-casa, que, ao lado da neta, Luana, 10,
aguardava a saída do caixão: "Gostava muito das brincadeiras e
de sua voz. Me divertia ouvir as mulheres pedindo conselhos
sentimentais, mas meu programa predileto é o da Nena
Martinez, na Rádio Tamoio".

Sônia Maria Alves dos Santos, 30, empregada doméstica,
foi com os quatro filhos ao IML:

Ouço seu programa desde solteira, quando ia no
auditório na Rua do Russel. Sua morte foi um grande choque
para todo mundo. Fiquei de 9h até meio-dia e meio no hotel,
para saber notícias com os repórteres. Me decepcionei muito
quando soube como tinha sido sua morte — desabafou.

No dia do aniversário dele — 31 de janeiro t— elas
apareciam com um bolo e salgadinhos, cantavam parabéns,
comemoravam no estúdio. Ontem, o filho de Waldir Vieira,
Angel Luciano Santana Vieira, completou 16 anos. sem come-
morações.

Ouvinte fala em vazamento de gás
Uma ouvinte da Rádio Globo telefo-

nou ontem, ás 14h, e denunciou ao jorna-
lista Maurício Menezes — amigo de
Waldir v secretário do radio jornalismo
da emissora — que na semana passadateve problemas com vazamento de gás,
quando se encontrava com o namorado
em um dos apartamentos do hotel. O gás
poderia ter chegado i suíte onde o casal
se encontrava e onde o chuveiro é elé-
tricô.

Maurício Meneses — primeiro a ver
o corpo do amigo pela manhã — não
sentiu cheiro de gás ao abrir a porta da
suíte 03, à procura de Waldir. Jornalista
com experiência em coberturas policiais,constatou, entretanto, que a causa prová-vel fôra intoxicação por gás — as maçãs
do rosto dele estavam rosadas, a barriga
também ("cheia de livores, manchas ca-
racterísticas disso"), assim como a parte
posterior da coxa da moça. Além da
ausência do cheiro de gás, há um detalhe

curioso: a suíte 03 é o único apartamento
do hotel cujo chuveiro é elétrico.

Um copo no chão
Foi graças a outra ouvinte, Ivone,

que chegou á rádio, informação sobre o
paradeiro do Escort de Waldir Vieira.
Ivone ligou às 9h30min, avisando que o
marido de uma amiga dela havia localiza-
do o veículo na Rua Conde Laje, no
estacionamento dos fundos do hotel
Éboni.

O fato de o carro estar do lado de
fora leva à comprovação de que Waldir
pretendia demorar pouco. Os funcioná-
rios do hotel retiram os veículos do
estacionamento interno (pequeno) de
acordo com a previsão de horário de
saída dos hóspedes. O Escort dormiu na
rua.

Maurício, a primeira pessoa a entrar
na suíte, encontrou o aparelho de ar-

condicionado ligado. A música ambiente
permanecia tocando e o frigobar estava
intacto: "Não chegaram a tomar um
guaraná" (a bebida preferida de Waldir).

Todo o 12ü andar do motel está
interditado para avaliação de possíveis
vazamentos internos nos encanamentos
de gás, mas ontem, nos corredores da
Rádio Globo, amigos e companheiros de
Waldir já admitiam abertamente que o
cenário foi preparado para desfazer a
impressão de que o gás vazou envenenan-
do o casal.

As demais hipóteses — ingestão de
uma cápsula (para um duplo suicídio,
num pacto de morte) ou assassinato (a
moça teria envenenado Waldir e se mata-
do) — foram descartadas pelos amigos.
Eles ficaram com a seguinte impressão: o
cenário em que de fato morreram Waldir
e sua acompanhante teria sido desfeito
antes de que os corpos fossem descober-
tos.

Vizinhos ignoravam o namoro

Niterói — No prédio onde morava
Sueli, à rua desembargador Mário Fer-
nandes Pinheiro 127, bloco 2, apartamen-
to 708, no bairro Chie, o administrador
do condomínio, José Sarnet. afirmou que
a moça "tinha um comportamento nor-
mal. era muito querida e recebia uma
educação muito rígida do pai, o metalúr-
gico Joacir Pessanha".

Ninguém sabia do namoro de Sueli
com o radialista. Maria Cristina da Silva
lembrou que ela namorou um rapaz do
prédio, que atualmente está em Manaus,

"mas nunca a vimos chegando com Wal-
dir Vieira ou em um Escort azul (o carro
do radialista)."

No apartamento não havia ninguém
ontem. O pai. a mãe (que soube da morte
da filha ao meio-dia) e as três irmãs
foram para o Rio. Normalmente Sueli
chegava em casa por volta das 21h. se-
gundo informou o porteiro do prédio. As
vezes ela não voltava do banco cm que
trabalhava em Nilôpolis no mesmo dia.
Dizia que passava a noite na casa de uma
tia, naquela cidade.

Sueli trabalhava há cerca de seis
meses como caixa da agência Bradesco da
av. Getúlio Vargas, em Nilôpolis. Era
recatada e só falava o essencial, segundo
colegas. Uma delas disse que ao sair do
trabalho, Sueli informou que ia para a
casa de uma tia, em Mesquita . Outra
caixa afirmou que ela nunca falara sobre
romance com Waldir Vieira. O gerente
impediu o acesso da imprensa ao banco e
proibiu a liberação de informações sobre
Sueli.

Fãs foram para
a porta do IML

Cerca de 50 fãs esperavam até 19h55min, na porta do IML,
a saída do caixão de Waldir Vieira. Durante toda a tarde muitos
ouvintes — mulheres na maioria — se aglomeraram à porta do
instituto na esperança de ver o corpo. Não houve choro, mas
emoção:

— Ele era uma pessoa excelente. Quando via a gente no
auditório, chamava para ir ao microfone falar. Mesmo fora do
programa, que eu freqüentava de duas a três vezes por semana,
ele perguntava como estava a vida da gente. Para mim foi como
ter perdido um irmão — disse Maria Alda Rodrigues, 27,
solteira, dona-de-casa, moradora em Laranjeiras, sob efeito de
um calmante.

Conselhos

No estúdio da rádio, o

espetáculo continuou

Amigo de Waldir Vieira desde a juventude em São Fidélis,
Luisinho se recusou a vê-lo morto no hotel e não irá ao enterro."Prefiro lembrar dfele rindo, brincando. Não vou agüentar",
disse.

Ontem, os fiéis ouvintes do programa não tiveram acesso
aos estúdios. Não havia clima para isso e a programação da
Rádio Gloco, a partir das llh, foi alterada — os scripts dos
horários de Roberto Figueiredo e Waldir Vieira foram fundidos
em um só improviso de homenagens.

Primeiro produtor do programa e atualmente redator
responsável pela seção de abertura (a Carta da Vovó — na qual
uma velhinha nascida no interior escrevia a Waldir descrevendo
e criticando os males da cidade grande), o jornalista Maurício
Meneses mal podia acreditar na cena que presenciou ontem de
manhã. No corredor do hotel ainda acreditava numa outra
realidade:

Pensei: vou dobrar o corredor e ver o Waldir sentado,
com a mão na cabeça, chorando e dizendo: "Eu estava aqui com
esta moça e não sei como ela morreu" — foi o que passou pela
cabeça de Maurício.

Esperança vã. Waldir estava morto. Profissional bem-
sucedido, rico, bonito, jovem (aos 40 anos) e famoso, Waldir
Vieira era hoje líder de audiência no horário do seu programa e
recebia o maior número de cartas de ouvintes, entre os
comunicadores da Rádio Globo — 10 mil por mês. Mas, era,
sobretudo, o mesmo jovem que chegara em 1970 de São Fidélis,
quando não passava de um talentoso e obscuro locutor da Rádio
Difusora daquela cidade.

A jovem bancária Sueli apareceu algumas vezes nos
estúdios da Rádio Globo para encontrá-lo. Mas seus amigos
garantem que não era namorada fixa. Waldir Vieira tinha suas
aventuras, embora especialmente voltado para a família, e
levava uma vida extremamente metódica: chegava cedo à Rádio
Globo, saía às 17h, ia para a sua próspera agência — a Waldir
Vieira Promoções e Publicidade —, de onde saía em torno das
19h, em geral para casa.

Waldir dormia às nove da noite. Às nove e meia já era
um custo encontrá-lo acordado. Nunca dormiu fora de casa e foi
por isso que a família começou a ligar para todo mundo desde as
dez e meia — explicou Maurício Meneses, que também é
secretário de redação do radiojornalismo da Rádio Globo.

A partir das 7h de ontem, a rádio começou a pedir a ajuda
dos ouvintes para a localização do carro do radialista. Às llh,
três horas antes de o programa entrar no ar, confirmou-se a
tragédia.

Dividido em quatro sessões, o programa Waldir Vieira
estava concluído pela sua equipe. Na Carta da Vovó, ele falaria
sobre o encerramento da propaganda eleitoral. Contaria uma
das Histórias de cada um, quadro baseado nas cartas dos
ouvintes. Atenderia a solicitações de músicas na Parada do
Rádio, citaria curiosidades e encerraria no Com Essa eu vou
embora.

Essa rotina do programa, de segunda a sexta, não cansava
os ouvintes. Pelo contrário, há 11 anos no ar, Waldir formou um
público fiel, de todas as idades e todas as classes sociais — mas
em sua maioria donas-de-casa e crianças. Muitas delas, já eram
conhecidas pelo primeiro nome nos estúdios — Lídia, Leonor,
Aline — "e Waldir dizia até que elas já faziam parte da equipe"— conforme rememorou com tristeza o Paulinho.

O espetáculo não parou no estúdio da Rádio Globo onde
era gravado diariamente o programa Waldir Vieira para que
seus mais caros companheiros chorassem a sua morte. Luís
Campos de Oliveira, o Luizinho, amigo há 17 anos e produtor
do seu programa, e Paulo César Valença da Silva, o Paulinho,
contra-regra e desde fevereiro secretário do radialista, segura-
ram firme o leme do programa.

À base de tranqüilizantes, Roberto Figueiredo, responsá-
vel pelo horário imediatamente anterior ao de Waldir, ficou
cinco horas no ar, relembrando a carreira e os melhores
momentos no rádio, entrevistando os amigos e lamentando a
sua perda: "Deus levou mais cedo a sua luz para junto de si, mas
nos dèixou num túnel escuro" — comentou a certa altura sobre
o companheiro de 15 anos.

— O que fazer? O programa é ao vivo, é um exercício que
se aprende. A rádio não pode sair do ar. Não dá para parar e
chorar. Quando acabar o programa, a gente desabafa —
comentaria Luisinho, em um dos intervalos, a todo momento
dando as chamadas para que Roberto Figueiredo improvisasse
as falas, expondo a dor de artistas, colegas e amigos ao público— uma enorme audiência formada especialmente por donas-de-
casa e crianças, os seus maiores ouvintes.

Comoção
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Governo estuda controle de 
preços 

de novos 
produtosBrasília — O Conselho In- que tem uma participação de  f,. ^^^^^^^^^BrasilIa^^otçyi^WlsonPedroMi ,

Funaro acredita 
que ataque à

especulação 
já deu resultado

Brasília — O Conselho In-
terministerial de Preços (CIP)
vai avaliar os preços praticados
em setores não controlados pe-
Io governo, para decidir sobre
seu futuro enquadramento. O
trabalho começará pelos seto-
res de madeiras e móveis e de
têxteis, porque um levanta-
mento preliminar indicou um
crescimento acentuado de seus
preços este ano.

A decisão foi tomada ontem
pelo ministro da Fazenda, Dil-
son Funaro, em reunião com o
titular da Secretaria Especial
de Abastecimento e Preços
(SEAP), João Luís da Silva
Dias, e com o secretário-
adjunto para preços indus-
triais, Luís Roberto de Azeve-
do Cunha.

No setor de confecções, por
exemplo, a SEAP identificou
aumentos de preços entre
250% a 300%, considerados
abusivos. A intenção do gover-
no é evitar que o aumento real
dos salários sirva de pretexto a
práticas como essa.

Além disso, as próximas reu-
niões plenárias do CIP poderão
fazer uma revisão dos critérios
de reajuste adotados para seto-
res que têm apresentado ex-
pressivo crescimento das ven-
das — o que compensa a dimi-
nuição das margens unitárias
de lucro, provocada pelo con-
trole de preços. .

Segundo Azevedo Cunha, o
aumento médio dos preços in-
dustriais controlados em outu-
bro — cerca de 10% —, será o
limite máximo admitido para
novembro. A partir de dezem-
bro, esse patamar será redu-
zido.

A avaliação dos setores in-
dustriais não-controiados —

que tem uma participação de
25% a 30% no índice de preços
por atacado (IPA) — será fei-
ta, a princípio, pelo levanta-
mento de notas fiscais alterna-
das das empresas. Caso se
constate um aumento não justi-ficado, a investigação avançará
para informações mais especí-
ficas.

As empresas serão chama-
das a apresentar suas razões.
Se não forem convincentes, o
CIP poderá decidir pelo enqiia-
dramento no controle de pre-
ços. Medidas mais brandas po-derão ser adotadas, tais como
uma divulgação sistemática da
variação de preços nos setores
visados.

Segundo Azevedo Cunha, é
mais fácil enquadrar as empre-
sas no CIP do que efetivamente
controlar seus preços. Ele ex-
plica que nem sempre os consu-
midores intermediários de ma-
téria-primas industriais estão
avisados para exigir o cumpri-
mento da tabela de preçosaprovada pelo CIP.
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO

Azevedo Cunha estima um
prazo de 20 dias para a conclu-
são do levantamento de infor-
mações nos setores têxtil e de
madeiras/móveis. Além desses
dois, está na mira do CIP tam-
bém a indústria de materiais de
construção (em alguns segmen-
tos, exceto cimento, aço, azule-
jos, ladrilhos e louças sanitá-
rias, já enquadrados no contro-
le de preços). Azevedo Cunha
considera bastante provável
que a indústria têxtil — desde a
produção de fios e tecidos até a
de confecções — seja submeti-
da ao controle do CIP.

Agricultura pode ter

preços máximos em 86
Brasília — O governo está para o produtorestudando a possibilidade de

fixar preços máximos para os
produtos agrícolas e algumas
matérias-primas industriais, no
próximo ano. Esta seria a prin-
cipal novidade do Plano Nacio-
nal de Abastecimento que está
em elaboração pelos ministé-
rios da Fazenda e da Agricul-
tura.

Os preços máximos
cumpririam, do lado do consu-
midor, função semelhante à de-
sempenhada pelos preços mini-
mos para o produtor. Seriam
uma garantia de que, a partirde determinado patamar, o go-verno entrará no mercado paraderrubar os preços.— A idéia é instituir um
canal de preços, para quebrar a
assimetria hoje existente no
mercado, onde só há garantia

diz o titular
da Secretaria Especial de
Abastecimento e Preços, João
Luiz da Silva Dias.

Com a fixação dos preços
máximos — que seriam corrigi-
dos de acordo com a evolução
da inflação —, haveria um or-
denamento da intervenção do
governo na área de abasteci-
mento, hoje feita apenas em
resposta a movimentos especu-
lativos ou de escassez no mer-
cado.

Antecipadamente o merca-
do ficaria sabendo que, a partirde certo patamar de preços, o
governo entraria liberando es-
toques, importando produtosou autorizando sua exportação.
Com isso, seriam inibidos mo-
vimentos especulativos e o
mercado ganharia mais estabi-
lidade.

Antecipando o aumento
Brasília — O Conselho Interministerial de Preços (CIP)

poderá determinar, em sua reunião da próxima quarta-feira, dia
20, a antecipação parcial ou mesmo integral do aumento no preçodo leite, previsto para o dia 16 de dezembro.

E o que informou ontem a comissão constituída pelosMinistérios da Fazenda e da Agricultura e pela Confederação
Nacional da Agricultura para estudar o problema. A decisão do
CIP vai-se basear numa planilha de custos que a comissão decidiu
elaborar, considerando a estrutura básica para uma produção de
leite mais estável.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
EMPRESA DE PORTOS 00 BRASIL S.A.

V?
PORTOBRÁS

ATO CONVOCATÓRIO
CONVüCAÇÃO GERAL N° 004/85

A Empresa de Portos do Brasil S.A., Porto-
brás, empresa pública de direito privado, vincu-
lada ao Ministério dos Transportes, visando a
contratação das obras de recuperação do Cais
Valongo — Paquetá, no Porto de Santos, Esta-
do de São Paulo, comunica aos interessados
que irá proceder a Convocação Geral n° 004/85
que será realizada no dia 07 de janeiro de 1986,
às 15 horas, no auditório desta empresa, no
Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Blocos D e
F, em Brasília-DF, por comissão de recebimen-
to e julgamento a qual procederá a abertura de
habilitação preliminar, propostas técnica e pro-
postas de preços.

As instruções, documentos técnicos e de-
mais informações a respeito desta Convocação
Geral encontram-se à disposição dos interessa-
dos mediante pagamento de Cr$ 20.000.000
(vinte milhões de cruzeiros) na Seção de Com-
pras, no 1o andar do edifício sede da Portobrás,
em Brasília-DF, entre os dias 18/11/85 e
22/11/85, no horário de 8:30 às 11:30 e 14:30
às 17:00.

Serão admitidas a participar desta Convoca-
ção Geral somente firmas nacionais, individual-
mente ou em consórcio.

O capital social mínimo exigido dos partici-
pantes será de Cr$ 250.000.000.000 (duzentos
e cinqüenta bilhões de cruzeiros) no caso de
empresas isoladas ou de ,Cr$ 250.000.000.000
(duzentos e cinqüenta bilhões de cruzeiros)
para a empresa líder do consórcio, integralizado
totalmente e registrado na Junta Comercial do
Estado onde a empresa tiver sua sede, até 90
(noventa dias) anteriores à data da publicação
do ato convocatório desta Convocação Geral.

A participação nesta Convocação Geral de-
penderá de depósito de caução no valor de Cr$
2.000.000.000 (dois bilhões de cruzeiros).

Brasília-DFL 08 de novembro de 1985.
SEBASTIAO MOURÃO DA ROCHA

Chefe do Departamento
de Administração Geral

<»
•e.t
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iarney peças da campai

Superposição de órgãos

prejudica abastecimento
"Uma reformulação do sistema que gere a política deabastecimento no país é desejável", admitiu ontem o superin-

tendente da Sunab, Eriksen Madsen. Segundo ele, há umasuperposição de funções entre os sete organismos que fazem
parte desse sistema: Sunab, Cobal, CFP, Cibrazem (Ministérioda Agricultura), Sunab, Seap (Ministério da Fazenda) e Conse-lho Nacional de Defesa do Consumidor (Ministério da Desburo-
cratização). Há ainda o Cade - Conselho Administrativo deDefesa Econômica, ligado ao Ministério da Justiça.

Essa pulverização é considerado o principal entrave parauma eficiente política de abastecimento. Madsen disse queatualmente a Sunab está retomando sua principal função, deoperar com os estoques reguladores de mercado, que havia sido
absorvida pela Seap, desde sua criação em 1979. Os estoques
reguladores são o principal instrumento utilizado pelo governo
para administrar os preços, quando há escassez de algum
produto ou especulação por parte de produtores ou intermediá-
rios, como nos casos atuais do milho e da carne.

Além de gerir os estoques reguladores, a Sunab estáaperfeiçoando o sistema de fiscalização, embora conte com
apenas 630 fiscais para todo o país, 150 no Rio. Mas, segundo
seu superintendente, o acompanhamento dos preços de todo osistema de varejo e atacado de produtos agrícolas e industriais,
feito diariamente por pesquisadores coordenados pelo Serpro,facilita o trabalho dos fiscais, que atuam diretamente sobre airregularidade detectada.

Entre janeiro e outubro, a Sunab registrou cerca de 3 milinfrações por mês, sendo o valor mínimo de Cr$ 92 mil 632 e omáximo de Cr$ 27 milhões 789. As multas recaem sobre os
produtos tabelados (remédios, fertilizantes, leite, cerveja, refri-
gerantes, açúcar), já que os produtos que compõem a cestabásica fazem parte de um acordo de cavalheiros.

Importações
Os termos da importação de carne e óleo de soja foram

acertados ontem entre a Seap, Sunab e Interbrás. O primeirolote de 4 mil toneladas de carne uruguaia só chegará no Rio no
final da semana que vem e será vendida ao preço do estoque
regulador da Sunab: Cr$ 8 mil o dianteiro (carne de 2a) e Cr$ 11
mil o traseiro (carne de Ia). As 11 mil toneladas de óleo de soja
compradas nos Estados Unidos devem chegar em dezembro e se
destinarão ao estoque regulador.

Madsen confirmou a importação de 1 milhão de toneladas
de milho, das quais 400 mil já foram negociadas com os Estados
Unidos e servirão para complementar a produção nacional e
conter a especulação que elevou muito o preço do produto.Estão chegando também 150 mil toneladas de arroz da Tailân-
dia e outras 250 mil estão em negociações: 50 a 60 mil pelainiciativa privada e o restante pelo governo. O arroz também
será usado para a formação de estoque regulador.

Perda de ICM
Porto Alegre — O governador Jair Soares enviou ontem

telex ao ministro da Fazenda, Dilson Funaro, reclamando que a
decisão do governo de importar 15 mil toneladas de carne do
Uruguai levará o Tesouro do estado a deixar de recolher Cr$ 25
bilhões em ICM. Pela manhã, o governador esteve reunido com
o presidente da Federação da Agricultura do Estado (Farsul),Ary Marimon, discutindo o assunto.

O presidente da Farsul criticou a importação e advertiu
que o produto chegará ao mercado mais caro do que a carne
brasileira, tornando-se inacessível ao consumidor. Ele lamentou
a opção do governo pela importação e lembrou que o Rio
Grande do Sul já tinha oferecido 10 mil toneladas de carne.
Segundo ele, a diferença de preço será irrisória porque a carne é
oferecida mais'barata no Uruguai, mas ao produto é acrescido o
frete, o que acarreta num preço maior ao consumidor.

CONTROLE
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contra a especulação

Lustosa quer
mobilizar a

sociedade
Brasília — Em reunião em

seu gabinete com um grupo de
representantes de associações
de donas-de-casa, de defesa do
consumidor e de sindicatos de
trabalhadores, para a discussão
de medidas efetivas para a pro-teção ao consumidor, o minis-
tro da Desburocratização, Pau-
lo Lustosa, pediu uma mobili-
zação da sociedade e sua arti-
culação com os órgãos do go-verno para acompanhar e fisca-
lizar os preços, combatendo a
especulação.

Lustosa assègurou que o go-verno vai adotar medidas de
impacto, entre as quais a im-
portação de alimentos, a fim de"esfriar o mercado interno e
evitar os movimentos especula-
tivos de preços". Os partici-
pantes da reunião criticaram
veementemente os acordos de
cavalheiros firmados entre o
governo e determinadas cate-
gorias de produtores, garantin-do que eles definitivamente
não funcionam.

Os representantes das asso-
ciações de donas de casa e de
proteção aos consumidores re-
clamaram ao ministro da Des-
burocratização, a falta de es-
trutura de fiscalização de pre-
ços pela Sunab e outros órgãos
de governo. Eles pediram queo Governo dê aos consumido-
res, ao pedir a sua mobilização,
medidas efetivas e concretas
contra especulação dos preçosdos produtos básicos.

A presidente da Associação
de Donás-de-Casa de São Pau-
lo, Maria do Carmo Martins,
foi mais enfática: pediu que o
governo adote medidas efica-
zes contra os especuladores e
deixe de fazer só ameaças. Na
sua opinião, o governo só se
enfraquece e debilita os movi-
mentos de defesa do consumi-
dor quando fica apenas na
ameaça.

O ministro Paulo Lustosa,
após ouvir as queixas e recla-
mações dos participantes da
reunião, inclusive as críticas
contra os órgãos do governo —
como o CIP, Sunab, CADE,
Cobal, Cibrazém —, pediu quefosse feita uma listagem de to-
das as sugestões e recomenda-
ções que serão levadas ao pre-
sidente José Sarney, para que
se transformem em medidas
contra a especulação.

O ministro prometeu, ainda,
dentro da ação do seu Ministé-
rio, apoiar novas associações
de defesa do consumidor, esta-
belecer um canal de reclama-
ção dos consumidores com o
governo, apoiar a criação de
esquemas próprios de fiscaliza-
ção de supermercados, açou-
gues, padarias e farmácias etc.,
discutir o crédito ao consumi-
dor, apoiar iniciativas legais de
defesa dos direitos lesados e
apoiar a confecção de índice
próprio de preços.
CAMPANHA

A campanha de mobilização
contra a especulação, que será
lançada pelo governo no início
do próximo mês, pretende in-
cutir na cabeça de cada consu-
midor, já nas suas compras de
Natal, que ele não deve deixar
se levar pelos anúncios das lo-
jas, nem pelas pressões dos
vendedores."Você pode estar sendo víti-
ma da especulação pagando ju-ros elevados, reduzindo o po-
der de compra de seu salário".
Filmetes contendo esta frase
serão inseridos nos 120 canais
de televisão do País; spots para
rádio estarão nas 1 mil e 500
emissoras de rádio e nos servi-
ços de alto-falantes do interior,
em uma veiculação que está
sendo preparada pela Secreta-
ria de Imprensa e Divulgação
(SID), da Presidência da Repú-
blica, dentro do horário gratui-
to de três minutos diários qtie o
governo tem direito em todas
as emissoras.

SOIESTMITES
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VEJA NO CADERNO DOS CLASSIFICADOS

Brasília — O ministro da Fazenda, Dilson
Funaro, acredita que a ameaça de usar a lei paraconter a especulação com os preços agrícolas e a
cobrança de taxas extorsivas no crédito ao
consumo já levou a uma reversão das expectati-
vas altistas para este mês.

O sentido do anúncio feito na segunda-feira,
segundo o ministro, foi claro: "Avisar ao comér-
cio e à indústria que o governo está disposto a
tomar qualquer medida contra a especulação".

O combate à inflação exige uma administra-
ção diária, disse Funaro, exemplificando com o
caso do café. No sábado, o governo decidiu pelaredução do contingenciamento — exigência de
manter em estoque no mercado interno determi-
nada quantidade de café, para cada quantidadeexportada. A medida aumentou a oferta interna
e resultou numa queda de Cr$ 100 mil nas
cotações do produto, na terça-feira, insuficiente,
porém, para baixar os preços ao consumidor.

Ontem, de acordo com Funaro, os preçossubiram no mercado internacional, o que redu-
ziu pela metade a disponibilidade extra de 1
milhão 500 mil sacas propiciada pela diminuição
do contingenciamento. Com isso, as cotações do
mercado interno não cederam. Hoje, uma nova
reunião para estudar o assunto pode decidir pelofim do contingenciamento ou pela liberação dos

estoques
preços.

do IBC, para forçar a queda dç»s

Crítica do comércio -
/ ÚJA diretoria do Centro do Comércio do Çafpdo Rio de Janeiro está criticando duramente,#

política de comercialização externa do InstitqtP
Brasileiro do Café (IBC). O vice-presidente do
Centro, Carlos Alberto Andrade Pinto, classifi-
cou de "atitude precipitada" a viagem do diretor
de Exportações do IBC, Maurício Palmeira,-aes
Estados Unidos e Europa para discutir «emimportadores estrangeiros contratos de forneci
mento para 1986. iV

Segundo seu raciocínio, o IBC não deveria
tçmar essa providência enquanto não tivesse, Smseu poder os números finais da quantidadçdecafé que o país terá. Isso porque a seca
atingiu o interior do país nos últimos meses pqfe
provocar até a escassez do produto.momento de escassez não se justifica fg^r
contrato de fornecimento", diz. Além disso jasexportadores criticam o IBC por não ouvi-los,
nem as cooperativas de produtores, sobre1 as
condições desses contratos. Através deles o IBC
se compromete a vender café, aos preços vigôft-
tes no momento da compra, aos consumidores
externos. *ot

Inflação deste mês bate em 12%
oHro

Brasília — Apesar de o ministro da Fazen-
da, Dilson Funaro, ter informado que fará todos
os esforços no sentido de tornar a inflação de
novembro inferior a 12%, tecnicamente esse
resultado é quase impossível.

Para que o desejo do ministro se torne
realidade, seria preciso que grande parte dos
produtos que compõem o índice inflacionário
(principalmente os do setor de alimentação,
destacando-se a carne, arroz, feijão, milho e
soja) apresentem queda de preços em novem-
bro. Essa ocorrência é impossível, na avaliação
de assessores do governo e de empresários
ligados à área de abastecimento.

Um outro fator que impedirá um índice de
inflação inferior a 12% é o reflexo que o
aumento do salário mínimo tem sobre determi-
nados segmentos da economia. Todas as vezes
que o salário mínimo é reajustado, os serviços
automaticamente aumentam e entre eles estão
os de bares, restaurantes, lanchonetes e simila-
res que influenciam no índice de custo de vida,
por serem formadores do preço da alimentação
fora. Outros serviços, de influência na formação
da inflação, também aumentam seus preçosdestacando-se tinturarias, barbeiros, reparos e
concertos, condomínios, médicos e dentistas.

Assessores do Banco Central revelaram-se
céticos quanto a eficiência de se punir empresas
que estão praticando taxas de juros altas. No seu
entender, quando o governo determinou a redu-
ção dos prazos de financiamento, provocou um
aumento na taxa de juros. A explicação desse
fato está numa reação do mercado, isto é, se'a
procura por bens continua a mesma (mais inten-
sa, na medida em que os salários reais vão sendo
concedidos) e a oferta de bens também perma-nece inalterada, a tendência é selecionar o
comprador, através de um mecanismo cruel,

onde quem ganha é quem paga mais. Essa é a
explicação para taxas de juros de até 1000%' ao
ano.

Por isso esses técnicos do Banco Central ftfio
acreditam que por mais superpoderes qiití se
conceda à Sunab, CIP, Seap e Cade, o Governo
consiga provocar uma contenção na infláçíd,
taxa de juros e preços ao consumidor. Para queocorra uma estabilidade de preços seria necessá-
rio que aumentasse a disponibilidade de Bens.
Para que isso ocorra, seria preciso mais investi-
mentos no setor industrial, uma vez que não está
mais trabalhando com capacidade ociosa, segun-
do informações de técnicos da Seplan. Como ia
taxa de juros interna continua desestimulando o
investimento, dificilmente os empresários arris-
carão a trabalhar com capital de terceiros.

No lado da oferta de produtos agrícolas, jiãp
existe nenhuma medida que indique um quadrotranqüilo para o próximo ano. Falta uma pojíjjsa
para o setor e uma estratégia de utilização ,{dè
estoques reguladores. V1,|

Ciente desse problema, o governo déVêfa
montar uma estratégia para o próximo •aflô,
utilizando o estoque regulador formado Côto
produtos importados. As compras externas sér-
viriam para impedir movimentos especulativos e
não para deprimir preços agrícolas. ft

A composição da taxa de inflação no primei-ro decêndio (os primeiros dez dias de pesquisada Fundação Getúlio Vargas, que vão do dia 1?6de um mês ao dia 5 do mês seguinte), segünÜo
fontes do mercado financeiro, foi a seguintê: avariação do índice Geral de Preços ficou eiri5,4%, com o índice de Preços por Atacadotendo um aumentç de 4%, o índice de Custo deVida, de 8%, e o índice de Construção Civil, dB2%.

Banerj assume EBSE
Para evitar o esvaziamento econômico in-

dustrial do Estado, com a perda ou sucateamen-
to de uma indústria que detém tecnologia avan-
çada, o Banerj assumiu ontem, como maior
credor, o controle acionário da Empresa Brasi-
leira de Solda Elétrica (EBSE), que está em
concordata. A intenção, de acordo com o presi-dente do banco, Carlos Augusto Carvalho, é
proteger o patrimônio técnico e industrial da
EBSE, durante o processo de saneamento e
recuperação, para depois decidir o destino quedará à empresa. O Banerj já depositou em Juízo
Cr$ 3 bilhões referentes a créditos quirografadose com isso torna a EBSE praticamente apta a
levantar a concordata. Disposto a não pagar a
ninguém "de imediato", recompondo as dívidas
da empresa, Carlos Augusto Carvalho garante
que vai saneá-la — o débito da EBSE era de Cr$s
140 bilhões em julho — e para isso acena com*
encomendas em carteira de US$ 2 milhões e a
possibilidade de até junho de 1986 estar com um
volume de pedidos nesse montante por mês.
Atualmente a indústria tem 500 funcionários,
mas o objetivo é empregar 1 mil 600 pessoas.

Subindo no "ranking"

Com Cr$ 5 trilhões 700 bilhões em depósi-tos, o Banerj já detém a 6a posição no ranking
dos bancos (excluindo o Banco do Brasil), tendodeslocado o Citibank na classificação global. Amudança da 12a posição em 1984 para a 6a esteano foi explicada por Carlos Augusto Rodrigues
Carvalho, presidente do banco, como resultado
da melhora na imagem de confiança junto ao

público. Também em relação ao sistema'^e
bancos estaduais, a posição do Banerj yemcrescendo: está com 9,32% dos ativos tot^ .p
teve um incremento de 125% contra 109% jdpmédia dos demais no volume de depósitos.

BNH libera recursos ^ >

A diretoria do BNH aprovou ontem, ^
minuta do contrato que permitirá ao Banco
liberar cerca de Cr$ 280 bilhões para a Habitasul
Crédito Imobiliário pagar a seus credores. 0
dinheiro, que é da própria empresa, está sob
controle do BNH e é o saldo dos depósitos
compulsórios regulares feitos no Fundo de Ás-
sistência à Liquidez (FAL) e no Fundo de Apoio
à Habitação para a População de Baixa Rçnf)'fi
(Fahbre). A expectativa é que a liberação ocorra
nos próximos dias. Mas para isso o BNH exigiu
garantias adicionais, que incluem a disponibili-
dade de bens de outras empresas do grupo
Habitasul e bens pessoais dos acionistas.

*
Bolsas na Alemanha

A Fundação Brasil-Alemanha de Estudos
(Fubae) informa que estão abertas inscriçqas
para bolsas de aperfeiçoamento ou especializa-
ção para jovens executivos (entre 25 e 35 anos)
das áreas industrial e comercial na Repúblida
Federal da Alemanha, sob o patrocínio -da
Fundação Krupp. O prazo das inscrições encer-
ra-se em 31 de janeiro de 1986 e maiores
informações podem ser obtidas diretamente na
Fubae, à Av. Brigadeiro Faria Lima, 1885 —16°
andar, em São Paulo, ou pelo telefone (011)211-1622 ramal 249.

FISCAL ICM (SP)
Curso IntensivoApostilas Grátis

INÍCIO: 18 de Novembro
CURSO BAHIENSE
Praça Ana Amélia,
9/5° and.

0
Tel: 262-9760 e 262-9858

teknika

QUALIDADE
ASSEGURADA

240-2585

240-3259

CAIXA
¦Hi federal

Solicitamos o comparecimento dos mutuários abaixo rela-cionados, no prazo de 20 (vinte) dias, para regularização de*seus contratos habitacionais, sob pena de execução.
000.049 — PAULO ROBERTO FERREIRA
000.819 — THEREZINHA COUTINHO
000.819 — DAVID COUTINHO
001.609 — WILSON REBLIN • B
205.714 — LUIZ HERÁCLITO PIRES PERALTA
803.195 — AMÉRICO AUGUSTO LINHARES FILHO825.143 — HAILSON FERNANDES PASSOS
825.143 — NILTON FERNANDES PASSOS
835.955 — LÚCIA ALONSO DE FARIA
844.855 —PAULO ROBERTO BANDEIRA DE MELLO

ALONSO
845.671 — ANTONIO MAGALHÃES FILHO 4845.830 — ERALDO MARTINS COELHO852.733 — BENILDO DE SOUZA BERRIEL Z861.429 — JOÃO MANOEL DIAS s?861.628 — SÉRGIO BERNARDES ALONSO DE FARIA861.644 - CLÁUDIO JUSTINO KLER861.692 — MARCOS MARIA RAEDER DE SOUZA876.756 — IVAN PINTO
878.027 — JOSÉ HENRIQUE DA SILVA TAVARES883.687 — GILBERTO DA CONCEIÇÃO SOUZA886.510 — MANUEL DE GOUVEIA CARVALHO886.519 — ODILO CUSTÓDIO DE REZENDE887 614 — ADERBAL TEIXEIRA
983 267 — JORGE TAVARES DE CARVALHO
LOCAL P/PAGAMENTO AV. RIO BRANCOANDAR — DICOB/RJ 174 — 16°.
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Projeto de

$oldman é

criticado
Brasília — 0 contraditório

projeto de lei apresentado pelo
líder do Partido Comunista
Brasileiro. Alberto Goldman,
sugerindo a concessão de mais
agências aos bancos estrangei-
ro§ no Brasil, em troca de faci-
(idades na renegociação da dí-
vida externa, foi fulminado pe-
Io Banco do Brasil e pelo Ban-
co Central, depois da já espera-
tia reação contrária da Federa-

¦çãO' Brasileira das Associações
'de'Bancos (Febraban)."li 'JA instalação de mais cinco
Hàtfcos estrangeiros no Brasil
'não provocaria nenhum mal a
-Yftoguém. Mas, na hipótese de
•"abrirmos para cinco, teríamos
tjütí"conceder mais agências pa-
ra todas as instituições que ti-
Vestem esse interesse. Isso, fa-
talmente, colocaria o sistema
bancário brasileiro numa situa-

-ção de vulnerabilidade, o que é
impensável", disse o presiden-•ledo Banco Central, Fernão
Bracher.

<NUM VÔO PARA
JfjjASÍLIA

>nNa sua opinião, o projeto do
-deputado do PCB "tem mais
*pantos negativos do que aspec-
tos positivos". Bracher garante
que não é necessário fazer ne-
nhum tipo de concessão aos
bancos estrangeiros credores

Kdo Brasil. Depois de classificar
a proposta do líder comunistar>R w r „ ncomo muito generosa , Bra-
cher salientou que não chegou

j.' participar da elaboração da
.ijjinuta, conforme o parlamen-
tar deu a entender.''Na realidade, encontrei o
dèputado Goldman num vôo
entre São Paulo e Brasília,
quando ele teve a gentileza de
me oferecer uma minuta do seu"projeto de lei. Mas não cheguei
a filar novamente com ele so-

.We.esse assunto", declarou o
presidente do Banco Central.' '"Não gosto da idéia de se
tentar resolver problemas
eventuais com soluções casuís-
tiéas", argumentou o vice-

¦presidente de operações inter-
Acionais do Banco do Brasil,
José Luiz Silveira Miranda. E
acrescentou: "Não há a mínima
neeessidade de se fazer o que o
deputado sugeriu. Obviamen-
te, o sistema bancário nacional

jtSP, correria riscos, se fossem
autorizadas mais uma ou duas
agências no país. Eles iriam
operar com clientes preferen-
Mais, no atacado. Mas é uma
idéia que não se aplica".

Conforme comentou, a le-
gjslaçãó bancária no Brasil "é
regida pelo direito consuctudi-
nano" (baseado nos costu-
jflèij). "E da nossa tradição que
ò sistema bancário seja manti-
do com proeminência das insti-

Tfwções nacionais sobre as cs-
tjangeiras. do jeito como elas
Convivem hoje."' Para o presidente do Sindi-
ràtp dos Bancários do Distrito
Federal (e membro da comis-
são executiva do PCB), Augus-
to de Carvalho, a proposta de
Goldman "é descabida e dis-
tanciada da realidade brasi-
íeifa".<wfEntre 9 e 13 de dezembro, o
pfesidente do Banco Central,
fernão Bracher. e o diretor da
a?èa externa. Carlos Eduardo
cfçiFreitas. reiniciarão os conta-
tos formais com os bancos cre-
tjòres sobre a dívida externa
bVásileira.
J'y - Leia editorial111 Sinal Vermelho

V" ¦

Sarney vai

receber hoje'0|S|i
o III PND-HMl1
("•Porto Alegre — O ministro
^•'Planejamento, João Sayad,
dntrega hoje ao presidente Sar-
ney o III Plano Nacional de
Desenvolvimento, o primeiro
da Nova República, abrangen-
do o período 1986/89, que será
encaminhado ao Congresso até
o dia 20 para votação imediata.

A prioridade social no III
tflD é o combate à miséria
^bsoluta. e visa a reduzir, nos
ijrójiimos-quatro anos, o uni-
?crio de 16 milhões de brasilei-
tos que vivem nessa condição.
a O subsecretário de imprensa
nda-Presidência, Antonio Frota
^eto. adiantou que pouca coisa
Jiudou no texto final em rela-
jjjão ü versão original apresenta-
da há cinco meses.

Pacote inclui proibição de

criação de órgãos públicos
Brasília — Dentro do pacote

econômico do governo será incluído
um ato presidencial proibindo a cria-
ção de fundações, autarquias, conse-
lhos, secretarias por prazo indeter-
minado, tendo em vista a necessida-
de de conter os gastos de custeio e de
pessoal da União.

Está em estudos, e será decidido
nas próximas horas, se será incluída
a proibição também de novas empre-
sas estatais. A definição sobre o
assunto deverá sair até segunda-
feira. Segundo informou um assessor
do Palácio do Planalto, a medida
tem o objetivo de sinalizar os diri-
gentes da administração direta, no
sentido de que o governo não vai
atender às demandas por criação de
novos empregos, cujos pedidos

atualmente se estão acumulando no
Gabinete Civil da Presidência.

Haverá ainda a proibição para a
renovação de conselhos e secretarias
a nível de ministérios, o que, na
prática, significará a extinção de vá-
rios dos atuais conselhos hoje exis-
tentes. Deverá ser incluído, tam-
bém, no conjunto de medidas, a
extinção ou fusão de várias das 140
autarquias existentes. Os Ministérios
da Desburocratização e do Planeja-
mento estão estudando as alternati-
vas diante da necessidade de evitar
solução de continuidade dentro da
administração pública.

Dentre as medidas está, ainda, a
aposentadoria voluntária para o ser-
vidor com mais de 10 anos dc serviço
e a redução de número de horas
extras.

Previsão de receita cresce

Brasília — O pacote fiscal que o
governo vai incluir no programa econô-
mico para 1986, a ser submetido ao
Congresso este mês, propiciará um adi-
cional de receita da ordem de Cr$ 50
trilhões, informou ontem o secretário
especial para assuntos econômicos do
Ministério da Fazenda, Luiz Gonzaga
Belluzzo.

A previsão inicial era de um aumento
de receita da ordem de Cr$ 40 trilhões,
mas esse número foi aumentado com a
redução do prazo de permanência dos
recursos tributários na rede bancária, que
será diminuído de cerca de 20, para
apenas 3 dias.

Belluzzo não adiantou quanto será,
em cruzeiros, a redução do déficit gover-
namental para o próximo ano, alegando
que o cálculo está sendo revisto. Mas
estimou que o déficit ficará entre 1,5% e
2,5% do PIB de 1986.

Ele confirmou ainda que o pacote
fiscal vai reduzir, progressivamente, o
recolhimento do Imposto de Renda na
fonte dos assalariados que recebam até 50
salários mínimos por mês.

Superávit do Tesouro
No mês de outubro o Tesouro da

União apresentou superávit recorde su-
perior a Cr$ 20 trilhões, segundo os
números da Secretaria de Orçamento e
Finanças (Sofi). órgão do Ministério do
Planejamento responsável pela execução
orçamentária da União. Trata-se de um
resultado excelente, explicou o secretário
da Sofi, José Theóphilo de Oliveira, o
que demonstra estar o governo tendo
êxito em sua política de "contenção de
gastos e de racionalização administra-
tiva".

Parte do superávit do Tesouro será
utilizada pelo governo para cobrir seus
gastos com subsídios, especialmente as

contas trigo e álcool, o que explica por
que o déficit público global (envolvendo
todas as despesas da União) deverá,
terminar 1985 com déficit equivalente a
2,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

Tapa-buracos
' Em debate realizado ontem sobre

política tributária na Associação Nacio-
nal das Instituições do Mercado Aberto
(ANDIMA), no Rio, os economistas
Carlos Longo e Ricardo Varsano afirma-
ram que o pacote tributário, referente ao
imposto de renda, que deverá ser levado
ao Congresso semana que vem, é insigni-
ficante diante das medidas que serão
adotadas para reduzir o déficit fiscal em
1986, sendo apenas "um tapa-buracò de
curto prazo".

De acordo com Longo, o governo vai
adotar medidas que representarão um
corte no déficit público de Cr$ 40 trilhões
a Cr$ 60 trilhões, enquanto que o aumen-
to dc arrecadação previsto, a partir das
mudanças na legislação do Imposto de
Renda, é dc apenas Cr$ 4 trilhões, ou
seja, 6% a 10% do total. ^

Carlos Longo, da USP de São Paulo,
e Ricardo Varsano, do IPEA, participam
da Comissão de Reforma Tributária do
Ministério do Planejamento, que está
elaborando o plano de reforma de todo o
sistema tributário brasileiro, que será
submetido à Assembléia Constituinte.
Sobre Imposto de Renda, uma medida
defendida por eles é a de dar um papel
relevante ao imposto progressivo, dimi-
nuindo as possibilidades de se pagar im-
posto apenas na fonte, como ocorre no
caso de várias aplicações financeiras.

Mesmo empresas, explicou Longo,
devem acabar declarando renda no im-
posto progressivo da pessoa física, na
pessoa do proprietário ou acionista majo-
ritário.

BIRD emprestará ao

país US$ 1,5 bilhão
Brasília — O Banco Mundial

aplicará 400 milhões de dólares
na recuperação do setor elétrico
brasileiro no ano fiscal 1986/87,
revelou o secretário-geral do Mi-
nistério do Planejamento, An-
drea Calabi, que ontem teve rcu-
nião com o diretor do Banco
para a América Latina, Roberto
Gonzalez Cofino.

O BIRD já se comprometeu
a conceder (no período 86/87)
empréstimos da ordem de 1,5
bilhão dc dólares ao país, que
poderão chegar a 2 bilhões. Ca-
labi, por sua vez. garantiu que o
governo brasileiro separou no
seu orçamento fiscal a contra-

partida de recursos para aqueles
empréstimos.

O Banco também destinará
300 milhões de dólares a proje-
tos de exportação, destinados à
melhoria da qualidade dos pro-
dutos envolvidos, através da mo-
dernização tecnológica dos fabri-
cantes. Projetos de moderniza-
ção do setor público, de trans-
portes, desenvolvimento urbano
c atividades agrícolas figuram
ainda na pauta do BIRD no país.

Tendo ao lado Cofino, Cala-
bi assegurou que o Banco Mun-
dial está de acordo com a estra-
tégia dc ajustamento da ccono-
mia a longo prazo, manutenção
do crescimento e redução das
taxas de juros internos.

Indústria teme

pelo aumento

dos automóveis
São Paulo — Dirigentes da indústria

automobilística já admitem que o aumen-
to de 15% que esperam a partir da
próxima semana poderá ser menor, devi-
do ao renovado vigor do Governo no
combate à inflação. E não escondem sua
preocupação com isso, pois alegam que já
chegou a 25% a defasagem entre os
preços que estão cobrando e os custos de
produção.

O presidente da Volkswagen, Wolf-
gang Sauer, reiterou que "o melhor mes-
mo seria a obediência ãs regras do livre
mercado, sem intervenção alguma do
governo". Já o diretor de comercializa-
ção da VW, Admon Ganen, ironizou: "O
CIP é hoje o maior vendedor da indústria
automobilística; os nossos preços estão
abaixo da inflação e, com isso, são um
bom investimento para o comprador".

Os efeitos da greve
A Volkswagen admitiu ontem, pela

primeira vez, que deixará de exportar 100
milhões de dólares este ano, entre auto-
móveis e peças, por causa da greve de 53
dias dos metalúrgicos de São Bernardo
do Campo, em abril e maio últimos.

— Se não houvesse a greve, chega-
ríamos a vendas externas de 550/560
milhões de dólares este ano — assegurou
o diretor comercial.da empresa, Admon
Ganen. Ainda assim, os 450 milhões de
dólares da meta de exportação da VW
para 1985 quase, dobram os 236 milhões
dc dólares do ano passado.

Mas o que está mobilizando mesmo a
empresa é o chamado projeto 99 — a
venda de Voyage e Parati para os Estados
Unidos. A VW conseguiu reduzir de 58
para 50 horas o tempo de produção de
um Voyage. "Estamos tentando tornar o
nosso produto competitivo para enfrentar
os japoneses e coreanos no mercado
americano", disse o diretor de pesquisa e
desenvolvimento, Philip Schmidt.

A Volkswagen vai colocar 100 mil
carros em três anos nos EUA e 20 mil no
Canadá. Os dois modelos receberão a
partir do próximo ano as modificações
que permitirão sua venda na América do
Norte. "Nos Estados Unidos, não há
mais o carburador. Por isso, o sistema de
injeção eletrônica está sendo colocado no
novo modelo, trazido do exterior pelo
sistema de draw-back (isenção de impôs-
tos na importação para reexportação)",
revelou Schmidt.

A animação é tanta na fábrica com o
projeto 99 que até o novo automóvel da
empresa, o BY, deixou de ser prioritário."A prioridade passou a ser a exportação
para os Estados Unidos. O BY não e uma
novidade, deriva de outras linhas", expli-
cou Schmidt. Após o lançamento deste
modelo, que se situa entre o Fusca e o
Gol, a VW deverá iniciar uma grande
reciclagem de seus produtos, com o in-
vestimento anual de 80 milhões de mar-
cos até o final da década.

Funaro garante

que Patury não

sai da Receita
Brasília — O ministro da Fazenda,

Dilson Funaro, desmentiu ontem a anun-
ciada demissão do secretário da Receita
Federal, Luiz Romcro Patury Accioly."Essa notícia não tem o menor funda-
mento. Patury é um funcionário compe-
tente, que trabalha muito bem, e ainda
hoje (ontem) liguei para ele no Rio, para
dizer que essa notícia é falsa", garantiu
Funaro.

A demissão dc Patury já foi dada
como certa pelo menos duas vezes desde
que Funaro assumiu o Ministério da Fa-
zenda. O secretário da Receita é rema-
nescente da equipe do ex-ministro
Francisco Dornelles e sua demissão é
atribuída a uma intriga palaciana, por cie
ter tentado pegar na malha fina do Im-
posto de Renda o empresário Matias
Machline. dono do grupo Sharp c amigo
pessoal do presidente José Sarncv.
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Comércio Exportação e Importação S.A.

A COTIA TRADING CONSIDERA LEGITIMO

QUE IMPORTAÇÕES DO GOVERNO SEJAM FEITAS

PELA 
"TRADING" ESTATAL INTERBRÁS.

1. O governo vem desenvolvendo uma política correta ao importar produtos de primeira necessida-
de para o seu estoque regulador de forma a garantir o abastecimento interno a preços estáveis e
não geradores de inflação."

2. A Cotia entende que a Interbrás é uma empresa dotada de uma estrutura comercial, financeira e
operacional competente e que a exemplo do que aconteceu nas importações de arroz decididas
recentemente, tanto as trading estatais como as privadas efetuaram um trabalho eficiente
garantindo desta forma o pleno abastecimento interno.

3. A política que a Interbrás vem adotando não tem gerado conflito de interesse com as "trading"

privadas, tendo inclusive evitado concorrência predatória no mercado internacional o que seria
prejudicial ao Brasil.

4. Não é estilo da Cotia fazer denúncias através da imprensa, muito menos quando não'há razão
para tal. Por este motivo não concordamos com o teor da reportagem publicada no Jornal do
Brasil de 12/11 que não retrata o espírito de cooperação e entendimento que há entre Interbrás e
Cotia.

A DIRETORIA
COTIA TRADING

I i

sconáLCOOL
QUAL O FUTURO DO CARRO A ÁLCOOL?
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18 A 20 DE NOVEMBRO
CENTRO DE CONVENÇÕES - BRASÍLIA- DF

O Proólcool completa em novembro
dez anos com um balanço lorpreendente:

aumento da produção de álcool em
quase 20 veies. O VI Econálcool voi

avaliar esse período com um amplo debate.
E vai também discutir o futuro do

programa. Para isso, estarão reunida*
no Centro de Convenções de Brasília

as mais alfas autoridades, empresários,
líderes e técnicos do setor.

Paralelamente, será realçada
a llt Expoálcool, exposição de veículos,

equipamentos e serviços dirigidos ao setor.
PARTICIPE.
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DOW QUÍMICA S/A.

COMUNICADO

Tendo tomado conhecimento pela
imprensa de que produtos que fabrica

poderiam estar ligados ao noticiário

sobre o Rio Miranda, a Dow Química

vem a público comunicar o seguinte:

— Estamos solicitando às autorida-

des mencionadas pela imprensa

cópias detalhadas dos laudos téc-

nicos realizados pelas instituições

referidas no noticiário, de modo

que tais dados possam ser por
nós avaliados.

— A Dow assegura que os produtos

que fabrica, citados na oportunida-

de, são utilizados em diversos

países e que para os usos indica-

dos são seguros para o meio-

ambiente. >•«

— A Dow tomará as medidas cabí-

veis a partir da avaliação técnica

dos laudos e análises relaciona-

dos ao assunto.

DOW QUÍMICA S/A.

ESCLARECIMENTO

Na qualidade de representante no Brasil da Societé Gé-
nérale (Paris) e Diretor da Sogener Administração e Servi-
ços Ltda., o Sr. Raphael Lange recebeu ontem de Paris, as-
sinado pelos Srs. Bruno Flichy e André Braud, diretores da
Societé Générale, o seguinte telex:

"Para transmitir às instituições financeiras que partici-
pam da operação de vendas de ações da Petrobrás e às au-
toridades, informo o seguinte:

As ações da Petrobrás P.P. que vão ser oferecidas ao
público em operação conjunta com o BNDES pertencem à
Sogener, que tem sobre elas plena e irrestrita propriedade
e, portanto, total controle e poder de decisão.

Estas ações são parte de um bloco de 3,1 bilhões de tí-
tulos da Petrobrás adquiridos em abril e maio de 85.

O produto de venda destas ações deverá primeiro liqui-
dar financiamentos, após o que os antigos proprietários - o
grupo Naji Robert Nahas - terão algum interesse no saldo
disponível, se houver.

O investimento da Sogener em ações da Petrobrás não
teve nem tem nenhuma característica especulativa, resul-
tando apenas de negociações globais anteriores dos dois
grupos.

Consciente dos benefícios para o mercado de uma dis-
tribuição pulverizada das ações da Petrobrás, a Sogener
nomeou o Banco Crefisul de Investimentos, como comis-
sário mercantil, para representá-la nas negociações de
vendas e na estruturação da operação. Coube unicamente
ao Banco Crefisul o diálogo com as instituições financeiras
participantes e com as autoridades pertinentes.

Assinado: Societé Générale - Bruno Flichy e André
Braud."

A Sogener esclarece que a Societé Générale é o tercei-
ro maior banco da França, o décimo primeiro do mundo, e a
totalidade das suas ações pertence à República Francesa,
sendo portanto um banco estatal. A empresa brasileira So-
generé controlada 100% pela Societé Générale.

SOGENER Administração e Serviços Ltda.
Avenida Rio Branco, 99-19.° andar

20.000 - Rio de Janeiro, RJ

D
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O que vai pelo mercado

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

TKukM
Quant

(mil) Fach M*x
4 %•/ M.•Md Lucr.M* MadD/a*. Ano

ACESITAOP
ACESITAPPACONORTEOSACOSVILLARESOPACOSVILLARESPPADUBOS CRAPPAGROCERESPPEE-ALPARGATAS PSANHAGUERAOPAPOLOOPARACRUZPAARACRUZPBARATUPCAZEVEDO TRAVASSOS PPB.AMAZONIAON
B.BRASILONB.BRASILPPB.ECONOMICOPNB.NORDESTEONB.NORDESTE PP
B.REALOSB.REALPS
B.REAUNV.OSB.REALPRTOSB.REALPRTPSBAHEMAPP
BANEFUONBANERJPPBANESPAPPBANRISULASBARBARAOPBARBARAPPBARREnO ARAÚJO PB
BELGO MINEIRA OP
BEIGO MINEIRA PP
BETUMARCO OPBETUMARCO PP
BOMBRILPSBRADESCOOS
BRADESCOPSBRADESCO INV OSBRADESCO INV PS
BRAHMAOPBRAHMAPPBRASILITOP
BRASIUUTAPACACIQUE CAFEPPCAEMIOPCAFE BRASÍLIA PP
CATAGUASES LEOP. OPCATAGUASES LEOP. PA
CBV-INDS.MECANICASPPCBV-INOS.MECANICASPP ¦
CELMOPCEMIGONCEMIGPP
CICAPPE- -
CIMEPAR BSCOBRASMAPP
COLDEXFRIGORPPCONST.BETERPACOPENEPACORRÊA RIBEIRO PP
COSIGUAPSCRUZEIRO SUL PP
DHB IND.COM.PRT. PPDOCAS OPDOCAS PP
DONAISABELOPDOVAPPEEE

35.896250.48058 9911.00840.457
2.45076.70510.00017.881461.2601.37360020.03310.2455.35018.61981720029112523231013.000

2724.890
59.70240.000602.95852.350130.20237.5453620.0005.00b39.6175564822419.730

2006.10040415115.51974.768106.492
C- 605E- 10029

25.20067.710101.6901.5005.50049.6955.00021039.5048001.000
9.1105.65519.9675020.450

9.10 10.00 7.80 8,697.00 7.00 6.50 6.724.50 4.50 4.50 4.50
18,50 18,50 18,50 18.5028,00 30.00 27.00 28.021.60 1.60 1.60 1.60
25.50 28,00 24.00 25.42365,00 365.00 365,00 366,0015,90 16,00 15.20 15,671.00 1.00 1.00 1.00880.00 900.00 880.00 880.16860,00 860,00 850.00 850,5116,30 16.30 16.30 16.306,69 7.00 6.40 6.555,00 5.00 4,70 4.91580,00 600.00 580.00 597.85810.00 810.00 780.00 797.2124.00 24.00 24.00 24,00

250,00 250.00 250.00 250.00330.00 350.00 330.00 340.00
25,00 25.00 25.00 25.0025,00 30.00 25.00 29.4626.00 26,00 26.00 26.00
26,00 26.00 26.00 26.0028,00 28,00 28.00 28.008.00 8.00 8.00 8.00
15,95 16,00 15,00 15,3126.90 26.90 25.90 26.1741.00 43.00 39.00 39,872,00 2.00 2,00 2.00150.00 150.00 150.00 150.00165,00 175.00 148.00 157,536.20 6.30 6.10 6,2449.00 50.00 47,00 48.5443.50 45.00 42,99 43.45

7.00 7.00 7.00 7,008,00 8.00 8.00 8.009,00 9,00 9.00 9.0034.00 34,00 33,00 33.2036,00 39,00 34.00 34.79
29,00 29,00 29,00 29.0030.00 30,00 30.00 30.0024,00 24,00 24,00 24.00
31.70 32.00 30.00 31.27850.00 850.00 850.00 850.003,50 3.50 3.40 3.4882,00 82.00 82,00 82,00299.99 300,00 299,99 299,994,22 4,50 4,20 4,29

3.80 3.80 2.70 2,944.20 4.50 4.00 4,1680.00 80.00 77.00 78.8439.00 39.00 39.00 39,0045,00 45.00 45,00 45,001,30 1,30 1,02 1,02
2,30 2,40 2,20 2,303.99 4.10 3,90 4,01

65.00 65.00 65,00 65,0040.00 40.00 40,00 40.004,30 4,50 4,20 4,341.50 1,50 1,50 1,50
180,00 190,00 180,00 182,634,02 4,40 4.00 4,133.21 3,21 3,21 3.213,35 3.35 3.35 3,356,10 6,50 6.00 6,1648.00 48,00 46,00 47,4341,00 44,90 41,00 42,218,00 8,00 8,00 8,001,97 1,98 1,90 1,96

-2,91 291,61-4.82 229,35
231,25-4.53 859,51EST 133.33-4.94 50.00901,23-2,31 170,14

6.39 563.230.10425.06426,70-4,94 97,33-1.60151.0e
0,09 869,73-0.33 824.59EST 9B3.61-5.17 423.44-2.86 425.48-7,41 83,335,21 681,94

- 655,74
0,79 --0,76 --534634,02
5,26 -
9.71 248.885.95 921,10-2,65 --2,86 429,56-2,51 490,41

- 236,84-2,35 --4» -
-5,75 -

1,78 --3,13 -
5,45 302,61-0,12 526,990,00 172,10-1,38 383,04-2,97 890.91-0,48 770,37-1,45 -

2,00 510,00-0,86 547,62-0,50 334,17185,71
EST 675,68-4,41 157,89-0,42 491,87-13,60 258,13-10,83 330.9311.67 957,142.67 242,52-4,24 810.77-3.39 256,25

-2,99 278,57

Tttuk»
CotaçMQ*) *«/ M.Méd. Um.

InD Mi Mta Mi Md O/M. Am
DURATEXPPELEBRAPP -CC
ELUMAPPENGEMIXPP
ESTRELA PPEUCATEXPPFABRICA BANGUPPFERBASAPPFERRO LIGAS PPFERTISULPAFERTISULPBFIBAMPPFINORCIGUARARAPESOPE- -INVESPLAN PSIOCHPEPPE--ITAPPPITAU BANCO PS
J.H.SANTOSPP -EE
JOÃO FORTES OPJOSE SILVA PPLARK MAQUINAS PP
LIMASAPPLOJAS AMERICANAS OSLUXMAPPMANGELSPPMANNESMANN OPMANNESMANNPPMENDES JÚNIOR PAMENDESJUNIORPBMESBLAOPMESBLAPPMICHELETTOPP--CMICROLAB PP
MOINHO FLUMINENSE OPCC -MOINHO SANTISTAOPCCCMONTREAL PPMULLERPPNACtONALON %
NACIONAL PN SOLVEBRAPP '¦%PARAIBUNAPPPARANAPANEMAPPPEIXE PP
PERS.COLUMBIANOV. PPPETROBRAS ONPETROBRASPN
PETROBRASPPPETROLEO IPIRANGA OPPETROLEO IPIRANGA PPPETTENATIONE-- 1PETTENATI PPPETTENATI NOV.PPP1RELLI OPPOLYMAXPSPflOMETALPPEEEPROPASAPPREAL CONSORCIO OSRIOGRANDENSEPSRIPASAPPSAMITRIOP
SANTACONSTANCIAPPC- -
SANTACONSTANCIAPPE- -SAOBRAZPP - -R
SERGENPPSHARPPPCCCSHARPPPECCSHARPPPEEESIDINFORMATICAPPSID.NACIONALPB

1.91021.69280.960127.75043212
16.540111.19010.46314.84683.96419.525
9.3711004.00010.81093.9016.39310.00010.70420.00061.30024.95050022.63099.300490.555146.26547.94539.43713150
2.75011.07012520

55.578183.9503.20520.8552.650113.410179.39920.65042.930
6.05616
4.170500177.277.000.00017.2843.0003.400180004.000

11.000130
50079.87016.4585.000500

5.4901.40055.742
250141.2363.993

13,50 14,01 13,50 13.55
26.50 29.00 26.00 27,374.80 5,00 4.50 4.803.30 3.50 3,30 3,4619,50 19,50 19,50 19,50300,00 300,00 300,00 300,004,50 4,50 4,10 4,1443,50 45.00 41.00 42,9612,50 13,50 10,00 12,882,90 2,90 2,75 2,813.80 3,90 3,65 3,823,50 3,51 3,50 3,504.50 4.50 4,20 4,21500.00 500,00 500,00 500,001.95 1.95 1.95 1,9512.80 13,70 12,50 12,652,30 2.50 2,20 2,3261,00 63.00 60.00 60,815.90 5,90 5.90 5,9012,00 12.00 11.50 12,0014,50 14,50 14,50 14,507,50 8,00 7,00 7.693,50 3,70 3,40 3,50'445,00 455.00 445.00 451,529.45 9.45 9.00 9.024.70 5.20 4,60 4.99

6,50 6,50 6,20 6,374,90 4,90 4,25 4,5553,00 55,00 51,00 51,5458,00 59,90 54,00 55,82240,00 240.00 240.00 240.00350.00 355.00 345.00 352.506.00 6.00 5.79 5,9413,95 14.09 13,50 13.85
97,95 96.00 97,95 97,96260,00 260.00 260,00 260,00
45,50 45,50 40.00 41,418,35 8.50 8.00 8.309.00 9.00 9.00 9.009.00 9.00 9.00 .9.0010.50 11.00 10.50 10,91
12.90 15.00 12,00 13,09
30.00 33,00 29.00 30.08

2.40 2,44 2,20 2,351.69 1,70 1,60 1,66
430.00 450,00 420,00 447,05705,00 705.00 702.00 704,25
830.00 850.00 800.00 814,127,00 7.00 7,00 7,00

7,95 8,00 7,50 7,822,30 2,35 2,30 2,35
2,65 3,00 2,61 2,682,85 2,85 2.85 2,8512,20 12,30 11,99 12,053.70 3.80 3.70 3.755.00 5.00 5.00 5.00

25.00 25,00 25.00 25.0042,00 42.00 42.00 42.00
6,50 6,50 6,50 6,5019,00 20.00 16.00 17.31258,00 280,00 249.99 258.893.99 4,00 3,99 3,994.00 4.00 4.00 4.00

210.00 230.00 200,00 203,813,50 3,50 3,40 3,4579,00 80,00 77,00 78,19
77,70 77,70 77,70 77,7017,00 19,00 17,00 17,9995,00 95,00 85,00 91,793,03 3.03 3,03 3,03

490,94-1,76 --1.03 428.57-1,43 --2,50 970,15934,29-1,19 356.90-4.32 623.51-2.28 703.83
EST 257.80-1.29 310.57EST --0.71 173.97215.2449,37-8.80 205.36-7,20 232.00-6.92 630,29
EST
6.66883.91-6,17 291,670,34 537,52-5,15 326,81-3,30 206,20-3,19 595,33-5,01 590,91-1,68 125,33-4,39 81,78521,97
0,73 196,54

-3,01 178,25443,86674,62
-8,49 265,453,49 169,01584,42604.03-1.89 385.51-7.43 507.36-8.96 316.30-5,24 133,52-5,14 -

5,98 680,960,32 723,27-0,57 558,92EST 503,60-2,49 566,67
-13,27 425,40

1,42 --3,60 587,80-1.83 -
13,64 863635,48 -
EST 349.46-8.80 81.88-1.78879.38

-2.44 -
15,93 -

1,77 287,50-0,90 -
-7,36 -

5,06 223.87111.81

THub
CoMtòMtCrtl %•/MM.

M) Fedi Ml Ml Md O/ML
SIFCOPPSONDOTECNICAPP - C-SOUZACRUZOPSUPERGASBRASOP
SUPERGASBRAS PPTECNOSOLOOPTELERJONTELERJPETELERJPNTIBRASEATRANSBRASILPPTRANSBRASIL PRT. PPTROLPSUNIBANCOBSUNIPARPAUNIPAR PBUSINA COSTA PINTO PPVALE RIO DOCE OPVALE RIO DOCE PPVARIGPP
VARIGPRP.PPVIDRARIASTA. MARINA OPVOTECPPWHITE MARTINS OPZANINIOPZANINIPAZIVIPPZIVIPRTPP

4.190 30.00352 900.00279 280.001368 25,0018.965 22,00
30.700 11,9914 42,002 77,00679 80,0118 500,00
56380 4,303.593.208,504,806,802,50

20.50046.20010.000139.348328.1871.00054.155 625,00159482 925,00147.012 14,309.095 13,30150 80.0031.000 0,90300.001 6.355.000 3,0047.659 3,702.000 12,5058 10,00

30,00 30.00 30.00900.00 860.00 876,70300,00 250,00 261,1825.00 19,99 22,9326.00 22.00 23,3511.99 1,19 9.8542.01 42.00 42.0077.00 77.00 77,0085.01 80,00 83,39500,00 500,00 500,004,50 4,10 4,383,70 3,59 3.693.20 3.20 3,208.50 8.50 8,504.90 4.70 4.826.90 6.69 6.812.50 2,50 2,50634,00 610,00 632.85
940.00 885.00 899,1415.00 13.81 14,5413,50 13,00 13,28'80,00 80,00 80,000,95 0,90 0,956,50 6,30 6,393,00 3,00 3,004,00 3,50 3,6012,50 12,50 12,5010,00 10,00 10,00

7,14 230.771,90 --0,84 582,24286.63
6,28 439,74
2,97 846,77

-1,73 665,52EST 492,42•2,01 152.63-0,81
355.56

6.25 62,50-0,21 415,52-1,16 450,99
8,23 140,452,27 376.58
0.81 388.03-0,62 109.92-1,78 -

365,38-0.93 315,79
0.56 514.29190,48

Opções úe compra

Titulo SMa Vmc. Cure.
Volumé

Úk. Médio Citml
ACESITA PP
ACESITA PP
ACESITA PP
BC° DO BRASIL PP
BC°DO BRASIL PP
BC°DO BRASIL PP
BC° DO BRASIL PP
BELGO MINEIRA OP
BELGO MINEIRAOP
CONF GUARA
RAPES OPE-
FERBASA PP
MANNESMANN OP
MENDES JÚNIOR PB
SEM AGROCERES
PPEE-
SAMITRI OP
SAMITRI OP
UNIPAR PA
UNIPAR PB
VALE RIO DOCE OP
VALE RIO DOCE OP
VALE RIO DOCE PP
VALE RIO DOCE PP
VALE RIO DOCE PP
VALE RIO DOCE PP
VALE RIO DOCE PP
V/H.E RIO DOCE PP
VALE RIO DOCE PP
WHITE MARTINS OP
TOTAL

CBfo FEVCLF DEZ
CLH DEZ
CLA DEZ
CLB DEZ
CLH DEZ
CLI DEZ
CLG DEZ
CU DEZ
CLF DEZ
CLB DEZ
CLI DEZ
CLC DEZ

CLC DEZ
CLB DEZ
CLH DEZ
CLB DEZ
CLB DEZ
CLG DEZ
CU DEZ
CLC DEZ
CLE DEZ
CLF DEZ
CLG DEZ
CLH DEZ
CU DEZ
CU DEZ
CLC DEZ

9,00
5.50

7,00
900.00
750.00
800.00

40,00
60,00

100.000
209.500

2.000
3.500

16.300
2.300
9.000

37.8007.000

0,70
2,10
1.20

50,00
25.00125,00
85.00
13,50

1,01
100 225,00

45,00 6000 6,00
6,00 509.500 1,28
50,00 1.500 16,00
16,00

230.00
320,00

5,50
5,00

550,00
700.00
660.00
700,00
750.00
800.00
900.00
200.00

7,00

27.900
500

1.000
54.000
13.000
4.100
4.000
6.000

20.800
1.507.400

145.300
4.300
7.000

2.326.000
20.0005.045.800

9,50
50,0015,00

0,05
2,30

125,00
10,00

295,00
300,00
68,00

250,00
200,00
106,00

14,50
0,75

0,70
1.97
1.20

35,79
21,31

125,21
83.75
13,061.00

225.00
6.83
1.20
14,13
9,50

50,00
15,00
0,05
2,13

124,39
10,00

289,25 1.735.500.
260,98 5.428.400.

63,42 95.602.080.
218,91 31.808.510
191,16 822.000.
106,00 742.000.

12,16 28.295.480.
0,75 15.000

168.536.758.

70.000.
414.030.

2.400.
125.290.
347.503.
288.000.753.799.
494.000.

7.020.
22.500.
41.000.

615.400.
21.200

265.246.
25.000
15.000.
2.700.

27.700
510.000.
40.000.

BOLSA DE VALORES DE SÀO PAULO
TNukx Ml M Ok OuMt

M
ACESITA OP C03ACESITA PP C03ACOS VILL OP C37ACOS VILL PP C37ADUBOS CRA PP C30
AGROCERES OP C01AGROCERES PP B/DAGROCERES PP BONAGROCERES PP C01ALPARGATAS ONALPARGATAS PNAMAZÔNIA ONAMERICA SUL ON 18AMERICA SUL PN 18AMERICA SUL PN PBAMERICA SUL PP 18ANO CLAYTON OP C2ANHANGUERA OPARACRUZ PPAARACRUZ PPB INTARTEXPPARTHUR LANGE OPARTHUR IANGE PPAUXILIAR ONAUXILIAR PNAUXIPART PP C04AVIPAL ONAZEVEDO PPBAHEMAPPBAMERIND BR ONBAMERIND SEG PNBANOEIR INV PPBANDEIRANTES PP SUBANESPA ONBANESPA PNBANESPA PP C30BAPTISTA SIL PNBARDELLA PPBARRETTO PPB
BELGO MINEIR OPBELGO MINEIR PPBETA PPBBETUMARCO OP C06
BETUMARCO PP C06BtC MONARK OPBIOBRAS PPABOMBRIL PN
BORELLA PNBRADESCO ONBRADESCO PN8RADESCO FIN PNBRADESCO INV ONBRADESCO INV PNBRADESCO TUR PNBRAHMA PP C14BRASIL ONBRASIL PP C31BRASIL SEGUR ONBRASIUT OPBRASINCA PPBRASMOTOR OP C17BRASMOTOR PP C17BUETTNER PNCACIQUE OPCACIQUE PPCAEMI OP C04CAF BRASÍLIA PPCAMACARI PPA INTCAMBUCI PP P85CASA ANGLO OP C42CASA ANGLO PP C42CASA J SILVA PPCBV IND MEC PP BOCEDRO PPBCELUL IRANI OP SICELUL IRANI PP SICEMIG PP 0*3CESP PNCEVAL PNCHAPECO PP C14CHAPECO PR PP C04CHIARELLI PP C01CIA HERING PP C57CICA PP C57CIM ARATU OPCIM ARATU PPCCIM CAUE PPACIM ITAU PPCIMAF OPCIMEPAR PNACIMEPAR PNBCIMETAL PP C13CITROPECTINA PP INCITROPECTINA PP PCLÍMAX PPB C15COBRASMA OP C15COBRASMA PNCOBRASMA PP C15CODEARA PNCOEST CONST PPCOFAP PP C13COLDEX PPCONCRETEX PPCONFAB PPCONST BETER PPACONST BETER PPBCOPAS PNCOPENE ONCOPENE PPACOR RIBEIRO PPCORBETTA PNCOSIGUA ONCOSIGUA PNCREDITO NAC PN 18CREDITO NAC PN P8CREMER OP C32CREMER PP C32CRUZEIRO SUL PP

CURT PN
D F VASCONC PPA C
D F VASCONC PPB C
D H B OP INT
D H B OP P
D H B PP
DIST IPIRANG PP C2
DOCAS OP C24DOCAS PP C24
DURATEX PP C79
EBERIE ONEBERLE PN
ECONOMICO ONECONOMICO PN
EDbl PNAELEBRA PP B/S
ELEKEIROZ PN INT
ELETR0M WEG PP C3
ELUMA PP
EMIll ROMANI PPA
ENGEMIX PP
ENGESA PPA C35
ENGESA PPB C3S
ERICSSON OP

8.30 8,30 8,30 8,30 - 3,46,60 6,66 7,20 6,70 -4,119,00 19.00 19,00 19,0026,00 27,18 30,00 27,00 - 6,81.45 1,48 1,59 1,5032.00 32,00 32,00 32.00 /220,00 231.02 250.00 230.00 - 2,1215.00 219,71 220,00 215.00 -2,223,50 24,66 27,00 25,50 -1,9400.00 416,56 430,01 430.01 +7,5360,00 383,15 390.00 390.00 + 8.34,90 4.97 5.00 5,00 + 24,63,77 3,77 3,77 3,77 /2,50 2,50 2,50 2,502,00 2,00 2,00 2,002,50 2,50 2,50 2,50300.00 300,00 300,00 300,00 + 3,415,00 15,50 19,00 15,50 - 3,0890,00 890,00 890,00 890,00 + 5,9840.00 841,36 900.00 840,00680,00 680,00 680.00 680,00 + 3,01.20 1,23 1,30 1,20 -4,01,05 1,07 1,15 1,15 + 4,53,00 3,00 3,00 3.001,50 1,59 1,80 1,60 -8.51,50 1,50 1,50 1,503,90 3,90 4,00 3,99 + 2,36,00 6,60 7,20 6,50 -7,08.00 8.10 9,00 8.80 +3,57,90 7,97 8,00 8,00 +0.68,00 8,00 8,00 8,005,95 5,95 5,954.19 4,21 4,406,19 6,39 6,808,11 8,39 9,01

61.00054.78587528.469103.830215.851340144.910I.0114.8334.34326413.936238II.7741.31624.2892504402018.500287.53727.210972.6452.00035.300

39,50 40,25 44.01

5,95 +19,04,20 +0,26,40 -1,59,01 +12,440,002,70 2,70 2,70 2,70 -6.8-1.1899,99 899,99 899,99 899,995,80 5,93 6,00 6.0048.00 49,40 50,00 49,99 + 2,042,99 44,09 46.00 43,00 - 6,51,20 1,20 1,20 1,20 - 7,610,00 10,00 10,00 10,0010,00 10,00 10,00 10,00400,00 400,00 400.00 400,0016,00 16,03 17,00 17,00 + 6,29,00 9,00 9,00 9,001,60 1,70 1.70 1.7030,00 31,99 34,00 32,00 - 5.832.00 33,15 36,00 33,00 - 5.7780,00 799,59 800.00 800,00 + 6,630.00 30,00 30,00 30.0030,00 30.00 30,00 30.00 - 3.271.00 71,00 71,00 71.00 +1.428,50 29,83 31.50 30,00 + 3.4580,00 587.51 600,00 580,00 - 2.8790.00 803,04 815.00 800,0070,00 70,00 70.00 70,00800,00 826.00 850,00 850,004,80 5,03 5,50 5,00 - 9.0120,00 120.00 120.00 120.00 + 9.080.00 80.59 85,00 81.00 +1,224,00 24,09 24,99 24.00 - 20,063,00 64,68 65,00 63,00 - 3,082.00 84,01 90.00 85,00 + 2.41100 1203 1310 1250 - 4.54.10 4,28 4,80 4.49 +0.2650,00 651.18 690,00 650,00 - 7,16.00 6,00 6,10 6,00580.00 580,00 580,00 580,00 -15,9540,00 549.74 550,00 540,0114,00 14.42 15.00 15.00 + 7,177,00 77,13 77.50 77.00 -1,214.00 14.00 14,00 14,00140,00 154.02 185.00 150.00 - 5.660,00 60,00 60.00 60.00 -14,2
2.302.2030.005.505.202.405.30

2,2531.865,515:202.405.59

2,2032,00 32.00 +3.25.80 5,505,20 I2.407.00
5.202.407,0025,50 26,03 28,00 26,003,65 3,78 4,00 3,8011,00 11,00 11,00 11,0016.00 16.30 17.00 16,30 +1.866.01 68.88 75.00 75.00 + 25.070,00 70,01 70.05 70,00500.00 500.00 500.00 500.00 + 24.965,00 65.00 65.00 65.00 - 4.468.00 68,00 68.00 68.00 + 4,655,00 55.00 55.00 55.00 - 3.56,00 6.46 6.50 6.50 - 7.05.00 5.00 5,00 5,00 /300,00 300.00 300.00 300.0028.00 28.00 28.00 +7.6/5.0

28.0030,00 30.00 30,00 30,0033.00 37.54 40.00 38,006,004.29 6,004,59 6,005,29 6,004.35 /-12.8
37,00 38.98 39,00 38,99 + 0.04,50 4.56 4.80 4.50 -6.2
27.02 27.02 27.02 27.02 /255,00 260,28 270.00 255.00 -1.91,60 1.65 1.70 1.70 + 3.01,90 1.93 2.00 1,90 - 5.011.20 11.68 12.50 11.20 - 2.6170,00 170.00 170.00 170.00 +13.3160.00 170,31 180,00 175,00 + 2,94,10 4.67 4,91 4.50 +9,72,50 2.52 3.00 2.50 +0.32.40 2.40 2.40 2.40 I3.71 3.87 4,005.49 5.50 6.004.60 4.60 4,8040.00 40.00 40,00 40,00 + 8.142.00 42.71 43.00 43.00 +2.33.40 3.50 3.801.35 1.46 1.606.48 6.79 7,108.50 8,52 8.904.25 4.27 4.30 4.30 + 2.36.50 6,50 6,50 6,50 /6,30 6.56 6.70 6,506.30 6.30 6.30 6.3049.00 49.00 49.00 49.0042.00 43.05 44.00 42.50

3,90 +2.65.49 +0.14.60

3,501.60 +14,26,50 -7.18.50 -10,5

16,007.704.7020,0025.004.00

16.167.704,8320.87

16.527.705,10
16.217.705,00

26,00 27.004.00 4.00
21,00 21,00""" 27.004.00

-3.4-1.7+ 9,8+ 2.0116.6+ 3.8
27.00 29,32 35.00 29.00 +3.95.10 5.11 5.20 5.10 +1.7250.00 250,00 250.00 250.004,70 4.78 4,90 4.75 -1.0

250,00 250,00 250.00 250.00 /3.00 3.08 3.30 3.10 - 6.0380.00 397.59 400.00 400.00 + 8.1
-6.7300.02 300.02 300.02 300.02

27.99 28.37 29.50 27.99

31.99030.52021.0801.00042.03956.2861.00988.0471.0001.40018.783116.7342.110953666.1046.58547.69244.627192.6371.5181780.77310764.95069414.559502250132.7001025.6721.10029841.333515152.4342.0888.32021.02423.3002.7253.0006.7901682.12616.30070.00010.00010 0005.95190.884212.51121315.7652.0004.505108673506001.4621.5005025050527.2791544.20016.82071.9001.0008.42010.00064.3002203610035.55121.6008505576172.54048 735306 8805521 862128 2196 3365 3004.11613.10018 00099.07015 0001.00028 301156 7555045 468
22918 199143 6486948500144 35414464 45045730670

THulaa Mtd Mix fedi Ok. Quant
MO'

EST PARANA ONEST PARANA PNESTRELA PP C99EUCATEX PPF N V PPAFAB C RENAUX PP C1FATOR PP C12FERBASA PPFERRO BRAS PPFERRO LIGAS PPFERTIBRAS PNFERTISUL PPB C17FIBAM OPFIBAM PPFLEXIDISK PN INTFORJA TAURUS PPFRANCÊS BRAS ONFRANGOSUL PNFRAS-LE OP C25FRAS-LE PP C27FRIG IDEAL PNFRIGOBRAS PNFUND TUPY PNGAZOLA PP C04GRADIENTE ONGRADIENTE PNGRANOLEO PNGRAZZIOTIN PPGUARARAPES OP DIVGURGEL PPBHERCULES PP C35HERCULES PP PHINDI OPIAP ONIAP PNIGUAÇU CAFE OPIGUAÇU CAFE PPAIGUAÇU CAFE PPBIMCOSUL PP C23IMCOSUL PP PIND VILLARES OP C3IND VILLARES PN ININDL B HORIZ PP8INVESPLAN PNIOCHPE PPIPLAC PNITAP PP INTITAP PP PITAUBANCO ONITAUBANCO PNITAUSA ONITAUSA PNJ B DUARTE OP SíDJ B DUARTE PP S/DJ H SANTOS PPKALIL SEHBE PPKARSTEN PP C37KEPLER WEBER PP BSKLABIN OP DIVKLABIN PP DIVLA FONTE FEC PNLA FONTE IND PNLABRA PNLACTA PP S/DLACTA PP C07LANIF SEHBE PPLARK MAQS PPLIGHT ONLIMASA PP
LOJAS RENNER PPBLUXMA PP CIOMADEIRIT PNBMADEIRIT ONMAGNESITA PPA BONMAGNESITA PPA C07MAIO GALLO PPMANAH ONMANAH PNMAN ASA PN INTMANASA PN PMANGELS INDL PPMANNESMANN OPMANNESMANN PPMARCOPOLO PPMARISOL PPMASSEY PERK PNAMENDES JR PPAMENDES JR PPB INTMERC FINANC PNMERC INVEST PP C2MERC S PAULO PN INMESBLA PPMET BARBARA PPMET DUQUE PP C43MET GERDAU PNMET WETZEL PPMETAL LEVE PP C32METISA PP C26MICHELETTO PP SUBMICROLAB PP C01MINUANO PNMOINHO FLUM OP B/MOINHO LAPA PNMOINHO SANT OP BSMONTREAL OPMONTREAL PPMULLER PP C13MULTITEXTIL PP COMULTIVIDRO OPNACIONAL ONNACIONAL PNNORDON MET OP C25NOROESTE ONNOROESTE PNOLVEBRA PP C34ORION PPPANVEL PNPARAIBUNA PPPARANAPANEMA PP C5PAUL F LUZ ONPEIXE PP C02PER COLUMBIA PPPERDIGÃO PNA INTPERDIGÃO PNA PPERDISA PNAPÉRSICO PNPET IPIRANGA PP C2PETROBRAS ONPETROBRAS PP C33PETTENATI PP INTPIRELLI OP C60PIRELLI PP C60POLIPROPILEN PPAPOLYMAX PNPROMETAL PPPROPASA PPQUIMIC GERAL PNOUIMISINOS PN"RANDON PPREAL ON INTREAL ON PREAL PN INT

2.502.6519,00299,99800,0012,502.0042,0072.9912,009,503,803,003.306.4062,0070,0010,006,008,301,3511,006,001.795,005,503,4021,0055002.305.355,50400,0010,0016,50120,0090,0090,007,006.808,008,9013,701,9011,992.402.202.0059.0059.00160.00160.004.01' 7.X-5,858,0080,50190,0060,0042,002,752.706,904,905,503,307,0028,003,39
9,508.000.991.2035.0035.507.508.0110.99I.85I.744,605,904.7917.4922,004,20•53,00

54.0041.0097.00II.00350.00150.004,308,20II,50120.012,706,0012,903.2994.998,00240.0039.5043.497,007.5040.008.508,9915.0017,006,209,996.802,8012,3028.001,702.201.755.305.209.002.707.10440,00800,002.4012.0010.0022,003.805.0024.005.001.8012.9030.0028.0029.00

2.502,6519,98300,00849,5412.952,1143.3273,7912,389.553.803.003.456.5462.0070.0010.006.008,741.3511.006.361,825.245.893.4821,0855002,405.885,70400.0010,1117.04124.5990.0090.007.047.068.009.8013,811.9512.302.402.332.0061.5660.23162.18160,034.057.005.858.8980.50194.3560.0044.782.792.867,214.965.503.307.2428.883.48
9.508.691.001,2035,2335,507.858.0111.321,89I.744.776.344,8917,4928,564.3153.8754.9641.9597.00II.00355.00157.194.368.5011,77126.942.786.0213,843,3095,008.02252,8339.9444.087.627.7840.008.889.0815.0017.006.9710,077.102.8012,6729,601.702.371.795.595,229.003.137.94449.34809.962.6012.1210.3924.113.805.2924.145.521.8213,0630,0028,0631.91

2,502.6523.80300,00900.0014.002,2544.0075.0013,2010,503.803,003,506,6062.0070,0010,006,009,001,4011.006.50I,995.506,203,5023.0055002.505,905,70400.0013,0018,00125,0090,0090,007,507,508,0010.5014.002,0014,202.402,602,0062,0065,00165,00165,004,107.005.8510,0080,50210.0060.0048.502,802,907,505.195,503,307,3029.013.69
9.509.001,041.2037,0035,508.018,01II,501,951.755.206,605,0017,5029,004.6055,0060,0050,0097,0011,00355.01165.004,509,0012,00130,002,906,1015,003,3095,008,10260,0039,9548,998.708,0040.009,009.2115,0017.007,0010,307,202.8013.4033.50I.702.501.805.705,309,003.238,60450.00850.003.2012.50II.0026,003.805.6026.006,001.8513.5030.0029,0033.00

2.50 +8,62,6519.80 -1,0300,00890,00 -1,112,502,00 -11,143,00 - 2,272,99 - 2,612,30 +0,49,503,803,003.49 +0,26.40 -3,062.0070.0010,00 +6,36,008,50 + 1.11,40 +3,711.006.40 /1,855,00 + 25,06,20 +3,33,40 -2.821.01 +0,055002.40 -4,05,35 -7.15.50 -3,5400.0010,10 +4,117,00 +4,2125.00 + 4,190.0090,007,507,30 +4,28,00 /10,50 +16,613,70 -2,1
1,95 +2,6

3378.382896873347.90025.00083.1191.074233.3491.05017.00012.50061.85056.3834005.8703799.700102.0222.0505.000130.24371.3096.25082522.0001.267126.16035.0087.215106.60038.54054517.57213.70021.745123.9361.000530.2365.300381.50073.3242,40 - 4.0 3652,55 + 6.2 297.8642.00 1.70059,00 - 2,4 4.09960.00 - 4,7 216.433165.00 + 6,4 3.688160.00 78.8884.01 +0,2 22.0007.00 11.5005.85 + 0.8 5008,00 - 8.0 5.60080,50 1.800195.00 - 2,4 8.85060,00 89444.00 - 6.3 20.8102,80 + 3,7 23.3502,90 40.3506,99 +0.1 33.1805.19 +0,1 1.2505,50 9003,30 2.0007,30 +4.2 1.227 !29.01 +7,4 5113.39 -13,0 14.300
9,50 + 5.5 6.7008.00 - 9,0 119.4500,99 -5,7 62.3441.20 91237,00 + 5,7 20.53535.50 307,60 + 8.5 39.8748.01 +0.1 1.30011,50 + 2.6 34.4421,90 - 4.5 63.426I,75 - 2.7 64.0005,00 208.7206,29 + 4,8 296.7404,80 13.03017.49 + 2,8 3.73522.00 - 26,6 43.0004.20 - 2.3 236.39553,00 - 3.6 5.12055,00 66.27541.00 1997,00 1II.00 1.766355.01 +1.4 351155.00 + 3.3 22.7684.40 - 2.2 1.0508.50 + 3.6 59 09812.00 + 9.0 47.568130.00 + 4.0 35.0472.80 + 0.3 33.4006,00 +0.1 11.69013.50 - 6.8 29 0203.29 + 0.3 27.20095.00 9768,10 +1,2 13050250.00 28 90839.50 -1,2 5 40643.49 - 3.3 10 6038.50 + 6.2 275 3847,70 -3.7 1585040,00 10008,50 - 5.5 4 2889.21 +4.5 19.28015.00 72.55017,00 3037,00 +12.9 14 06910.00 - 2.9 75 6646.80 - 5.5 12.0002.80 1.53512.50 - 6.7 161.20629.00 - 9.3 1 162 0431.70 35042.40 + 9.0 117 4501.80 6 3005.60 + 0.1 190 0605.30 + 3.7 64 9009.00 101.4322.75 +1.8 366 0047.10 -11.2 13 776450.00 2036850.00 + 2.4 94 7242.60 -10.3 72 79412.00 42 79110,00 -4.7 10 01022.00 - 8.3 63 8993.80 45 8005.60 +12,0 35 40024.00 - 4.0 9 1505,50 +5.7 177341.85 - 7.5 3 00013.00 -3.7 137 54030.00 + 7.1 2 20928.50 -9.6 19714
3300 +118 12 027

TKuIm
REAL PN PREAL CIA INV ONREAL CIA INV PNREAL CONS PNA INTREAL CONS PNB INTREAL CONS PND INTREAL CONS PNE INTREAL CONS PNF INTREAL CONS ON INTREAL DE INV ON INREAL DE INV ON PREAL DE INV PN INREAL DE INV PN PREAL PART PNA INTREAL PART PNB INTREAL PART ON INTREAL PART ON PREF IPIRANGA PP C2REFRIPAR PP BONREN HERMANN PNRIPASA PP C01RODOVIARIA PNSADIA AVICOL PNSADIA CONCOR PNSADIA OESTE PNCSAMITRIOP INTSANSUY PPSANTACONSTAN PP DlSANTACONSTAN PP PSANTANENSE PPSARAIVA LIVR OPSARAIVA LIVR PPSCHLOSSER PPSCOPUS PN INTSCOPUS PNSEARA INDL PNSHARP OP BSDSHARP PP BSDSHARP PP INTSID INFORMAT PP COSID.ACONORTE PNASID ACONORTE PNBSID.GUAIRA PNSID.RIOGRAND PNSIFCO OPSIFCO PPSOUZA CRUZ OP C03SPRINGER PNSTAROUP PPSUPERGASBRAS PPSUZANO PPATECANOR PNCTECEL S JOSE PPTECHNOS REL ONTECNOSOLO PPTEKA PP B/DTELERJ ON 185TELERJ PN 185TELESP OE 185TELESP ON 185TELESP PE 185TELESP PN 185TEX RENAUX PP C11TRAFO PNTRANSBRASIL ON 18TRANSBRASIL ON P8TRANSBRASIL PP C2TRANSBRASIL PP PTRANSPARANA PN INTRANSPARANA PN PTRICHES PPTROL PN I85TROL PN P85UNIBANCO PNAUNIBANCO PNBUNIBANCO ONUNIPAR ONUNIPAR PPA C27UNIPAR PPB C27USIN C PINTO PP INUSIN C PINTO PP PVACCHI PNVALE R DOCE OP INVALE R DOCE PP INVALMET OP C20VARGA FREIOS PNVARIG PP INTVARIG PP PVIBASA PPB C19VIDR SMARINA OPVIGOR PP BONVIGOR PP C03VOTEC PPVULCABRAS PNWHIT MARTINS OPZANINI PPA INTZIVI OP C53ZIVI PP C37ZIVI PP P

28,0072,0075,0042,0042,0042,0042.0060.0042,0025,0024,5027,0026,5030,0030,0030,0028,005,904,20600,0016.009,5011,0010,508,20250.0036,003,803,8019,00190.01181,009,0012,508,995,0040,0075,0016,0090,008.005,002,506,3013,5527,99125024,006,9023,99260,00120,0040.00900,0012.4948,0050.0072,00146,00105,00185.00190.008,6019.502,072,044,003,704,003,004,503,153,109,008,507,203,504,806.601,962,102,30610,00885,00210,0013,0014,3013,305,0078,005,501,700,8529.006,403,5010.0112,0010,00

28.4872,0075,0042.0042,0042,0042,0060,9442,1525.6524,5027,8826,5030.1030,0030,0028,005,994,56600.0016,379,5811,0011,208,24258,2136,743,903,8219.64190.01181,009.4112,909.045,0044.1177,2316,7092,858,045,002,536.4613,5529,45126725.036,9024.00269,88120,0043,23904,3513.5750.6650,8772,02146,00105.00185,00190.008,6719,702,072,074,243.774,003,194,923,793,159,528,817.493.504.816,872,022.152.36619.06892.63212,5013.5914.6913.585.0080.656.011.700.8529.946.523.6610.0112,1810,00

30,5072,0075,0042,0042,0042,0042.0061.0142.5026,0024,5028,0026,5030,1130,0030,0028,006.005.00600.0017,009.6011,0013,008,50270.0037,004,104.5020,00190.01181,009.5113,009,505,0045,0082,0017,5099,958,105,002,806,5013,5532,00130027,006,9024,00300.00120,0045.00100014,3954,0055,0080,00146,00105,00185.00190.018.7020.002,072,104,503,854,003,205,004,003,3010.019,507,503,504,857,152,102,302.50620,01915,00215,0014.0017.0014.005,0089.996,301.700,8532.006.723.9010.0113,0010,00

30,50 +8,972,0075,00 +1,342,00 +5,042,00 +5,042,00 +5,042.00 + 5,061.01 +3,442,0025,00 -3,824,50 -2,028,00 +3,726,50 + 3,930,0030,0030,0028,00 +3,76,004,20 -16,0600,00 I16,00 -5,89,60 +1,011,00 +4,711,50 -4,18,30 +1,2250,00 - 6,737,003,80 -5,23,8019,00 -13,6190,01181,009,00 -5,212,509,005,0040,00 -4,780,0017,00 -2,892,50 +1.68.09 -1,35,00 /2,506.39 +1,413,55 -9,630.00 - 6,21300 + 8.325,00 - 7,46,90 -1,424,00260,00 -3,7120,00 /40,00900,0014,00 -4,754,00 +17,355,0080.00 +11,1146,00105,00 - 3,6185,00 + 2,2190.008,7019,50 -2,42,072.104.40 -2.2-1.23,854.003,20 /5.00 +6.34.00 +9,53,15 -7,39,50 +1,09,50 +11,77,503.504.81 -3.86.90 +1,42,00 +0.52,30 +9.52.41 +4,7610,00 -2.8915.00 +2,8210.0013,50 +3.814.49 -3.413.50 -7,05.0089.99 +19,95,50 -14,01.700.8530.006.40 -1,53,90 -1.210.01 +11,212.01 -7.610.00 -20.0

Opções de Compra
Código Açèo-Obj. V«nc. Preço Quant. Abtrt.Extrc. (mil)

Ult,

OBBIO BB PP C31 DEZ 700.00 900 110,00 110.00 110.00OBB28 BB PP C31 DEZ 800.00 100 200.00 200.00 200.00OBD6 BDL P° DEZ 900.00 1 400 118,86 118.86 118.86
OBE20" BEL OP DEZ 40.00 8 000 16.51 16.38 16.00
OBE2 BEL OP DEZ 55.00 50 000 2.55 2.55 2.55
OCP12 CPN PA DEZ 140.00 2 000 40,10 40,10 40,10
OME7 MEN PB INT DEZ 55.00 2.500 7.90 7.90 7,90OPT44 PET PP C33 DEZ 800.00 5.000 154.94 154.94 1 54.94OPT45 PET PP C33 DEZ 850.00 9 500 75.00 77.95 79.00
OPT8 PET PP C33 FEV 100,00 30 000 131,41 139.16 146.87
OPM15 PMA PP DIV FEV 60.00 1.000 3.00 3.00 3.00OPM40 PMA PP DIV DEZ 40.00 4 620 600 4.00 3.19 * 3.20
OPM42 PMA PP DIV DEZ 50.00 3 722.000 2.20 1.50 1.60
OPM5 PMA PP DIV DEZ 60.00 2 019 700 1.10 0.78 0.75
OPM9 PMA PP DIV DEZ 65,00 516 700 0.50 0.50 0.50
OPM22 PMA PP DIV DEZ 32.00 461 500 6,00 5.33 5.50OPM48 PMA PP DIV DEZ 29.00 471.500 8.00 6.94 7.00
OPM19 PMA PP C58 DEZ 70.00 212 500 0,35 0,34 0.35
OPM7 PMA PP C58 DEZ 80,00 254 000 0,30 0.25 0.25
OIP30 PTIPPC21 DEZ 7.00 1.100 1.87 1.87 1.87OAG15 SAG PP C01 DEZ 18,00 5 000 8.01 8.01 8.01
OSH5 SHA PP BSD DEZ 45.00 30 000 30.00 33,51 35,34
OSH2 SHA PP BSD DEZ 50.00 8 600 28.00 28.00 28.00OSH15 SHA PP BSD DEZ 60.00 6 000 22.00 22.00 22.00OSH22 SHA PP BSD DEZ 65.00 11 000 20.00 19.09 19.00
OSH6 SHA PP BSD DEZ 75.00 4 000 16,00 16.00 16.00OSH7 SHA PP BSD DEZ 80,00 40 000 12.00 10.12 9.49OSH8 SHA PP INT DEZ 16.00 453 000 4,00 3.36 2.90OSH9 SHA PP INT DEZ 18,00 400 000 2.10 2,08 2.10OSH16 SHA PP INT FEV 20.00 10 000 4.70 4.70 4.70
OSD12 SID PP C01 FEV 100.00 6 000 31.00 32.47 33,20OSD7 SIDPPC01 DEZ 100.00 36 000 9.50 9.51 10.00

Bolsa em baixa melhora no final
A Bolsa de Valores do Rio

de Janeiro voltou a operar em
baixa, de 2,1% na média do
IBV, mas apresentou uma li-
geira recuperação no fecha-
mento, com os preços da maio-
ria dos papéis fechando acima
da média do dia. Segundo Au-
gusto Trajano da Cunha e Sil-
va, da Senso Distribuidora, o
mercado teve um comporta-'
mento fraco na abertura do
pregão mas, nos 40 minutos
finais dos trabalhos, foi mais
comprador.

Os fundos de investimentos
e, principalmente, as funda-
ções, as últimas, de acordo com
o diretor da Senso, fora do
mercado nos últimos dias, vol-
taram a atuar com mais consis-
tência na ponta de compra,
particularmente, para lotes
grandes. Outro fator que, na
opinião de Trajano Cunha,
contribuiu para um fechamento
mais forte, foi o comportamen-
to de Vale PP, tanto no merca-
do de opções como à vista, em
que o papel Cr$ 8S0, na máxi-
ma do dia.

O analista acha que a Bolsa
deve continuar "um pouco fra-
ca" no pregão de hoje mas,
com tendência de fechar em
alta. Para ele, "o processo de
realização de lucros de curto
prazo (quando boa parte dos
investidores opta por desfazer
das posições que acumularam
ganhos em períodos curtos) já
passou, destacando a grande
procura por papéis negociados
ex-direitos, ou seja, sem bonifi-
cação, subscrição ou dividendo
que apresentam preços relati-
vos mais baixos".

Cotações
Corrêa Ribeiro PP

BVRJ
fechamento à vista

(em Cr$)

2" feira 3" feira ontem

Hoje, logo depois do encer-
ramento do pregão da Bolsa de
São Paulo, será realização um
leilão de 1 bilhão de ações da
Confecções Guararapes, de
propriedade do acionista con-
trolador da empresa, Nevaldo
Rocha. O preço base do leilão
é de Cr$ 80 por ação ex-direito
de desdobramento em papel de
50 novas ações para cada uma
em poder dos acionistas, con-
cedido pela empresa.

Ontem, na Bovespa, o papel
foi negociado com o direito a
Cr$ 5 mil 500 e, segundo a
analista Maria Amélia Coutrin,
da Bradesco Seguros, o papel
deverá reajustar a Cr$ 107,84.
Operando com cinco fábricas,
nos setores de confecção de
roupa masculina e beneficia-
mento de malhas, a Guarara-
pes fechou o balanço de nove
meses com um lucro de Cr$ 113
bilhões 477 milhões (Cr$ 182
por ação com ou Cr$ 3,64 por

Ações do IBV Ações fora do Í8V

Petrobrás ON
.Vale do Rio DoceOP
Vale do Rio Doce PP
Mesbla PP
Zanini PA

Corrêa Ribeiro PP
Paranapanema PP
Montreal PP
Banespa PP
Mannesmann PP

Maiores altas (%)5,98
2,27
0,81
0,73
0,56

Real Consórcio OS
Sáo Bráz PP-r
PropasaPP
Cruzeiro do Sul PP
Barbará OP

Maiora* baixa*13,60 | Pirâmides Brasília PP
8,96 I Pettenati PP
8,49 I Cosigua PS
5,34 I lochpePPe-
5,01 I Ripasa PP

35,48
15,93
13,64
11,67
9,71

14,0013,27
10,83
8,80
8,80

14.8317532616052.2461.288382I.7831.0693763.8321.89220.63917.404I.022338.50041.000100175.32540.00014.27167.10059.4921.85022.570II.2601.03417.0302523.56147.041II.7482002.465141.433546.29099.3551.70062035.700189.36916116.5288647.44019.3502.4504.84424456.9501.15013.84720.245232.04225737.1606.05030310.200213.258200.08113.80025.00013.00017.439126.069145.39396.39498.79229633.885170.04980.821147.55020.7004854.7172.00013.050296.67875.71450028.96088003.0002.50016.650127.026105.4502.00039 698
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A NEW GOLO METAIS PRECIOSOS LTDA.

FU nETff GOLD
GARANTIA DE INVESTIMENTO
OURO A PARTIR DE 5 GR.

MATRIZ
Av. Ho Branco, 173/12°

T«k 240-7460

SÃO PAULO
Av. PauUa, 948/22°
Tal: (011) 288-2233

DEPTO. VENDAS
snoppmg oassno Ntaraco
Av. Atfênfca. 4240 U- 323

Tal : 267-1242

ação ex) e, segundo projeções'j
da analista, acumulará até o' jl
final do exercício um lucro de
Cr$ 8 por ação ex-bonificaçw»,, JU
Para 86, as estimativas sáo dç bò
um lucro por ação de Cr$ 40«'. oi,

Bolsa do Rio — Operou, ori-:!
tem, em baixa de 2,1%, medi,-
da pelo IBV médio que recuou' 

"

para 3 mil 24,84 pontos. 0 __
índice de fechamento apresen-
tou queda de 0,5%, com 3 mil í,
485,23 pontos. Das 40 ações do
IBV, sete subiram, 32 caíram e *;;
uma não foi negociada. O volit"
me de 472 bilhões 448 milhõeS^'
resultado de negócios com 12 ""
bilhões 554 milhões de títulos,
foi 0,3% menor do que o movi-'1'1
mento da véspera. Em opçõeá,UKJ
foram negociados 5 bilhões 45 0
milhões de títulos, equivalentes.—.
a Cr$ 168 bilhões 536 milhões, J0,4% menor; à vista, 7 bilhões ,
67 milhões de ações por CrS—|
289 bilhões 707 milhões, 0,2% ,
menor; no mercado a termo, i
437 milhões de papéis no vaiar i
de Cr$ 11 bilhões 245 milhões 1
e, a futuro, 3 milhões de açõos (
por Cr$ 2 bilhões 905 milhões. (

3 I
Bolsa de S.Paulo — Em bai- i

xa de 1% o índice Bovespa >
fixou-se no fechamento na \
marca de 77.428 pontos. O irt- ' (
dicador médio, de 77.263 pon- 1
tos, caiu 2,2%. Perfazendo Ct$ '
519 bilhões 295 milhões, o vô- !
lume geral negociado reduziil- jse 26.4%. No mercado à vista, sas ações mais negociadas forap ,a Petrobrás PP C 33 (Cr$ 76 ,
bilhões 722 milhões), Parana- ,
panema PP C 58 (Cr$ 34 bi- i
lhões 396 milhões) e Itaúbanço ;
PN (Cr$ 13 bilhões 36 milhões) <
As maiores altas foram regis- í
tradas com títulos de Cimento t
Caue PPA (25%). Vidraria (
Santamarina OP (19.9%) e In- I
dústrias Villares PN Int. 1
(16.6%). Os papéis com maio- '
res baixas foram Mecânica Pi-
sada PP (18.1%). Refripar PP
Bon. (16%) e Casa Anglo OP
C 42 (15.9%). - ,

Nova Iorque — Em uma ses- |
são menos ativa que a da vés- ,
pera, as realizações de luçrjps j
do recorde de sexta-feira fize- ;
ram baixar o mercado de j
ações: o índice industrial Dow i
Jones perdeu 7,68 pontos, fe- i
chando em 1 mil 425,91. Des-
de 28 de outubro, o índice, que {
mede o desempenho das bhie
chips, já subiu mais de 77 pon- '
tos. 1

ÍNDICES (em 13-11-85)

INFIACA0 (% KP) 0m Im f« Ihr Mr Hal Jw l«i Sat M Nav Sat
Mtnsal 10.5 12.6 10.2 12.7 7.2 7.8 7.8 8.9 14.0 9.1 9.0
Do ana 223,8 12,6 24,08 39,9 49,9 61,6 74,3 89,8 116,4 136,2 157,5 - ~
Em 12 matat 223,8 232,1 225.9 234,1 228,8 225,6 221,4 217,3 227,0 222,9 212,8
>. IiHIm (aw) 23.357,1 26.308.6 28.982,1 32.665,2 35.022,4 37.748,1 40.709,1 44.338.7 50.545,5 55.161,6 60.152,1
CUST0 DE VIM (%)Ntnal 10,3 13,3 12,2 10,5 6,7 7,3 10,6 12,4 12,9 9.2 8,4 - ,rDo ana 208,7 13,3 27,1 40,4 '49,8 60,8 77,9 99,9 125,7 146,4 167,1
Em 12 matat 208,7 218,3 223,1 225,5 220,0 214,4 216,7 221,8 230,6 227,4 220,7
>. imUci (mat) 18.061,2 20.466,4 22.955,1 25.364,1 27.054,1 29.041,4 32.130,3 36.112,8 40.758,0 44.498,8 48.241,6
Ml ECO P0* ATUUO (%)Mamal 10.8 12,9 9,2 13,6 7,2 6.5 7,1 7,6 14,5 9,1 9.5
to ana 230,3 12,9 23,3 40,1 50,2 60 71,3 84,3 111,1 130,2 152,1
Em 12 matat 230,3 238,5 230,3 240,7 233,4 226,2 220,2 211,2 226,3 220,1 208.4
I. Hid lea WES) 27.150,8 30.660.5 33.484,5 38.033,6 40.789,5 43.429,7 46.504.0 50.044,7 57.305,7 62.498.2 68.459.5 - -
GUSTO OA CONSTRUCAO (%)He nut 8.2 7.5 3.1 11,6 8,8 22,4 6,4 9,8 13,1 9.6 6.7 - -
Ho ana 213.4 7,5 21,6 35,6 47,6 80,7 92,2 11,0 138,7 161,7 179,3
Em 12 matat 213,4 218,1 195,6 201,6 214.4 256.4 248,0 263.0 221,8 234,1 228,2 -
». Indict Imat) 16.482,7 17.724.0 20.036.9 22.358,4 24.325.0 29.778.3 31.676.4 34.779.7 39.345,9 43.130,2 46.039,4
UPCltrlmattnil) - - 36,74 - 39,84 34,34 27,01
OUT* (Cr$) 22.110,46 27.510,50 34.166.77 42.031,56 49.396,88 58.300,20

24.432,06 30.316,57 38.208.46 45.901,91 53.437,40 63.547,22
COBREOO MOWETtolA (%) 10,5 12,6 10.2 12.7 11.83 10.01 9.21 7.61 8,18 9.1 9,0
CADERNETA DE P0UPADCA 11,052 13,16 10,75 13,26 12,35 10,55 9,74 8,14 8,72 9,645 9.545
(rcnlabilidade)
Ulntal*' 10,23 13,95 9,87 11,5 9,49 6,69 7.82 8,75 12,25 10,74 8,88 - -
«o ano 203,27 13,95 25,19 40,02 53,32 63,56 76,35 91,78 115,27 137,7 -
Em 12 meiat 203,27 2214,79 217,54 223,91 221,27 215,59 212,77 204,79 219,35 221,85 214,99 - -
Reajuita Salarial tamat. 72,70 75,00 77,30 81,00 85,70 89,00 86,02 80,30 76,35 68,33 71,98 70,25 Hit
ALUGUEIS (%)Raaldenclal - anual 149,58 155,79 162,62 171.83 174,03 179,13 177,66Semestral 58,16 60,00 61,86 64,80 68,56 71,2 68,85Comcrciil - inuaKifuil à
Corr. Manai am 12 mtttt) 219,92 223,77 232,03 225,82 233,82 242,8 246,26Semestral 91,22 89,81 90,07

172,47 170,22 163,83 175,48 177,4S64,24 61,08 54,66 57,58 56,20
246,30 237.87 230,48 226,22 215,8687,87 79,55 76,26 70,63 66,32

C0RRECA0 CAM8IAL (*) IMental 10,449 12,595 10,2 12,694 11,91 10,01 9,2 7,6 8,18 12,27 - - I,
Do ana 223,596 12,595 24,08 39,836 56,41 72,348 87,81 106,02 145,76 - - !
Em 12 mesat 227,950 231,814 225,08 239,724 242,852 246.886 2246,06 244,39 235.98 1
DOUR (1) (CrSI il¬ia paralek) 3.290 3.800 3.950 4.900 5.150 5.650 6.500 7.400 9.200 9.450 10.100 11.000 - <'
Camilla oflcltl 2.881 3.184 3.587 3.951 4.470 5.000 5.480 6.000 6.460 7.030 7.855 8.595 1
0UR0 12) (Crt) 37.100 38.200 44.600 52.800 57.100 66.200 76.600 92.500 100.000 104.500 114.500 '
OVERNIGHT 1%)
Andima 11,57 13,94 1,96 13,09 13,27 12,31 10,73 10,03 9,4 10,46 10,67 - -
IT* compasta)SOP 10,26 12,73 17,15 12,30 11.87 11,30 10.22 9,60 8.89 9,98 9.83 1
CM 11,63 14,32 11,86 13,10 14,43 11,37 10,73 8,83 11,09 10,42 - - J
IETRA DE CAM6I0 13) 8,87 6.36 12,40 12,75 12,41 16,46 13,74 10,08 3,83 4,82 - - I
801SA DO RIO (18V) 17,14 - 4,17 13,05 - 0.75 - 0,23 33,3 30,24 24,69 30,60 22,51 j
Ubor (5) 9,49 9,25 8,68 9,93 9,75 9,06 8,25 8.5 8,25 i
Prima-rata (5) 11,50 10,75 10,50 10,50 10,50 10,50 9,5 9,5 9.5 9.5 9,5 J
BASE MONETARIA (6) iSaldo (Crt bilhoes) 15.013 14.689 17.479 17.134 17.750 18.718 21.155 23.805 26.803 31.403 -mes (%) 36,2 -2,2 19,0 -2 3,6 5,5 13 12,5 12.7 17,1No ana 243,8 - 2,2 16.4 14,1 18.2 24,7 40,9 58,5 78,5 109,2 - •

Em 12 meses 243,8 219,9 266.6 253.1 207.1 198,4 208,1 219,0 230,7 244,6 i
MEIOS DE PAGAMENTOS (7)Saldo (Cl? bilhões)mes (%)No anoEm 12 mesas

24.985 22.034 24.545 27.26133,6 -11,8
203,5 -11,8
203,5 173,5

11.4-1.8
199,0

11.19,1205,1

30.30611.221.3195

32.5136,430,1202,5

38.39518,154,5235,9

42.36010.370.4237.0

48.804 56.44913,89 15,7696,37 127,33259.88 268.55
(l)Cotacao de venda no primeiro dia do mes.Veja ao lado cotacoes diárias;(2)preco da Goldmine por grama para lingotes de 250 gramas à vista no último dia tiomes;(3)renda mensal;(4)previsao do mercado;(5jtaxa do último dia do mes;(6)emissao primária de moeda;(7)papel moeda em poder público mais depósitos à vistano BB e bancos comerciais.

Outros Indicadores
Dólar — Compra: Cr$ 8 mil 825; Venda: CrS 8 mil 870 (hoje) »Dólar paralelo — Compra: Cr$ 11 mil 900; Venda: Cr$ 12 mil 100 i
Overnlght — Rendimento do dia: 12,66%.
Médias SDP: No dia: 12,66%.
MVR (Maior Valor de Referência) — CrS 277.898,40
UFERJ (Unidade Fiscal do Rio de Janeiro) — e UNIF (Unidade Fiscal do Município do Rio de Janeiro) — CiS 136.190Salário Mínimo: CrS 600 mil. .

1 mento \ltr^k>^o 1

Rendimento 10,81% i
.' \ .. Em outubro;. Ég||
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Pequenas instituições vão 
Mercado apóia com ressalvas BNDES estatiza Nova América

evitar leilão de ORTN AtrnvÁc 
Ha hnmnlnnapãn Hn IA „, J- A >'m!nn nnnrtõn «nn

para não terem prejuízo
venda de ações da Petrobrás

As pequenas instituições financeiras do mercado aberto não
deverão ter hoje uma forte participação no grande leilão mensal
de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), segun-
do informaram ontem operadores de mesa de open. A oferta de
títulos, no total de 220 milhões — o que representa cerca de Cr$ 12
trilhões, a partir do valor nominal dos papéis —, deverá ficar,
portanto, sobretudo em carteiras de bancos.

De acordo com os operadores, o receio das instituições de
pequeno porte em particular do leilão de hoje é o de que venham a
ter prejuízos com o carregamento dos papéis, devido ao custo do
financiamento médio por mês. Do dia 15 do mês passado ao dia 13
deste mês, o custo de financiamento ficará em torno de correção
monetária mais 16%, enquanto que as ORTN mais negociadas do
mercado estão rendendo correção monetária nais 15,6% de juros
ao ^po.

, A tendência hoje é a de que as ORTN sejam colocadas com
taxas de juros superiores a 16%, nível de rendimento que poderá
causar prejuízo, futuramente, dependendo da evolução das taxas
de,juros overnight no mercado aberto.

; ——.

£ Fundos de Agdes
—i  V-M , . ... — V ' v.-V ... V 

Mom*: Valor d« Quot*(Cr$) Pttrimftnio Uquido
(Crt milhdM)

Boavista |RJ) (1) 1.270.213 134.894
Boston Sodril RV ISP) 12) 11,514 255.184'Bozano Simonsen (RJ) 8.699.353 147.065'Bozano Simonssn (RJ) 1.763.961 132.209
Bradesco Afoes (SP) |2) 4.763.220 4.214.2S4
BrassanMontrealb.|RJ)(2l 63.475.153 175.844¦Brascan M.lnv. (RJ) (2) 1.826.487 140.768

^Capital M. Itau (SP) 6.713.757 2.681.315
.City (RJ) (2) 215.415,80 1.481'Comind A?oes (RSI (21 1.963.754 456.000"CAMaisonnave (RSI (2) 6.741,536 176.733
Credireal (MGI (3) 352.051 68.204

ICrefisul FCI (SP) (1) 2.331,938 200.417
Crefisul CAC (SP) (1) 2.360,415 203.287
Crescinco Unib. (SP) 3.032,152 1.715.519
CSA Boavista (RJ) (11 6.638.077 466.601'fan-Nacional (RJ) (1) 3.265.013 875.871'Fidep (RJ) (2) 22.1199 49.750oFidesa (PA) (2) 55.406,9521 17.839¦finasa Afoes (SP) (1) 4.193,980 470.251

.f]ex-Par (RJ) (1) 22.764.940 393.145
Garantia (RJ) (1) 12.442.0545 28.809
Alfa Unibanco (SP) 5.658,123 420.038"A'marica do Sul-A?6es ISP) 2.489,676 258.798•%rbi-Equilibrio (RJ) (3) 15.177,455 3.497•"fiamerindus (PR) (2) 2.633,76 651.452-Banespa A?oes (SP) 1.642,433 194.136
flanorte (PE| (2) 423,713 135.051¦Banrisul Cab (RS) (3) 3.004,95 78.728
Banrisul Fab (RS) (3) 6.872,3444 101.071
8BI Bradesco (SP) (2) 2.354,178 39.540

„BCN A?oes (SP) 1.659,91 155.166•lochpe (RS) (3) 1.257,244 164.664~ltaua?oes (SP) 4.359,018 609.367
lar Bras, agoes (RJ) (2) 1.084,233 221.878
Lojicred (SP) 83,968 4.261
tondon Mult. (SP) 695,133 279.184
London Mult. (SP) 1.224,866 94.647

_ Mercantil (MG) (3) ¦ 286,705 2.795""'Mercantil Brasil (MG) (3) 925,450 222.830"-tterkinvest (SP) 986,661 5.1093+loroeste (SP) 558,753 102.917
wPaulo Willemsens (RJ) (21 122,054 2.814
•sfiEBB (RJ) (1) 875,310 5.925
,Erime (SP) (2) 249,106 36.752

Real (SP) 3.163,92 1.596.9633!Safra (SP) 1.034,651 113.871* Seguridade (RJ) (2) 637,908 21.615
Sulbrasileiro (RS) (4) 1.157,159 290.496
ThecaISP) 5.837,8506 1.797
Unibanco (SP) 1.996,574 147.368

^Posigoes:
(11 em 12-11-85
(2) em 11-11-86

(31 em 08-11-85
f) anterior a 08-11-85"" Fonte: Bolsa de Valores do Rio da Janeiro

mm Fundos de renda fixaA • . ' ' ' . .• • • ' •. ' i " ¦¦
Nome Valor da Quota (CrS) Patrimdnio Uquido

(Cr$ milhoes)
-America do Sul (SP) 913,405 812.558""Arbi-Patrimonio (RJ) 17.200,177 38.714
Auxiliar-Maxi (SP) 65,737 140.231
Aymore (RJ) (1) 2.127,640 85.947
Bancorbras (DF) (2) 62,186 10.624-Banespa ISP) 354,954 2.350.868
Banestado (PR) (2) 40,501 78.321
Banortinvest (PE) (2) 164,329 2.522
BCN (SP) 734,667 26.543
Bonanza (RJ) (1) 279.500,00 2.091-Boston Sodril (SP) (2) 999,524 122.188-BozanoSim.Cond.(RJ)(3) 346,968 134.559" Bradesco RF (SP) (2) 46.563,062 1.348.848
Brasil-Canada (RJ) (2) 243.933,306 8.663

_ BRJ (RJ) (1) 22.758,843 426.379
Xidade de SP (SP) 6,488 57.538-"Cin-Nacional (RJ) (1) 263,006 185.674
Citinvest (SP) (1) 663,745 2.493.967'-Comind RF (SP) (2) 156,756 196.876
Cond. S. Brasileiro (RS) (2) 74,882 18.574
Conta lochpe (RS) (2) 431,136 400.769
Cr Maisonnave IRS) (1) 662,457 131.037

,iCredibanco (SP) (2) 144,035 542.606""Cr Boavista (RJ) (1) 89,378 217.381
CSC-/Cre(isul (SP) (1) 45.463,655 2.029.650
Delapieve (rs) (1) 1.588,906 75.076
Denasa (SP) 757,156 36.614
Eldorado (PR) 25,047 2.464-'•Fidesa-cri (PA) (1) 191.465,3815 24.515
Financeiro (SP) 10.222,70250 134.612I "Finasa (SP) (1) 198,188 159.266

iFininvest (PR) (1) 5.524,810 75.415~FlrcaP.Willemsens(RJ)(2) 2.010,441 1.962
I Fiv-Unibanco (SP) 589,615 593.461

F. Barreto (SP) 105,577 128.473.--Flexinvest (RJ) (1) 497,662 550.488
Itau Money RF (SP) 594,219 1.820.772~~tMI-London Mult ISP) 9,177 103.502
Lojicred RF (SP) 7,228 1 2.254
Magliano (SP) (2) 22.738,702 28.927

.Marka RF (RJ) (1) 1.818,179 6.384
Montrealbank-FCR (RL) 24.353,871 60.763

_,Na?oes-RF (SP) 1.691,550 338
Noroeste (SP) 62.011,2591 210.217—Novo Norte (SP) (2) 85,339 11.590
Omega (RJ) 21.600,513 32.982"" Open (RL) (1) 23.365,489 17.367~ Real RF (SP) 5.244,93 665.548 •
Safra-FCS (SP) 121,563 409.202
Schain Cury (SP) 24.393,27 883

Depots

. de comparar actma

t J iSjua p

¦HIBBk * a* ¦ mm
Bnimode Renda fixa.KindHH

M. *
¦voce vai querer

Investircorreiido.v <¦

WtVDOfif
MULTIPLIC

Banco de Investimento
'Associado ao LloyOs Bank Group

Rio 263 6364Rua õa Alfànoega,
33 - 79 andar
Sâo Paulo: 35 204 1Rua XV de Novembro.165 7°andar

Em outubro, nosso Fundo rendeu 11,04%.
Mas isso não foi surpresa: todos os meses a performance
(em sido excelente. Venha conversar conosco.

Com o propósito de debater com as princi-
pais lideranças do mercado os aspectos e os
princípios que orientaram a montagem da ope-
ração de venda de 5 bilhões de ações da Petro-
brás (hoje, na carteira do BNDES e do Soge-
ner), o diretor do BNDES, Francisco Gros,
participou ontem, na Bolsa de Valores do Rio,
de uma reunião com os membros do Comitê de
Divulgação do Mercado de Capitais (Codimec).

A participação do polêmico empresário Naji
Nahas na operação, a má qualidade das informa-
ções e o "desinteresse da Petrobrás em manter
um bom relacionamento com os segmentos do
mercado de capitais", e ainda, a questão da
fixação dos preços das ações, foram os pontos
mais discutidos no encontro. À tarde, em São
Paulo, o presidente da Associação Brasileira das
Companhias Abertas (Abresca), Paulo Setúbal
Neto, chegou a alertar sobre a necessidade da
adoção de critérios bem definidos para a fixação
dos preços das ações, sob o risco de se criar' condições propícias para manipulação com o
papel.

O encontro, segundo Francisco Gros, serviu
para que as lideranças de mercado tomassem
conhecimento sobre a maneira como está sendo
encaminhada, na reta final, a maior operação
com ações de uma só empresa no país, que, em
sua opinião, será um marco ao desenvolvimento
e interiorização do mercado de capitas.

Durante o encontro, numa proposta do
presidente da Bolsa do Rio, Enio Rodrigues, os
membros do Codimec — Paulo Setúbal Neto, da
Abrasca; Eduardo Levy, da Bovespa; Adroaldo
Moura da Silva, presidente da CVM; Nei Castro
Alves, da Adeval; Roberto Terziani, da Aba-
mec; além de Roberto Teixeira da Costa, Mário
Henrique Simonsen e Antoninho Marmo Trevi-
san — aprovaram, por unanimidade, moção de
apoio à operação.

O início da operação será mesmo no dia 25
através de mais de 10 mil agências bancárias, sob
a liderança de 36 instituições financeiras. O

prazo de encerramento será no dia 20 de dezem-
bro e o pagamento será em três parcelas: uma
entrada de 40% mais duas prestações de 30%
cada, com vencimento em 24 de fevereiro e 24
de março de 86. O lote mínimo será de 1 mil
ações e o máximo de 5 milhões.

A expectativa das mais de 200 instituições
que participam do pool de lançamento é que,
através da operação, a Petrobrás conquiste mais
de 300 mil novos acionistas. Para tanto foi fixado
uma tabela progressiva que estimulará a venda
em pequenos lotes (quanto maior o número de
acionistas maior será a corretagem dos interme-
diários).

O diretor do BNDES explicou que é natural
o surgimento de algumas críticas por ser uma
operação de grande porte envolvendo ações de
uma empresa estatal. Paulo Setúbal Neto afir-
mou, em São Paulo, que a participação de Naji
Nahas está "poluindo" a operação e que a
Abrasca reivindica que seja feita uma operação
exclusiva para os papéis em poder do BNDES e
outra exclusivamente para a segunda metade,
desvinculando uma parte da outra.

Gros argumenta que o proprietário das
ações é o Sogener — subsidiária integral da
Société Générale, o sexto maior banco do mun-
do, controlado pelo Governo francês; além do
mais, diz que a venda das ações do empresário
vai desconcentrar a sua posição em ações da
Petrobrás e que o BNDES não teve qualquer
interveniência sobre esta decisão, tomada pelos
bancos que vão intermediar a operação: "Ape-
nas tomamos o cuidado de incluir no contrato
uma cláusula que proíbe aos dois vendedores
ofertarem, nos próximos seis meses, papéis da
empresa ao mercado".

O ex-ministro Mário Henrique Simonsen
observou que a Petrobrás tem meios de melho-
rar a qualidade das informações que presta ao
mercado. Gros adianta que esta intenção já foi
reiteradas repetidas vezes pelo presidente da
empresa, o também ex-ministro Hélio Beltrão.

Bolsa Brasileira de Futuros
Mercado de Ouro

ftCHAMENTO POSICdlSMiS MAXIMA MINIMA   CMASRTO
«A VAMACfo VOLUME T2T1J5VISTA 250 G — 123.200 -800VISTA 1 KG — 121.000 + 4.000 —VISTA 100 G — 125.500 +5.500DEZEMBRO/85 — 130.000 _FEVEREIRO/86 \ — 161.000 - 2.000ABRIL/86 204.000 204.000 204.000 - 2.500 78JUN HO/86 260.500 260.500 259.000 - 4.500 14AGOSTO/86 V — 323.000 -3.000 _OUTUBRO/86 — 403.000 -6.000DEZEMBRO/86 _ 503.000 - 8.000 —.

TOTAL II 92
Mercado Futuro de ORTN — Dez meses

COTACAO FCCHAMEMTO POStCfltSMES ABERTURA MAXIMA MINIMA OtA VAMACAO VOLUME

DEZEMBRO/85 93.35/93.53* 93.49 93.27 93.28 -. 27 630 1.270

TOTAL 430 1.270
MercadoFuturodeORTN—Um ano

COTACAO ffCHAMBTO POSHOts"^ ABEKTURA MAXIMA MINIMA DIA VAMACAO VOLUME ^2^85°
DEZEMBRO/85 • 92.15 92.05 92.05 92.05 -.20 30

TOTAL 30

Mercadorias no Exterior

Futuro* FachammtoMercidorii Unid.
St Out Nov D«z Jin Mr Ab> I Mri I Jul I St

Acucar c/Lb 5,38 537 6,16 6,34 6,60 in
Cacau $.1 2.209 2.129 2.182 2.218 2.2«5 2262
Cafe c/Lb 153,96 155,50 157.10 15851 160,10 16050
Algodao c/Lb 61,42 62,07 62,77 61,88 |j»
Sojalgrao) c/B 517 3/4 525 1/4 535 1/2 542 1/4 546 1/4 526,6
Milho c/B 239 1/4 244 3/4 247 1/2 248 1/4 233 227Trigo c/B 339 340 317 1/4 292 1/4 292 1/2 304Cobre c/Lb 61,15 61,45 61,75 62M 62,80 63,15 6355 64,20
Ouro Vonca -troy -•
Prata c/onca-troy 617,2 6195 623,9 632,2 640,6 649/1 666,6 672,6

Lb- Libra Peso-0,45392Kg
B-Bushel-27,22Kg onca-troy-31,103 gr. FONTE: BOLSAS DE N. YORK E CHICAGO

Mercadorias
de São Paulo

OURO
Mmm Mix Mm FeehDEZ 130.300 129 500 129.500FEV 163.500 161 500 162.000ABR 205.500 203.200 203 300JUN 262.500 258 000 258 500AGO 329.000 323.000 323.000OUT 403 000 400 000 403.000DEZ 506 000 506 000 503 000Precos por um grama.Urvdade de negoaos: Urv
gotes de 250 gramas.Mercado'. Calmo

CAFÉ

Com a estabilização do dólar
paralelo, o ouro no mercado
interno tornou-se vulnerável à
tendência externa, em queda.
Ontem, o grama à vista na
Bolsa de Mercadorias de São
Paulo foi cotado no fechamento
a Cr$ 123 mil 600, Cr$ 100 a

menos que na véspera.

Dólar na semana
(Cr$)

Libor

Taxas para 15/11 Isexta-feiralMoeda: Dólar norte-americano1 mês: 8 1/163 meses: 8 1/166 meses: 8 1/161 ano: 8 1/4Observações:
Prime-rate: 9.5%Fonte: Banco Central do Brasil

Ouro

Mmm Max Mm FtchDEZ 1 380.000 1 290 000 1.319 000MAR 1 935000 1 854 000 1 881 000MAI 2.415.000 2 333.500 2 333.500JUL 3.347.000 3 290 000 3 285 000SET 4,488 000 4 430 000 4 460 000DEZ 6,128.500 6 128500 6128 500Cotacao em Cr$/saca de 60 Kg,Mercado- Irregular
—

Mmm Max Min FachDEZ 241.500 240 500 241 000FEV 251 000 247 000 249 500ABR 260 000 256 000 258 000JUN 283 800 279 500 283 800AGO 407.300 404 000 407 300OUT 531 800 526800 531 800DEZ 554 900 551.000 554 900Cotacao em CrS/15Kg.Mercado Firme

Dia
11
12
13
14
15

Compra
8.730
8.760
8.795
8.825

Feriado

Venda
8.775
8.805
8.840
8.870

TtMom Compra Vtndaon cmGoldmine 240 6030 122.500 126 000New Gold 240 7460 123 500 127.500Gold Invest 262 8711 124 500 126.000Jahl 224.8497 123.000 128000CBM-Satra 216 3206 122.500 127.500Ourinvest 123.000 127 000I Magnum 267 .4595 123.000 127.000Thousand 293 0692 123.000 127 000Invest D or 224.6338 123.500 127.500Amazonia 122.100 125.100
AuxiMSP) 881.9311 122.500 126.500Comind ISP) 852.7486 124.000 128.000Real ISP) 251.3255 124.000 128 000

Câmbio

Metais

Cotacoes dos Metais em LONDRES, ontem:Alumínioà vista 656.5 657.0tres meses 681.5 682.0Chumboà vista
tres meses
Cobra (Cathodes)à vista
tres meses
Estanho (Standard)ã vista suspensotres meses suspensoEstanho (Highgrade)a vista suspensotres meses suspensoNiqualà vistatres mesesPrataa vista
tres mesesZincoã vista (Standard)tres mesest Highgrade) 424
Nota Alumínio, Cobre. Estanho, Níquel a Zinco - em libras por tonelada
Prata - em pense por troy (31.103 grs )

284.0282.0
966.0985.5

28402865
429442
400

286.0282.5
967.0986.0

suspensosuspenso
suspensosuspenso

2845
2870
430443
402>.2b

As taxas publicadas foram divulgadas ontem pelo Banco Central às 16h30min.
DrvtsasporUSS ParidadMporCifCompra Vanda Compra VandaD6lar 1.0000 1.0000 8795.00 8840.00Coroa Dtnamarquesa 9.4311 9.4739 928.34 937.32Coroa Norueguesa 7.8473 7.8837 1115.59 1126.50Coroa Sueca 7.8423 7.8787 1116.30 1127.22Dolar Australia no 0.66317 0.66683 5832.58 5894.78Dolar Canadense 1.3764 1.3823 6362.58 6422.55Escudo 160.18 161,82 54.351 55.188Flonm 2.9381 2.9519 2979.44 3008.75Franco Belga 52.682 52.923 166.18 167.80Franco Frances 7.9486 7.9854 1101.39 1112.15Franco Suco 2.1392 2.1493 4092.03 4132.39lene 203.49 204.41 43.026 43.442L'bra 1.4202 1.4268 12490.66 12612.91L-ra 1763.2 1771.3 4.9653 5.0136Marco 2.6098 2.6212 3355,33 3387.23Peseta 160.33 161.07 54,601 55.136Xehm 18.323 18.417 477.55 482.45Taxas obt«Jas no Mercado de Nova lorqueDolarw pordrvisa Divisa por dolarOntem 3 faira Ontem 3 fairaAlemanha Oodental 0.3820 0.3841 2.6180 2.6035Argentina 1.2500 1.2500 0,8000 0.8000Brasil 0,000114 0.000114 8795.00 8760.00Chile 0.0057 0.0057 177.35 176.89Colombia 0.0060 0.0061 167.25 163.00Espanha 0006221 0,006203 160.75 161.20Franca 0.1254 0.1260 7.9725 7.9375Inglaterra 1.4228 1.4206 0.7028 0.7039Italia 0000566 0.000565 1767.50 1770.25

Japao 0.004894 0.004890 204.33 204.50Mexico 0.002041 0.002041 490 00 490.00Peru 0.000072 0,000072 13908 13908Portugal 0.006231 0,006111 160.50 161.00
Suca 0.4655 0.4682 2.1480 2.1360Uruguai 0.0084 0.0085 119.5 118.2Venezuela 0.0654 0.0676 14.3000 14,8000Hong Kong 0.1282 0.1282 7.7990 7.8025

Através da homologação do
aumento do capital que era de
Cr$ 4 bilhões e passa agora a
Cr$ 148 bilhões, a Companhia
Nova América de Tecidos se
transformou em mais uma esta-
tal administrada pelo BNDES.
Em duas assembléias gerais,
realizadas, ontem à tarde, na
sede da fábrica, localizada no
bairro carioca de Del Castilho,
o banco — que era credor da
maioria dos empréstimos —
passou a controlar 56% das
ações preferenciais e 51,6% da
ações ordinárias, da empresa
com direito a voto.

A operação já era esperada,
e, segundo o novo presidente
Américo da Nova Castelo
Branco, este foi o primeiro pas-
so para a total privatização da
Nova América, prevista para o
início do próximo ano através
de oferta pública de suas ações.
Ele revelou que a empresa está
completamente saneada, fatu-
rou no mês passado Cr$ 95
bilhões, possui estoque de ma-
térias-prímas da ordem de Cr$
50 bilhões e caminha a passos
largos para produzir este ano
4,5 milhões de metros de tecido
de boa aceitação no mercado.

A única questão não discuti*
da, ontem, foi a pendência de
um débito — que era de Cr$ 5
bilhões no ano passado chega
hoje a Cr$ 25 bilhões —, com o
escritório de advocacia Albert
Bumachar, responsável peloacordo que resultou na trans-
formação da confissão de falên-
cia em concordata suspensiva.
Segundo o novo presidente, o
assunto agora é da inteira res-
ponsabilidade do BNDES, queé o acionista majoritário e já
iniciou gestões para equacionar
o problema.
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS CUMU
LATIVAMENTE EM 30 DE SETEMBRO DE 1985, LAVRADA NA FORMA DO § 19 DO
ARTIGO 130 DA LEI N9 6.404 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976. DATA, HORÁRIO E
LOCAL: 30 de setembro de 1985, ás 10:30 horas, na sede social, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, à Av. Tenente Rebelo, 675-Irajá. CONVOCAÇÃO: Anúncios de
convocação publicados no Diário Oficial deste Estado nos dias 20, 23 e 24.09.1985, e no Jornal
do Brasil nos dias, 20, 23 e 24.09.1985. PRESENÇA: Acionistas presentes do "Livro de Pre-
sença", representando 2/3 do capital social com direito a voto. MESA DIRETORA DOS TRA-BALHOS: Presidente-Simon Moussa Alouan; Secretário-Celso Luiz Silva. ORDEM DO DIA: Pro-
posta do Conselho de Administração para aprovar: 1. Em AGO: la. Apreciação do Relatório daDiretoria, e das demonstrações financeiras, referente ao exercício findo em 31.05.1985; a apro-
vação da correção monetária do capital social e sua incorporação ao mesmo capital, a destinação
do Lucro Líquido e a distribuição de dividendos; lb. Eleição para novo mandato dos membros do
Conselho de Administração; 2. Em AGE: 2a. Alteração do Quadro da Diretoria; 2b. Alteração do
objeto social da companhia; 2c. Aumento do capital social para CrS 126.000.000.000, mediantea capitalização de reservas e Lucros Acumulados; 2d- Incorporação de firma controlada; 2e.
Alteração dos Artigos 19, 29 e 89 do Estatuto Social, considerando as alterações propostas; 2f.Assuntos de interesse social. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram e aprovaram: 1. EmAGO e AGE: la. O Relatório da Diretoria, e as demonstrações financeiras, referente ao exercício
findo em 31.05.1985, verificando sua publicação no Diário Oficial deste Estado no dia04.09.1985 e no Jornal do Brasil no dia 04.09.1985; observando que o Aviso atinente ao Artigo
130 da Lei n9 6.404 foi publicado no Diário Oficial deste Estado nos dias 05,06 e 07.08.1985, e
no Jornal do Brasil nos dias 05, 06 e 07.08.1985; incorporação ao capital social da conta dacorreção monetária no montante de Cri 84.980.019.719, a distribuição de dividendos no mon-tante de CrS 5.000.000.000, a serem pagos dentro de 60 dias a contar desta data. lb. Reeleição
dos membros do Conselho de Administração e reajuste de seus honorários mensais como segue:
para Presidente: Simon Moussa Alouan; para Vice-Presidcnte: Francisco Roberto Brandão de
Campos Andrade, Conselheiro: Jayme Leivas Bastian Pinto, para mandato de dois anos. Foramfixados os seguintes honorários para os membros do Conselho de Administração, sendo que cada
um dos Conselheiros terá direito a honorários mensais no valor de Cr$ 1.000.000. 2a. A alteração
do quadro da Diretoria se procedeu mediante a inclusão de mais três cargos, a saber: Diretor deMarketing, que ficará responsável pela propaganda, promoção e pelos novos projetos de desen-volvimento comercial da empresa; Diretor Comercial, com atribuições concernentes a atividadecomercial propriamente dita da sociedade e Diretor Administrativo, com objetivo de organizar e
racionalizar as atividades da empresa. No tocante aos honorários, ficou estabelecidos o seguinte:
O Diretor Superintendente perceberá honorários de Cr$ 11.000.000 mensais e os demais Dire-tores perceberão honorários de CrS 10.000.000 mensais. Estabeleceu-se ainda que os honorários
do Conselho de Administração e da Diretoria serão reajustados anualmente de acordo com osíndices das ORTN's. 2b. Alteração do objeto social da companhia, modificando-se parcialmenteseus incisos e ainda a inclusão da prestação de serviços de transporte de carga e o comércio e
indústria de ótica; 2c. Aumento de capital social de CrS 35.000.000.000, para CrS126.000.000.000, mediante a incorporação ido saldo da subvenção para investimento no mon-
tante de CrS 170.623.607, e mais parte do saldo da conta de Lucros Ácumulados no montante
de CrS 5.849.356.674, já computada a correção monetária do capital; 2d. Incorporação da firma
controlada Ponto Frio Transportadora Ltda.; ficando ressaltado que a Globex é sócia da Ponto
Frio Transportadora Ltda., participando na aludida sociedade com 36.997.390 cotas, numa pro-
porção de 99,992946%, sendo que a sócia Globex Administração e Serviços Ltda. detém 2.610
cotas, na proporção de 0,007054%. A incorporação se fará de acordo com o levantamento datado
de 30.09.1985, sendo levado ao Ativo da Incorporadora o valor do patrimônio Líquido da
Incorporada em substituição das cotas que a Incorporadora possui na aludida sociedade. Apro-
vada a incorporação, sua operação obedecerá aos preceitos da Lei 6.404, conferido os valores portrês peritos nomeados pela própria Assembléia e ratificada a incorporação através da nova AGE.
Os peritos nomeados pela^ Assembléia são: Paulo Roberto de Oliveira, brasileiro, casado, contador,
residente e domiciliado à Rua Leônico de Albuquerque, 50-ap. 402, nesta cidade, portador dacarteira de identidade 33.206-0, emitida pelo CRC-RJ.; Salomon Salman Glasman, brasileiro,casado, economista contador, residente e domiciliado à Rua Barata Ribeiro, 561-Ap. 701, portador da carteira de identidade 701, emitida pelo CREP-RJ. e, José Teixeira Sobrinho, brasileirocasado, economista, residente e domiciliado a Rua Santos Dumont, 22, nesta cidade, portador dacarteira de identidade 46860-5, emitida pelo CRC-RJ. 2e. Alteração dos Artigos 19, 29 e 89 doEstatuto Social, considerando as alterações propostas, que passarão a vigir com a seguinte reda
çâo: "CAPÍTULO I — ARTIGO 19: A GLOBEX UTILIDADES S.A. é uma sociedade por ações
subordinadas às regras contidas na Lei n9 6.404 de 15.12.1976 e na legislação complementar quecom sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tem sua sede à Av.
Tenente Rebelo,,675-Irajá, se destinará por tempo indeterminado, aos seguintes objetivos: a)Importação, exportação, comércio e indústria de utilidades eletrodomésticas e de produtos manufaturados, semi-manufaturados, matérias primas, materiais secundários e material de construção,
destinados a atender no campo de utilidades básicas e complementares, a todas necessidades
vitais, úteis ou meramente voluptárias na órbita pessoal, doméstica, comercial ou industrial; b)compra, venda, importação, fabricação e aprimoramento de produtos alimentícios e de matérias
primas e produtos químicos, vegetais e minerais; c) compra, venda, importação, exportação e
fabricação de roupas, adornos, enfeites, jóias e complementos de uso masculino ou feminino; d)comçra, venda, importação e fabricação de móveis, instalações, utilidades mecânicas, elétricas ou
eletrônicas, e demais complementos e acessórios de uso domésticos, comercial ou industrial,
inclusive os destinados a recreação infantil; e) distribuição, propaganda e promoção de vendas de
artigos de fabricação própria ou de terceiros; f) organização desenvolvimento e estudos de racio-nalização de trabalho em centros comerciais, bazares, mercados privados ou outros estabelc-cimentos destinados a atender toda e qualquer necessidade do consumidor, e ainda a prestação deserviços na área de computação; g) criação, constituição e desenvolvimento de sociedades comer-
ciais; compra e venda de estabelecimentos industriais; h) prestação de serviços de transporte decarga; i) comércio, indústria, importação e exportação de artigos de ótica. CAPÍTULO II -
CAPITAL E SUA FORMA REPRESENTATIVA - ARTIGO 29: O capital social e' de CrS126.000.000.000 (cento e vinte e seis bilhões de cruzeiros) totalmente inteçralizado e divididoem 2.510.000.000 (dois bilhões, quinhentos e dez milhões) de ações ordinarias, sem valor no-
minai. CAPÍTULO V - DA DIRETORIA — ARTIGO 89: A Diretoria será composta por 7 (sete)membros, sendo um Diretor Superintendente, um Diretor Geral, um Diretor Financeiro, um
Diretor Tesoureiro, um Diretor de Marketing, um Diretor Comercial e um Diretor Administrativo,
eleitos por 2 (dois) anos pelo Conselho de Administração e pelo mesmo destituíveis a qualquertempo. PARÁGRÁFO 19: Os Diretores serão pessoas naturais e residentes no pafe, acionistas ou
não. PARÁGRAFO 29: Poderão ser eleitos para o cargo de Diretor, os membros do Conselho de
Administração até o máximo de 1/3 (hum terço) desse Conselho. 2f. Assuntos de interesse social:
Como ninguém mais fizesse uso da palavra, o Presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura
da Ata, reiniciando os trabalhos, foi a_ Ata lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e
pelos Acionistas presentes. Ass. Secretário: Celso Luiz Silva; Presidente: Simon Moussa Alouan;
Acionistas: Lily Safra p.p. Francisco Roberto Brandão de Campos Andrade, Carlos Monteverde
p.p. Francisco Roberto Brandão de Campos Andrade e Conrado Max Gruenbaum, Simon Moussa
Alouan, Conrado Max Gruenbaum, Albert Arar, Fundação Ponto Frio Alfredo João Monteverde
representada por Maria Consuêlo Ayres, Celso Luiz Silva, Juan Carlos Anguita Aedo e Socivest
Participação^ e Administração Ltda., representada por Simon Moussa Alouan. Certifico que a
presente é cópia fiel da Ata que se acha lavrada no Livro de Atas de Assembléias Gerais da Globex
Utilidades S.A. n9 04.Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1985. CELSO LUIZ SILVA-Secretário
SIMON MOUSSA ALOUAN-Presidente. CERTIDÃO. Processo n9 87163/85. CERTIFICO queGLOBEX UTILIDADES S.A. arquivou nesta JUNTA sob o n9 136362 por despacho de 24 de
outubro de 1985 da 5? TURMA, AGO/E de 30.09.85, que aprovou as contas do exercício findo
cm 31.05.85, deliberou sobre o lucro líquido, aumentou o capital social para CrS
126.000.000.000, com a correção da expressão monetária e outras reservas, reelegeu os membros
do Conselho de Administração, fixando os honorários, bem como os honorários da Diretoria,
alterou o quadro da Diretoria e o objeto social, alterando parcialmente o Estatuto Social, bem
como aprovou proposta de incorporação da firma controlada Ponto Frio Transportadora Ltda
nomeando peritos. Do que dou fe. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
em 24 de 10 de 1985. Eu, Edir G. Oliveira escrevi, conferi e assino. Eu, WALDEMAR FISZMAN
Secretário Geral da JUCERJA, a subscrevo e assino. Taxa de arquivamento - Cr $221.100

Globex Utilidades S.A.

CGC/MF 33.041.260/000J-64
Companhia Aberta

ATA DA 21? REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Aos trinta dias do mês de
setembro de mil novecentos e oitenta e cinco, reuniram-se na sede social, nesta cidade, â Av. Tenente
Rebelo, 675-Irajá, os membros do Conselho de Administração, na pessoa dos Conselheiros abaixo as
sinados, previamente convocados pelo Presidente, a fim de eleger a Diretoria da Companhia, tende
sido eleitos para uma gestão de 2 (dois) anos os seguintes Diretores: para Diretor Superin
tendente, Simon Moussa Alouan, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta
cidade, à Av. Vieira Souto, 206-Áp. 301, portador da carteira de identidade número 4.078.375
expedida pelo I.F.P.; para Diretor Geral, Conrado Max Gruenbaum, brasileiro, casado, advogado
residente e domiciliado nesta cidade, à Av. Sernambetiba, 3606-Ap. 302, portador da carteira de
identidade número 4.492, expedida pela O.A.B. Seção RJ.; para Diretor Financeiro, Celso Luiz
Silva, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado nesta cidade à Praia do Flamengo.
334-Ap. 701, portador da carteira de identidade número 6.132.302, expedida pela SSP-SP.;para
Diretora Tesoureira, Maria Consuêlo Ayres, brasileira, divorciada, contadora, residente c domi
ciliada nesta cidade, à Rua Hadock Lobo, 136-Cob. 02, portadora da carteira de identidade
número 1.119/3, expedida pelo C.R.C/RJ.; para Diretor de Marketing, Cláudio Carlos Cohcn
Watkins, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Osório
Duque Estrada, 63-Casa 2. portador da carteira de identidade número 054.895.651, expedida
pelo I.F.P.; para Diretor Comercial, Albert Arar, brasileiro, casado, economista, residente e domi-
ciliado nesta cidade, à Rua Visconde de Albuquerque, 800-Ap. 1302, portador da carteira de
identidade número 2.052.159, expedida pelo I.F.P. e, para Diretor Administrativo, Roberto
Novis Botelho, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Pru-
dência do Amaral, 308, portador da carteira de identidade número 18.707-D, expedida pelo
CREA-RJ. Concluída a eleição da Diretoria, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se
lavrou a presente Ata, que foi lida e aprovada por todos os comparcccntcs, dela se tirando cópias
aos fins a que se destinam, sendo as mesmas cópias fie'is daquela transcrita no Livro próprio. Rio
de Janeiro, 30 de setembro de 1985. SIMON MOUSSA ALOUAN-Presidente, F.R.B. DE CAM-
POS ANDRADE-Vice Presidente. JAYME LEIVAS BASTIAN PINTO-Consciheiro. CERTIDÁO
Processo n9 89342/85. CERTIFICO que GLOBEX UTILIDADES S.A. arquivou nesta JUNTA
sob o n? 136589 por despacho de 01 de novembro de 1985 da 3? TURMA. ARCA de 30.09.85.
que elegeu os membros da Diretoria. Do que dou fé. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, cm 01 de II de 1985. Eu, LÉA DOS S. FREITAS escrevi, conferi e assino.
Eu, WALDEMAR FISZMAN, Secretário Geral da JUCERJA, a subscrevo e assino. Taxa de
arquivamento - CrS 176.880
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nas impressoras de alta velocidade1
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A bem proporcionada mistura de um carioca, if , 1 - - ,Jf, ' t: ——»
um paulista, um mineiro, um gaucho, um I I . iTO
paraense, e mais a pitada de um itahano 11

naturalizado — a maioria na faixa dos trinta 1 w,7^s<
anos — resultou na equipe que lidera - Ijf lllBlEGfl HHB HHbi 1

Tecnocop Industria e Comercio Ltda. Fundada I.'1k MMai iiiiiiil 8
em agosto de 1983, em meio ao boom da - • ¦ -'I BI^W —' "

informatica brasileira, para produzir
equipamentos perifericos de processamento de R <;'. .. . -. A,X

|j|| ' '

mento: "A empress e nova mas a a pre-serie industriaUzada. Ele acre- *;''

pa^ dedd^<K nosscL [irogios ia- Elebi^ | 
^ 

^

,f 
A^p^Z^et

soras para o Banerj, Commd, Itau, /—' , c „ ... . -r* -.
Banco Safra, Frances e Brasileiro, f «*• Santos e Faustim sao amigos L'
Real, Serpro, TelebrSs e Banco Cen- HISTORIAS I ^ ma" ^ ^ez anos e' com fre~ JLJ
tral, alem de prestar assistencia tec- I qiiencia, podem ser vistos em gru-nica para todos os que adquirem seus DE I P°< acompanhados das respectivas

OTT^T-innrx I esposas, em programas de lazer.
9 setor de manutensao e assis- SUCESSO Juntos, porem, nao conseguemtencia tecnica e tao importante que I , ¦ r , ,

ha uma diretoria responsSvel pela ===== acompanhar um jogo defutebol,
area: a diretoria de servigos, encabe- pofque torcem por times diferentes.
Sadapor Faustini. Esse setor englo- ^00^ No futebol, a confusao vai mais
ba 53 funcionarios e 6 de ambito longe: na quadra da empresa, nao
national, mantendo em quase todas ¦ ¦ raro, se desentendem nas peladas.as capitals do Pais centres de atendi- c . , . «lD ,. . , . ,
mento para os clientes da Tecnocop. Santos depoe: Roubei o goleiro da
A manutensao feita nos aparelhos <*rca industrial e o levei para o time
capacita-os com as evolugoes adqui- da comercial (da qual ele e dire-
ridas pela prdpria produtora, ou se- tor). Nao e que ele entregou o
ja, deixa os equipamentos sempre . „
atualizados. ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^^ J°S0---

Novos projetos 5
Mas para evoluir sempre e reali-

zar novos projetos, sem esquecer • 5
que o setor de informatica e de alto : "risco, a Tecnocop pretende contrair B|W|f || Wiijk I
junto ao Banco de Desenvolvimento JL L* 1
Economico e Social — BNDES, 4 -'i |
atraves do BD-Rio, financiamentos HHb \ \ I
para outros investimentos (o nivel de HU| - 9m(*. Ml" f
endividamento da empresa hoje |» $M ' I
zero). Tambem ha uma preocupagao I i p / tauanto a fixagao e desenvolvimento -'WW^ m
de empresas deste setor no Rio de >j |Janeiro. Hpf' [ m

— Temos conversado com as 8H|^r
autoridades competentes quanto a
um certo esvaziamento que o Estado Bf &¦ m
poderia sofrer em conseqiiencia de >. '||
uma possi'vel transference de em- ^
presas para Manaus, devido aos in-
centivos fiscais dados pela Suframa.
E o Governo do Rio tem procurado
dar alguns incentivos para as empre- •  . ' 
sas do setor de informatica. Inclusive B ISiM
tivemos na area do Impos-
to sobre Circulagao de Mercadorias 
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Integragao social e meta prwritdria na Tecnocop »
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A empresa produz impressoras para a linha da IBM
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Integração social é meta prioritária na Tecnocop

nas impressoras de
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ticas para sistemas de médio e gran-de portes da IBM, com possibilidadede ser utilizado por superminis na-
cionais compatíveis com o sistema
também nacional. Segundo Carreira,
este produto já está inteiramente
desenvolvido a nível de protótipo de
laboratório, pronto para ser iniciada
a pré-série industrializada. Ele acre-
dita que o produto contribuirá paraum crescimento da empresa na or-
dem de 70%.

Linha de montagem usa 10% de circuitos importados

RIO
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SUCESSO

Sobato, Carreira, Alves, Spa-
da, Santos e Faustini são amigos
há mais de dez anos e, com fre-
qüência, podem ser vistos em gru-
po, acompanhados das respectivas
esposas, em programas de lazer.
Juntos, porém, não conseguem
acompanhar um jogo de futebol,
porque torcem por times diferentes.
No futebol, a confusão vai mais
longe: na quadra da empresa, não
raro, se desentendem nas peladas.
Santos depõe:. "Roubei o goleiro da
área industrial e o levei para o time
da comercial (da qual ele é dire-
tor). Não é que ele entregou o
jogo..."

Empregados 
podem 

tef

participação em ações

tíg3<;
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O lado social é prioridade na
Tecnocop. Os funcionários têm as-
sistência médica quase gratuita, sen-
do que os reembolsos são de 60%
para consultas, exames, cirurgias e
internações, e de 80% para os remé-
dios. A empresa também fornece
cupons refeição, arcando com 80%
de seu custo, e mantém uma quadra
polivalente para uso de seus funcio-
nários, mesas de jogos, e um barzi-
nho onde todos se reúnem durante o
horário de almoço e após o término
do expediente.

Visando sempre à harmonia en-
tre seu corpo discente, a Tecnocop
adquiriu uma área de 16.000 metros
quadrados em Jaconé, litoral do Es-
tado do Rio, onde pretende cons-
truir um condomínio fechado para
uso exclusivo dos funcionários, tudo
a custo operacional.

Uma outra idéia da Diretoria
para a integração social da empresa,
é a transformação em sociedade anô-
nima, com a distribuição de partici-
pação entre os funcionários. Poste-
riormente, poderá ser feito o lança-
mento de ações em Bolsa de Valo-
res, como todas as empresas do setor
têm feito.

Questionado sobre os resultàdos
da Lei de Informática, aprovada.ijp^
final do ano passado, Luiz Otavia,
disse que ela é fundamental, "pojr,

que sem ela não haveria nenhipfc
evolução, nenhum crescimento"i"ÈS'
Carreira conclui: "Não existirianexP
pansão da indústria nacional''feM'
esta Lei." Quanto à reserva de.jní^
cado, acredita que "é fundamental
para o desenvolvimento da indústria
no País, pois sem a mão protetora do
Estado as multinacionais domina-
riam todo o setor".

A Tecnocop possui um patrirríõ-
nio líquido de Cr$ 8 bilhões 600
milhões, com capital social fixado
em Cr$ 1 bilhão 200 milhões, 60%'
integralizados. A arrecadação,^
ICM e IPI, ao mês, está em torno de
Cr$ 400 milhões e Cr$ 250 milhõtw
respectivamente. A participação29a
folha salarial bruta nas despesas"é '<!fô
Cr$ 1 bilhão 500 milhões, valgfldfí
acrescentar que apenas 10% dos-fun-
cionários recebem salário de Cr$-9Q9
mil, enquanto todos os outros e^tão
na faixa de quatro a trinta salários
mínimos. Os diretores retiram apçf
nas o suficiente para o seu sustento
próprio, sendo que todo o luçfiçi
reinvestido na própria empresa.,' stt

11.000 empresas vendendo tudo a preço de fábrica. E o Banerj financia.
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Tecnocop aposta

A bem proporcionada mistura de um carioca,
um paulista, um mineiro, um gaúcho, um
paraense, e mais a pitada de um italiano

naturalizado — a maioria na faixa dos trinta
anos — resultou na equipe que lidera a

Tecnocop Indústria e Comércio Ltda. Fundada
em agosto de 1983, em meio ao boom da

informática brasileira, para produzir
equipamentos periféricos de processamento de

dados, a Tecnocop tomou o bonde na hora
certa e hoje já fatura Cr$ 8 bilhões por mês.

Negócios & Finanças

Cria recente, considerada por
seus sócios ainda como empresa em
formação, a Tecnocop não tem neste
fato um motivo para inibições. Vem
apresentando contínuo e elevado
crescimento. Para Luís Otávio Soba-
to dos Santos, diretor presidente,
não há mistérios neste comporta-
mento: "A empresa é nova mas a
bagagem é antiga" —, argumenta ele
referindo-se a experiência anterior
de todos os sócios na área de infor-
mática.

A engorda foi rápida. Aos qua-
tro sócios juntaram-se mais dois:
Darley Herculano dos Santos e José
Bonat Faustin; e, ainda, outros fun-
cionários, que já somam 172. Nasce-
ram novos projetos, e a área do
prédio alugado no subúrbio carioca,
com 2.000 metros quadrados, já não
dava suficiente espaço para a "cria".

Assim, resolveram partir para
Olaria, onde ocuparam área de
10.000 metros quadrados. A mudan-
ça foi efetivada em junho passado,
mas as instalações ainda não estão
completamente concluídas, o que é
normal, segundo os diretores, pois"transferir uma empresa sem parar
de produzir não é fácil".

A Tecnocop produz, principal-
mente, impressoras para usuários de
sistema IBM. Montam impressoras
matriciais, com velocidades de 100 a
400 CPS (caracteres por segundo) e
impressoras de linhas, de 300 a 1500
linhas por minuto. O próximo invés-
timento prevê a fabricação de uma
nova série de impressoras de alta
velocidade, que deverão estar no
mercado a partir de abril do próximo
ano, e que exigiram uma linha de
produção bem maior do que a em-
presa tinha. Daí a necessidade de um
espaço maior.

A instalação da Tecnocop em
novo local (alugado com opção de
compra, que será exercida), as me-
lhorias realizadas, tais como a aquisi-
ção de duas centrais de ar condicio-
nado e uma subestação de energia, e
mais novo projeto exigiram recursos
de 200.000 ORTN. E esses investi-
mentos são explicados por Carreira,
diretor de marketing:

— No mercado brasileiro de in-
formática já não há mais lugar para
amadores e aventureiros. A empresa
que não buscar o aprimoramento
tecnológico torna-se obsoleta. Ficará
fora do mercado e estará fadada ao
fracasso. Além do fato de que a
corrida pela tecnologia implica na
redução dos custos e, conseqüente-
mente, do preço de oferta aos usuá-
rios, ou seja, o avanço tecnológico é
muito importante.

Investimentos
O projeto da impressora rápida,

que absorverá tecnologia importada,
foi submetido à Secretaria Especial
de Informática (SEI). Se aprovado
até o final deste ano, o produto será
comercializado no primeiro trimes-
tre de 1986. A empresa também
pretende colocar no mercado uma
linha de terminais (3270) compatível
com o sistema IBM para atender à
demanda, o gue não representa ino-
vação tecnologica, mas contribui pa-ra a elevação do faturamento.

Outra novidade será o lançamen-
to de um subsistema de fitas magné-

Da matéria-prima utilizada pelaTecnocop (que na realidade já é teita
de produtos industrializados), ape-
nas 5 â 10% são circuitos integrados
importados. As demais que partici-
pam da linha de montagem são for-
necidas pela Elgin Máquinas, Elebra
Informática, Burrougns Eletrônica
(mecanismos impressores), NG Má-
quinas (materiais do setor de meta-
lurgia), Amp (cabos e conectores),
Pirelli (cabos) e Stcke (conectores).

A Tecnocop vende suas impres-
soras para o Banerj, Comind, Itaú,
Banco Safra, Francês e Brasileiro,
Real, Serpro, Telebrás e Banco Cen-
trai, além de prestar assistência téc-
nica para todos os que adquirem seus
produtos.

O setor de manutenção e assis-
tência técnica é tão importante quehá uma diretoria responsável pelaárea: a diretoria de serviços, encabe-
çada por Faustini. Esse setor englo-
ba 53 funcionários e é de âmbito
nacional, mantendo em quase todas
as capitais do País centros de atendi-
mento para os clientes da Tecnocop.
A manutenção feita nos aparelhos
capacita-os com as evoluções adqui-
ridas pela própria produtora, ou se-
ja, deixa os equipamentos sempre
atualizados.

Novos projetos
Mas para evoluir sempre e reali-

zar novos projetos, sem esquecer
que o setor de informática é de alto
risco, a Tecnocop pretende contrair
junto ao Banco ae Desenvolvimento
Econômico e Social — BNDES,
através do BD-Rio, financiamentos
para outros investimentos (o nível de
endividamento da empresa hoje é
zero). Também há uma preocupação
auanto à fixação e desenvolvimento
de empresas deste setor no Rio de
Janeiro.

Temos conversado com as
autoridades competentes quanto a
um certo esvaziamento que o Estado
poderia sofrer em conseqüência de
uma possível transferência de em-
presas para Manaus, devido aos in-
centivos fiscais dados pela Suframa.
E o Governo do Rio tem procurado
dar alguns incentivos para as empre-
sas do setor de informática. Inclusive
tivemos incentivos na área do Impôs-
to sobre Circulação de Mercadorias
(ICM) — informa Sobato.

Para Jorge Carreira, outro fato
gera preocupações. É o problema da
mão-de-obra especializada, que pre-cisa ser formada:

Nós tomamos a iniciativa de
discutir sobre a mão-de-obra espe-
cializada. Ela tem que ser formada
em três níveis. A que sai da universi-
dade carece de especializações. A de
nível médio é o maior problema,
como também é a formação do ope-
rário na indústria de informática.
Apresentamos algumas sugestões ao
Governo do Rio, através da Cia. de
Desenvolvimento Industrial, para a
criação de Centros Interescolares
apoiados pela própria indústria, para
formar essa mão-de-obra.

Internamente, a Tecnocop in-
centiva esta formação através dos
estágios que oferece, não só a nível
técnico mas também superior, além
de cursos de aperfeiçoamento aplica-
dos dentro e fora da empresa. Ainda

Suanto 
à participação do Estado na

Economia, Carreira acredita que 
"o

Governo investindo nas empresas,
através de incentivos, sabe que,
amanhã, com novos impostos e cria-
ção de outros empregos, estará in-
vestindo nele próprio".

JORNAL DO BRASIL.
Iwu

alta

O conhecimento do métier aca-
bou sendo o fator decisivo na abertu-
ra da nova empresa. "Já conhecia-
mos bem os produtos, o mercado, e
tínhamos as idéias. Foi só dar espaço
para decidirmos nossos próprios ca-
minhos e diretrizes, com liberdade
empresarial" — justifica Sobato.

A expansão
Sobato, Jorge Carreira, José Al-

ves e Gino Spada, já bons amigos,
deixaram o antigo trabalho e decidi-
ram alugar um prédio em Ramos,
para estabelecer a "cria", que na
época já contava com 35 funcioná-
nos.

EankiLl
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Buzzianotto retoma. ú

na próxima semana

debate sobre pacto
São Paulo — 0 ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto

retoma, na próxima semana, a discussão sobre pacto social."Está no meu projeto voltar a insistir neste assunto. O governodeseja, precisa e pede a participação dos trabalhadores e dos
empresários na tarefa de resgatar essa imensa dívida interna",
afirmou o ministro, ao falar durante a reunião' do comitê
executivo da Federação Internacional dos Trabalhadores na
Indústria Metalúrgica.

Almir Pazzianotto informou que ainda não acertou o
roteiro de contatos para a próxima semana, mas garantiu quevolta a discutir o pacto social logo após as eleições. Entendi-
mentò nacional não significa envolvimento ou cooptação. O
governo quer a participação", destacou. Segundo ele, ao
contar trabalhadores e empresários para um entendimento
najggmal, o governo espera atingir três objetivos: aumentar o
eWpB®°> fortalecer o poder aquisitivo e combater a inflação,
mfeHllpclo, "sob rígido controle", o custo de vida. Na opinião
dàiiúnistro, tais objetivos poderiam ser alcançados sem o
cÉÉMdimento com os trabalhadores e empresários, "mas isso se
dáfòde forma muito mais difícil e penosa".

Comissão de fábrica
Pela primeira vez, desde que assumiu o Ministério, Almir

Pazzianotto defendeu publicamente a criação de comissões de
fábricas ligadas aos sindicatos de cáda categoria. "Queremos
quê os trabalhadores se organizem por local de trabalho e queo||mdicatos penetrem nas empresas. Com isso, a negociação
dHwserá mais efetiva e eficiente", observou. Destacou que a
rjjprencia dos empresários às comissões de fábrica é mais
c|g|l do que legal. "Comissões de fábricas democraticamente
conjgostas serão benficas para trabalhadores e empresas",
ag|g||rou.
s^çAos quase 50 sindicalistas reunidos no encontro da Fitim," Inotto informou que o Ministério do Trabalho fixou três"Vòs fundamentais: o fortalecimento das negociações cole-

tom o fim da interferência do estado nas relações entre
Js e empregados; a autonomia sindical, e o entendimento
jüpal-

ministro do Trabalho reconheceu que a legislação
àl não foi ainda modernizada, "até porque alguma coisa

ira depender da Constituinte". Garantiu, também que a Nova
República não aceitará a existência de milhões de desemprega-
do^subempregados, nem salários em patamares mais baixos.
Scgujido ele, este ano os salários tiveram um ganho real médio
de 10%. Concordou que, apesar desse aumento, a defasagem
ainda é grande:"Hoje, as necessidades de uma pessoa não são
satisfeitas com um salário de Cr$ 1,5 milhão ou Cr$ 2 milhões,
mas a economia não suportaria nenhuma tentativá artificial de
enriquecimento".
íjíP comitê executivo da Fitim — entidade criada em 1904 e

que reúne, hoje, 14 milhões de trabalhadores, agrupados em
14U sindicatos de mais de 70 países — decidiu reunir-se no Brasil
^Mv(iAia manifestação de apoio ao crescimento do movimento
sindical brasileiro, segundo seu presidente, Hans Mayr. Além
do; panorama sindical e trabalhista dos metalúrgicos a nível
mundial, os sindicalistas vão centrar as discussões, que se
eocpijam hoje, na questão da dívida externa dos países em
desenvolvimento. A entidade tem a participação de represen-
tàntes de países como Estados Unidos, Alemanhã, África do
Sul, Japão, Noruega, França, Suécia e Austrália.ta/íu>

Sr! Gráficos continuam

parados em S. Paulo
São Paulo — Em seu segundo dia, a greve dos gráficos da

capital continuou afetando as grandes empresas, apesar das
divergências nos números fornecidos por empregadores e em-
prados. O sindicato dos trabalhadores estimou uma paralisa-
çào, de 70% da categoria (que tem 25 mil empregados),
enquanto o sindicato dos empregadores informou que o número
dé grevistas subiu de 6 mil para 8 mil.
si; As tentativas de acordo começaram à tarde na Delegacia
Regional do Trabalho e continuaram à noite no Tribunal
Regional do Trabalho, numa audiência de instrução e conci-
liação.

A empresa mais afetada foi a gráfica da Editora Abril, que
Sè'éncontrava totalmente paralisada ontem, segundo o sindicato
dô8Empregados. O diretor da gráfica Abril e vice-presidente da
èftfyresa, Plácido Ioriggio, informou que a greve era quase
total. A gráfica Abril começaria a imprimir ontem parte da
fç.yjsta Veja que, segundo Loriggio, já tinha uma programação
(Jjí^er rodada com algum atraso devido às eleições municipais..
Disse que a Abril tem esquemas alternativos, mas não quis
garantir se a revista circulará dentro do prazo programado. A
gráfica também imprime a revista Isto É, que roda um dia antes
de Veja.

Cai em São Paulo o

número de concordatas
Sáo Paulo — O número de concordatas requeridas em São

Paulo caiu 87,5% em outubro último, em comparação com o
mesmo mês de 1984. De janeiro a outubro, em relação ao
mesmo período do ano anterior, o número de concordatas
decresceu 56,4%.
fw^Os dados foram divulgados pela Associação Comercial de
SãfeiPaulo, mostrando também que em outubro o número de

11(05 protestados diminuiu 18%. Mas houve um aumento"Éficativo no valor desses títulos, de 252,2%, contra uma
ão de 212,8%, entre outubro de 1984 e outubro de 1985.
Em outubro, o valor dos protestos atingiu Cr$ 124 bilhões
nilhões. De janeiro a outubro, o número de títulos

|stados de pessoas jurídicas caiu 23,9% e o de pessoas
37,4%. No total, nos últimos 10 meses, o número de

estos diminuiu 32%.

| sigl
irifrag

Nível de emprego cresce 5,3%

Até agosto deste ano, os níveis
de emprego na indústria brasileira,
segundo dados divulgados ontem pe-
Io Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), continuaram em
franca recuperação. De janeiro a
agosto (em comparação com os pri-
meiros oito meses de 1984), houve
um aumento no emprego de 5,3%.
Nos últimos 12 meses a recuperação
foi de 4,2%. Em relação a agosto do
ano passado, o crescimento foi de
4,9% e em relação ao mês anterior
(julho), de 0,2%.

A análise dos técnicos do IBGE
revela que a criação de novos postos
de trabalho vem sendo verificada,

principalmente nos setores mais dinâ-
micos da indústria, como mecânico,
metalúrgico e material de transporte.

Os indicadores conjunturais so-
bre a atividade industrial do Brasil,
divulgados ontem pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística,
confirmaram ainda, com base em
dados sobre a folha de pagamento
por trabalhador, que neste ano vem
ocorrendo umá recuperação no po-
der de compra dos salários dos traba-
lhadores na indústria. O aumento do
poder de compra em agosto foi de
12,3%, em comparação a agosto do
ano passado. De janeiro a agosto

esse aumento ficou em 8,6% e nos
últimos 12 meses em 8,3%.

Em termos de crescimento real
dos salários, de janeiro a agosto,
destacam-se os seguintes setores: in-
dústria extrativa mineral com 22,9%;
papel e papelão com 12,1%; farma-
cêutica com 10,5%; material elétrico
e comunicações com 10,1%, química
com 9,2%; e têxtil com 8,9%. As
taxas de aumento real de salários,
frisam ainda os economistas do
IBGE, estão concentradas principal-
mente nos setores industriais que
estão apresentando maior expansão
na produção física de bens e que têm
sindicatos operários mais atuantes.

Sant'Anna critica 
"a

falta de coordenação"

na exportação de álcool
O diretor comercial da Petrobrás, Carlos Sant'Anna,

considerou ontem essencial a existência de "apenas um interlo-
cutor" nas negociações relacionadas com as vendas externas de
álcool carburante para o mercado dos Estados Unidos e
condenou a "falta de coordenação" na área internacional.

— Na área do álcool reina uma grande confusão. Partici-
param das negociações a Petrobrás, os usineiros, os produtoresde álcool, as empresas distribuidoras e diferentes órgãos do
Governo — comentou o diretor da empresa, que acaba de
retornar de uma longa viagem pelo exterior, demonstrando,
porém, boa dose de cuidado para evitar possíveis áreas de
atritos com o ministro da Indústria e do Comércio, Roberto
Gusmão.

Linha de crédito
No plano interno, sempre assessorado pelo seu superinten-

dente, Arthur de Carvalho, o diretor comercial da Petrobrás
destacou as medidas já anunciadas pela comissão interministe-
rial encarregada de examinar os resultados e as atuais dificulda-
des enfrentadas pelo Proálcool: o prolongamento de 15 para 30
dias do prazo de pagamento das compras de álcool carburante
junto aos produtores e a abertura de uma linha de crédito (afundo perdido, isto é, sem custos financeiros) do governo, no
valor de Cr$ 3 trilhões 700 bilhões, para compensar as perdasdecorrentes da diferença entre o preço que a Petrobrás paga aos
donos das destilarias e o preço de venda do álcool carburante,
nos postos de serviços.

A linha de crédito será liberada por etapas, sendo que a
primeira deverá ocorrer antes do próximo dia 21.

O superintendente de petróleo, Maurício Ferreira, infor-
mou que o consumo de derivados nos últimos meses vem
apresentando um crescimento surpreendente, que influenciou
alterações em algumas metas de importação de petróleo e na
política de estoques. No mês passado, por exemplo, o consumo
de petróleo no país foi de 1 milhão 40 mil barris diários,
enquanto a média de consumo, nos primeiros dez meses do ano,
ficou reduzida a 948 mil barris diários, por influência da
retração do consumo observada no primeiro semestre.

Em valores, o aquecimento do consumo observado de
julho para cá elevou as importações de derivados de petróleo de
142 milhões de dólares, no ano passado, para 329 milhões de
dólares este ano (estimativa preparada com base no desempe-
nho dos primeiros dez meses). De qualquer modo, o paísimpoitará, em petróleo, um total de 5 bilhões 378 milhões de
dólares, contra 6 bilhões 749 milhões de dólares, no ano
passado. As importações líquidas (importação de petróleo e
derivados menos as exportações) cairão em cerca de 977
milhões de dólares.

Maurício Ferreira estimou o estoque brasileiro de petró-leo, no momento, em 22 milhões de barris,- o que não seria
suficiente para o consumo de 22 dias.

Interbrás diz que não

pagou carp por arroz
O presidente da Interbrás, Armando Guedes Coelho,

garantiu que os 1^0 dólares por toneladas pagos pela empresa
numa operação de importação de 150 mil toneladas de arroz
realizada pela trading estatal, por solicitação da Seap —
Secretaria Especial de Abastecimento e Preços, foi o melhor
preço conseguido no mercado, na última semana de julho.Contestou, assim, o vice-presidente da Cotia Trading,
Roberto Fonseca, que acusou a empresa de pagar mais caro já
que os fornecedores da China e da Tailândia estariam comercia-
lizando o produto na base de 170 dólares a tonelada. O
empresário criticou também a importação de alimentos sem
concorrência pública.

Armando Guedes esclareceu que a tomada de preços entre
as empresas fornecedoras de arroz não foi realizada porrepresentar, nos casos de compras de emergência, uma prática
que contribui para inflacionar as cotações do produto no
mercado.

O presidente da Interbrás disse também que, na segunda
operação realizada pelo governo para importação de 200 mil
toneladas através de tradings privadas, os preços pagos peloarroz foram relativamente mais altos. Ele argumentou ainda
que não se pode falar apenas em preços, sem considerar as
diferentes qualidades do produto.

Armando Guedes confirmou que, na última semana de
julho, havia alguns tipos de arroz com preços de até 167 dólares
a tonelada, mas que não correspondiam à qualidade exigida
pela Seap.

Governo poderá proibir

expansão de estatais no

setor de fertilizantes
Brasília — O governo pode-

rá impedir que as empresas
estatais do setor de fertilizantes
façam novas expansões de pro-
dução, abrindo assim espaço
para os investimentos do setor
privado. Este foi o principal
resultado da reunião realizada
ontem pelo ministro do Plane-
jamento, João Sayad, com as
principais lideranças do setor,
entre eles o diretor-financeiro
da Manah, Mário Barbosa Ne-
to, e o presidente da Copas,
Luiz Boccalato.

O presidente da Comissão
Especial de Desestatização
(CED), Dimas de Maia Ca-
margo, um dos participantes do
encontro, informou que o go-verno entrou em uma nova fase
de seu programa de desestati-

zação da economia, através do
diálogo direto com os represen-
tantes do setor prjvado. Ontem
foi a terceira reunião deste ti-
po. Antes o assunto foi debati-
do com os empresários de bens
de capital e da construção civil.

Os dados das indústrias, en-
tregues ontem à CED, indicam
que vem crescendo a participa-
ção estatal na produção de.fer-
tilizantes ao longo dos últimos
três anos. Em 1982 a presença
estatal na fabricação de maté-
rias-primas (fosfato concentra-
do, amônia, ácido fosfórico e
ácido sulfúrico, era de 65,3%).
Em 1984 tal índice já havia
chegado a 71,9%. Enquanto
isso caiu a fatia do setor priva-
do de 34,7% em 1982, para
28,1% em 1984.

Denúncia de suborno

resulta na demissão

de gerente da Cobal
Brasília — O presidente da Companhia Brasileira de

Alimentos — Cobal, João Felício Scardua, demitiu ontem, a
pedido, o gerente de processamentos de dados, Aguinaldo
Aragon Fernandes, sobre o qual pesa suspeita de envolvimento
na denúncia de suborno nó concorrência para aquisição de 118
microcomputadores, no valor aproximado de Cr$ 12 bilhões.

Segundo Scardua, a denúncia partiu da empresa Novadata
que comunicou ao ministro da Agricultura, Pedro Simon, ter
sido procurada por um representante da empresa Embrasoft,
que teria pedido 17,5% do valor da concorrência em troca da
garantia de que a Novadata ganharia a concorrência. Por
coincidência, o gerente da Cobal afastado ontem foi um dos
sócios da Embrasoft, uma empresa de prestação de serviços, enão de produção de computadores.

A concorrência iria ser aberta no último dia 6, mas foicancelada devido à denúncia de suborno. Sigilosamente, oDepartamento de Serviço de Investigação do Ministério da
Agricultura foi acionado e constatou a veracidade das informa-
ções.

João Felfcio Scardua enviou o ofício ao ministro Pedro
Simon pedindo que o Ministério da Agricultura assumisse aconcorrência e sugeriu que a comissão fosse composta pormembros da Secretaria Especial de Informática, Serpro, Uni-versidade de Brasília e do próprio Ministério. Ao lado dessas
providências.

O presidente da Cobal reuniu-se com os representantes de41 empresas ligadas ao setor, e que tinham enviado suas
propostas, para comunicar o cancelamento e as novas providên-cias.

BB dá como perdido
desfalque em Madri

Brasília — O Banco do Brasil tornou mais rigorosos seus
controles sobre as agências no exterior, depois de concluir que
não há mais possibilidade de recuperar cerca de 3 milhões de
dólares que foram desviados, no período de quatro meses, pelo
terceiro principal funcionário da agência de Madri, Gabriel
Mancera Giraldo.

A informação foi dada pelo vice-presidente de operações
internacionais do Banco do Brasil, José Luiz Silveira Miranda,
esclarecendo que o desfalque configurou "um caso típico de
infidelidade funcional" por parte de Mancera Giraldo, que era o
funcionário espanhol mais graduado na agência do BB em
Madri.
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A COMUNIDADE DE INFORMATICA
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A Expansão Informática S.A., vem por

meio desta comunicar a nomeação da

empresa Proceda Equipamentos S.A.

como sua única distribuidora creden-

ciada para atuar junto ao usuário final

com seus produtos da família B.P.

1.500.

A Proceda continua como distribui-

dora de toda a linha-de produtos

ressalvados os Clientes O & M que

continuam sendo atendidos direta-

mente pela Expansão.

Expansão Informática S.A.

ABÜADUIM.
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¦ lendai 56 2 AMachado f 404 p. Saias 8,8.8 07/u 9»- 9 Toniio * i.i nm 69s3 17,50 a Machado f Milwaukee, quebrando o recorde de pu- No masculino, por sua vez, o Brasil ros em participar da prova e grander ja recebi ,

u.: 1—t estabelecido por um con- venceu a Jamaica, por 3 a 0: Marcos algumas ligagoes telefonicas neste sentido.
Sinatra, em maio de 1984. Saliola 6/2) 6/0 Keneth Lawson; Jaime Ontem, chegou-se ao conhecimento, ain-., .
minou com a vitdna de Qncins 6/1 6/2 Francois Gordon; Saliols- da sem maiores detalhes, a realizagao de um
1/6, 6/3 e 6/3 mas mostrou Roberto Jabali 6/2, 6/1 Gordon-Gregory Triathlon em Santos, no dia 7 de dezembro','^ ,
n forma, apessr de estar Walter. ' em distancias que me parecem estranhas: 1 mil""^ ^
uadras hd muito tempo. ' . 200 metros de natagao, 32 quilometros de
smo me surpreendi com ^I&S?'c3k2?SS£?SS »lismo e oiW V**?"* * «***¦ <? .
, pois esta e a segunda vez 5a° Tlm r,Sein nor fi/4 e 6/l eNelson Triathlon daquela cidade, reahzado no ano
aEo - disse o sSeco, que ?S™rK. do Equldor Passado- flcou "'ulto do ?ue p0n.deria "" 1
inroe, ficialmente, 14 ve- Aerts venceu Haul viver, q esperar, em termos de organizsgao. Torgo"^
a 1981, com sete vitorias por 0 e 

para que o atual seja realizado e saia bem, mas ''' ¦
Em Londres, Boris Becker estreou desde j£ fica a pergunta: por que, especifica- '"'"

<•¦ I •« • InvnnlnMm CUIrtmA nitoUcfam I 1^. »n!/i /Itr^AnnancO
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Arte.4_..

ilj

Dli ..

8.20 J. Aurélio
27.90 I.S. Freire

1,10 MA Gonçalves
2,30 J. Pinto
4,60 R. Vieira

13,00 G. GuimarSes

Depois de sete anos na Brabham, Piquet muda de carro ítoje: faz testes para a Williams, sua nova equipe

Campo Neutro

26 o Io caderno n quinta-feira, 14/11/85 Turfe/Esportes JORNAL DO BR ASELr--
Arquivo

Hoje na Gávea

1» PÁREO — As 19h30min — 1.300 metros (AREIA) — Rec. 78s IBarter e Velado) — Potrancas nacionais de 3 anos, sem vitftia.

1—1 Ebb» Blues
2—2 Quality Girl
3—3 Be Good" Bagi Star
4—4 Ventisca

5 Por Una Cabeu

J. Aurélio
3 IS. Freire ap.4

J. Ricardo
2 LA.P. Alves ap.4

Jz. Garcia
1 G.F. Almeida

457 0. Cardoso
442 W.P. lavor
Est. A. Morales
450 A. Morales
414 H. Tobias
417 A. Paim f

4.2.3
6.4.7

4
5.2.5
7,9

27/10
31/10
17/03
06/10
31/10
04/07

2°-ll Quae Supra
3o- Nogat
3®- 6 Light An (RS)
5o- Best Choise •
4°- 9 Nogat
5o- 5 Velocrtá

? PAREO — As ZOhOOmln — 1.100 metros (AREIA) — Rec. 65s< (Barter) — tguas nacionais de « anos. com uma e duas vittrias - PRtMIO- Crt 3.500.000

1—1 Avondale 57 1 J. Ricaido 464 A_Morales 1.6,1 26/10 3°- 8 K* Heaven 1.0 GM 59sl 4,60 J. Ricaido
2—2 Outen's Gate 57 4 ). Aurtiio 421 V.*Nahld 3,4,1 26/10 2°- 8 Ky Heaven 1.0 GM 59sl 16,90 F. Pereira P

3 Great Duchess 57 3 E. R. Ferreira 427 R. Morgado Jr. 2,5,4 26/10 5»- 8 Ky Heaven 1.0 GM S9sl 2,30 G. F. Silva
3—4 Pouliche O'Or 57 6 A. ChaHin ap.3 422 W. P. Lavor 3,7,5 03/11 3". 8 Al-Ribat 1.1 AU 69sl 14.10 A. Chaffin

5 Quest 57 2 C. lavor 45U J. G. Vieira 8,3,1 03/11 5»- 8 Al-Ribat 1.1 AU 69sl 15,30 E. B. Queinu
g i,m, 57 7 A Machado F» 430 0. Ribeira 6,3.4 03/11 V- 8 Al-Ribat 1.1 AU 69sl 4,10 J. F. Reis

7 Especitica 5 5 M.Nascimentoap.3 422 0. M. Fernandas 4,1,1 03/11 6"- 8 Al-Ribat 1.1 AU 69sl 7.00 M. Nascimento

3" pAREO — As 20h30min — 1.300 metros (AREIA) — Rac. 78s (Baiter e Velado) — Cavalos nacionais de 4 anos, sem mala de uma vitttie

1-1 So True 57 6 I Malta 470 LAculia 5,3,6 20/06 8»- 8 Pop) Gordo 1.1 NM 69s 3,10 AMachado P
2-2 Hon Rigoni 57 4 M.Nascimentoap.3 470 C. Rosa 4,3ji 09/11 5°- 8 Gay Kid 1,5 Gl90s3 UNascimento

3 Uiegar 57 1 J.Ricardo 443 P.Morgado 7,7,6 04/U 4"- 9 Curupi 1,3 *0 82s4 2,80 J.C.Castillo
3-4 Santello 57 2 JAurtlio 445 J.G.Vieiia 6,5,5 04/U 6»- 9 Curupi 1,3 » 82s4 10.30 J Aurtiio

5 Oom Dijon 57 3 AMachado F» 444 O.Vbeiro 7,3,4 26/10 5"- 7 Agmpyram 1,0 GM 7,50 kSeua
4-6 Hastil 57 7 EFenelra 476 lAUmeira 2,8,7 24/10 7M3 Swat 1,3 NM 81s4 13,90 E.Femira

"Jade Idol 57 5 J.Pedro F" 440 JAUmeiia 4,3,5 07/11 1M3 Ml Blow Up 1,3 NM 85sl 11,90 J.Pedro F"

40 pJreo — As 21h00min — 1.100 metros (AREIA) — Rec. 65s4 (Baiter) — tguai lucionais de 6 anos e mais, ganhadwes att Cit 5.400.000

1—1 Sotiziana 57 7 J.Ricardo 425 l.G F.UIloa 6,1,6 12/10 ~P- 9 Amaranda 1.0 Gl 57s2 24,30 J.Matta
2—2 Nice Mary 57 1 MAndrade 458 ACoirla 4,3,2 24/10 2°- 8 Methuin 1.1 NM 69s . 2,70 MAndrade

3 Bramania 57 5 AMAndrade ap.3 416 I.C.Marchant 5,2,6 07/09 1°- 8 Van Fabel 1.3 * 84sl 3,30 G.F»meida
3—4 Ouebala 58 2 J.Garcia 415 Sfranja 3,4,2 03/10 1«- 5 Minha Lucia 1.3 NP 84s 3,00 AFerreira

5 Momentosa 58 3 GFAImeida 406 M.Nickevish 2,1,5 24/10 5°- 8 Methuin 1.1 NM 69s 8,60 IRicardo
4—6 Faseinadora 58 6 G F.Silva ap.2 462 C.H.Cootinho 2,1,4 04/U 1°- 5 Plusia 1.1 W 70s 4.00 G.F.Silva

7 Uruguaya 58 4 AFerreira 444 MASilva 8,5,1 24/10 V- 8 Methuin * 1.1 IM 69s 35,00 JlMarins.

5» PARE0 — As 21h30min — 1.300 metros (AREIA) — Rec. 78s (Baiter e Velado) — Animais nacionais de 6 anos a mais, lanhadoie» att Crt 2.700.000 —

1—1 Cismador
2 Gran Melliot

2—3 Plusia
4 Coltyonder

3—^-5 Above Up
6 Round Sin

4—7 Gê
Borlantin
Phedayin

58 4 G, F. Almeida 476 A Morales 3,3,6 31/10 3°-ll Zunir 1.3 M. 82s2 3,50, G. F. Almeida
57 7 M. Ferreira ap. 1 426 G. P. Costa 6,3,4 07/11 4»- 7 F. de Bum 1.3 NM 84s 9,50 M. Fentira
56 5 J. Aurtiio 416 V. Nahid 7,2,5 04/U 2°-5 Faseinadora 1.1 NP 70s 2,00 J, Aurtiio
58 8 J. Malta 482 C. H. Coutinho 1,3,7 15/08 8M1 Extonhm U H 82s3 7.50 E. R. Ferreira
57 2 A. Machado F» 438 0. M. Fernandes 4,2,3 31/10 2M1 Zunir 1.3 NL 82s2 3,10 A Machado P>
58 3 A. Soua 432 J. Santos F" 3,4,2 07/11 ?- 7 F. de Burn 1J NM 84s 2,50 A. Sous
57 1 A. Ferreira 412 S. Fran«a 3,7,6 04/U 3»- 5 Faseinadora 1.1 NP 70s 2.80 A. Feneira
58 6 C. Pensabem 379 M. A. Silva • 1,6,7 07/11 2»- 7 F. de Bum U NM 84s 83.50 C. Pensabent
57 ' 2 E. Marinho 420 G. Ulloa 2,4,5 07/11 5»- 7 F. de Bum 1.3 IM 84s 9.10 J. B. Fonseca

6« PARE0 - As 22h00min — 1.600 metros (AREIA) — Rec. 97s (Marquis e C. Bisquit) — Cavalos nacionais de 5 anos e mais, ganhadores até Cit 9.000.000

1—1 Don Dirceu
2—2 Enântico

3 Rochester
3—4 Batavo

5 Play King
4—6 Framer

7 Rousseau

G.FAlmeida
A.Machado F*
CAMartins
JAurélio

1 G, Guimarães
J.Ricardo
C.lavor

467 APaim F*
480 F.R.Cnu
450 S.Morales
468 V.Nahid
438 A.V»eira
479 A.Ricardo
450 JJ.Tavares

1.2.2
1.2.2
x.2.3
2.1.1
2.3.1
2.1.2
3,3,4

27/10
31/10
07/10
27/10
04/11
28/10
24/10

2o- 4 Oajran
3o- 8 Nice Champion
Io- 7 Gauchito
3o- 4 Dajran
1°- 5 Gotóstone
Io- 7 Gubbiano
Io- 6 Doubs

2.0 NM 130s
1.3 NM 80s4
1.6 NP 102s2
2.0 NM 130s
1.3 NP 80s4
1.3 M. 82sl
1.3 NM 83s

1.50 G.FJUmeida
2.30 AMachado P
4,10 J.Pedro F*
3.20 CAMartins

10.70 M.Ferreira
1,80 J.Ricardo
2.00 C.Lavof

T pAREO - As 22h30min - 1.100 metros (AREIA) - Rec. 65s4 (Baiter) — Éguas nacionais de 6 anos e mais, ganhadoras até Cit 1.350.000

1—1 Arenista
2—2 Cantaka

3 Doucinelli
3—4 Xerin-House

5 Utisconsorte
4—6 Miss Lay

7 Snow Bina

J. Ricardo
G. Pessanha

4 I. Lanes
3 M. Monteiro

J. Aurélio
1. Garcia
A. Ferreira

420 M. Hevia
448 S. França
442 J.0. Moreira
459 A Orciuoti
419 S.B. Silva
473 MA Silva*398 L Paiva

4.1.2
2.6.9
1.U
4.9.3
2,4,9
6.5.2
8.8.4

29/10
07/11
03711
28/10
U/08
03/11
12/08

3"- 6 Banco (CP)
3o- 7 Vismonte
2°- 6 Ciliciana
4o- 5 Concurrído
8M1 N leigo
5°- 6 Ciciliana
6"- 7 Momentosa

1.1 NP 71sl
1.1 NM 70s4
1.0 GU 60s
1.1 M. 69s4
1.3 N. 83s2
1.0 GU 60s
1.1 NI 70s

2,00 L Godinho
21.10 G. Pessanha
10,80 I. Lanes

5,00 J. Aurélio
33,50 G. GuimarSes

6,30 J. Garcia
12.40 F. Silva

8° PARE0 — As 23h00min — 1.100 metros (AREIA) — Rec. 65s4 (Baiter) — Potms nacionais de 3 anos, sem vrtária — PRÊMIO: 5.600.000

1-1 Ouantleme 56 11 C. lavor 458 W.P. Dvor 3,4 07/11 2°- 9 Torulo 1.1 NM 69s3 2,40 F. Pereira F.
2 Estados Unidos 56 1 A.I. Sampaio ap. 435 M. Nieievisk 2,2,1 07/11 4°- 9 Totuio 1.1NM69s3 10,70 AL Sampaio

2-3 H. Of Victoiy 56 10 J. Ricardo 493 V. Nahid 4,2,2 27/10 5M0 Grumser Vale 1.0 GM 58s 3,90 E.R. Ferreira
4 leonaco 56 3 G. Guimaries 432 0J.M. Dias 2,2,7 07/11 8°- 9 Torulo 1.1 NM 69s3 5,70 C. Lavor

3-5 Marland 56 6 fc Garcia Est H. Tobias 6,5,3 30/06 1»- 7 Patacon (RS) 1.2 AU 73s2 1.70 M. Silveira
Mon Schmoo 56 7 C. Xavier 445 NA Silva 4,6,5 26/10 8M1 Ta«o-Reino 1.0 GM 59s 38,20 C. Xavier

Exocet 56 4 J. Aurtiio 439 0. Cardoso 21/10 5°- 9 Devon Night 1.1 NU 68s 6,90 J. Aurtiio
4-8 Coislrio Aiegre 56 8 R. Miranda ap. 4 Est P. Saias EST Estieanta" learns 56 5 1. U*uenp> ap. 4 Est P. Saias EST Estieanta" Motor light 56 9 J. Malta 408 P. Saias 7*8 07/11 7°- 8 Moeui 1.1 NM 69s3 6,60 1. Malta

"lendai 56 2 AMachado 404 P. Saias 8,8.8 07/11 9»-9 Torulo 1.1 NM 69s3 17,50 A Machado F

Indicações Paulo Gama

1" Páreo — Be Good • Ebby Blues • Qua-
lity Girl — Be Good estréia muito bem prepara-
da por Alcides Morales e tem condições de
ganhar logo de saída. Ebby Blues e Quality Girl
devem decidir a formação da dupla.

2o Páreo: Queen's Gate • Avondale • Pou-
liche D'or — A tordilha Queen's Gate ostenta
excelente forma e pode derrotar a favorita Avon-
date. No entanto, terá que correr tudo o que
sabe. Pouliche D'Or é muito ligeira e certamente
vai figurar com destaque.

3o Páreo Hastil • Ulegar • SoTrue—Has-
til está mais aguerrido, e seu jóquei, Edson
Ferreira, voltou à antiga forma já que vem
dando excelentes direções. Uleger figurou bem
e deve formar a dupla. Só True reaparece em
prova fraca e pode correr bem.

4o Páreo: Nice Mary • Sotiziana • Bra-
mania — Nice Mary tem amplo destaque no
páreo devendo vencer com facilidade. Sotiziana,
de volta à pista de areia, pode dar algum
trabalho. Bramania é a terceira opção.

5o Páreo: Above Up • Cismador • Plusia
— Above Up é o retrospecto da prova e deve
prevalecer em corrida normal. Cismador, apesar
de ser um animal manhoso, está em turma fraca
e pode assustar a favorita. Plusia está melhor
colocáda no percurso.

6o PáreO: Dom Dirceu • Enântico • Fra-
mer _ Mais aguerrido, Dom Dirceu deve preva-
lecer pois tem bem mais classe do que os
adversários. Enântico aprontou muito bem. Fra-

$ner está bem colocado na distância.

7o Páreo: Arenista • Xerin-
"House • Litisconsorte —Arenista vem de Cam-
pos muito bem preparada e pode dominar os
adversários. Xerin-House e Litisconsorte dispu-
tam a dupla.

8o Páreo: Quantiéme • Marland • Hunter
of Victory — Quantiéme mostrou boas m&lhoras
e perdeu em cima do disco. Marlandwstréia
credenciado por boa campanha no Sul. Hunter
of Victory vai bem montado.

Enântico, um bom apronto

Enântico, inscrito na sexta prova do
programa, foi o destaque nos aprontos
para a reunião de hoje na Gávea. Com
Audálio Machado Filho, o alazão passou
os 800 metros em 49s3/5 chegando com boa
ação. Páreo a páreo, estes foram os melho-
res aprontos para a noturna:

Io páreo — Por Una Cabeza agradou
muito ao descer os 600 metros em 37s,
cravados, com G.F. Almeida.

3o páreo — Santello, na direção de J.
Aurélio, fechou os 700 metros em 44s,
escassos, mostrando excelente forma.

5° páreo — Cismador, na condução de
um redeador, cobriu os 600 metros em
37s2/2, sem ser totalmente exigido.

8o páreo — Hunter of Victory, com o
líder Jorge Ricardo, fez 600 metros em 37s,
cravados, arrematando com boa mobili-
dade.

Quatro 
clássicos em SP

Quatro provas clássicas são desta-
ques na programação deste fim de
semana em Cidade Jardim. A grande
atração é a disputa do Grande Prêmio
Derby Paulista (Grupo I), no domin-
go, em 2 mil 400 metros, pista de

grama, com dotação de Cr$ 250 mi-
lhões para o proprietário do ganha-
dor. Eis o campo das quatro carreiras
com suas respectivas balizas e monta-
rias oficiais:

Sábado
7° páreo — Clássico Jóquei Clube Brasi-

leiro — Às 17
horas — Cri 21.095.000 — 1.600 m —

Areia
Betting Duplo e Trifeta

1—1 Happy Doll, I.F.Ribeiro 59- 9
2—2 Jabaquara, A.Bolino 59-10
3—3 Paris Model, C.lavor 59- 1
4—4 Bela Nau, W.Lopes 60-11

—5 Diklice, J.Garcia 60- 6
&—€ Dynablue, I.Quintana 60- 4

—7 False Face. W.Carvalho 60- 5
6—8 Flying Panther, A Matias 59- 3

—9 Groenland, L.Saldanha 59- 8
7— lOMaresca, J.M.Silva 60- 7
—11 Pkxadilly Circus, A.Barroso .60-12
8—12Monopolia. G.Menezes 60- 2
—12 Salanqua, C.Canuto 60-13

Domingo
5° páreo — GP Proclamaçáo da Bepúbli-

ca — Ás 15h50min. —
Cri 25.314.000 — I.OOOm — Grama

TRIFETA
i__t vida Mansa , J.Ricardo 59- 2
2—2 Bolkonska. G.Meneses 57- 4

lios CAMPOS
—3 Head Man, W.Lopes 59-10

S—4 Hands Togheter, C.Canuto ..59-14
—5 Quanzoler, W.Carvalho 59-12

4—6 Erol, J.M.Amorim 55- 9
—7 Gueto, M.Lourenço 55- 8

5—8 Kidd Vela, A Matias 59-15
—9 Full House, J.M.Silva 55- 7

6— lOReynier, E.Amorim 59-13
—10 Roul. R.Penachio 59- 6
7—11 Quadja, A.Alves 53- 3
—11 Verocchio, J.L.Souza 55- 5
8—12Fallus, R.Silva 59- 1

12 Vá Boy, A.Barroso 55-11
60 páreo — GP Sociedade de Cnadores
e Proprietários de Cavalos de Corrida de
Sâo Paulo — Ás 16h20min. — Cr$
25.314.000 — 2.400m — Grama

TRIFETA
1—1 El Canchero, J.Garcia 61- 6
2—2 Lile Boat, J.Silva 61- 8
3—3 Maro-Road. A.Barroso 60- 5
4—4 Pinguinho, A.Bolino 60- 7
5—5 Gilroy. l.C.Silva 60-10—€ Guascaço, L.Yanez.. 60- 9
6—7 Nous Espérons. G.AssiS 61-12

—8 Romage, J M.Silva 60- 2
7—9 Adjunlor, M.Lalorre 61- 1

—9 Ashabit. G.Meneses 61- 3

Piquet faz

testes com

Desde 8 de outubro de 1978 — ano
em que estreou na Fórmula-1 — quando
fez sua primeira apresentação oficial na
Brabham, correndo o Grande Prêmio do
Canadá, Nélson Piquet jamais competiu
oficialmente por outra equipe. Hoje, no
entanto, ele vai à pista do circuito francês
de Paul Ricard, para os primeiros treinos
já visando à próxima temporada, sentado
num cockpit diferente, o do Williams, por
quem correrá os Mundiais de 1986 e
1987.

Será o primeiro contato de Piquet
com o Williams e a transferência, por 3,5
milhões de dólares — cerca de Cr$ 35
bilhões — deu nova motivação ao brasi-
leiro. Ele agora parece mais confiante no
tricampeonato e sabe que, pelo que mos-

primeiros

a Williams
trou no fim da atual temporada, a Wil-
liarns será a equipe a ser vencida no
próximo ano. E mais: se o carro já estava
bom, será melhor ainda, com um motor
mais potente e ao mesmo tempo de
menor consumo, o que já dava vantagem
aos pilotos da Willians este ano, que
terminavam as provas com mais gasolina
no tanque que os principais adversários.

Nesses sete anos de Brabham, Piquet
deu dois títulos mundiais à equipe (1981 e
1983), correu 106 provas com os carros de
Berríie Ecclestone (outros quatro, em 78,
foram pela Ensign e McLaren, antes da
estréia na Brabham), com 17 poles, 13
vitórias e apenas uma vez deixou de
largar: no GP de Detroit, em 82.

Borg x McEnroe bate

o recorde de Sinatra

Milwaukee, EUA — O fascínio que
uma partida entre John McEnroe e Bjorn
Borg ainda desperta nos amantes do bom
tênis pôde ser medido ontem, na primeira
de uma série de partidas de exibição
entre os dois tenistas: mais de 10 mil
pessoas foram ao estádio de Mecca, em
Milwaukee, quebrando o recorde de pú-
blico no local, estabelecido por um con-
certo de Frank Sinatra, em maio de 1984.
A partida terminou com a vitória de
McEnroe por 4/6, 6/3 e 6/3 mas mostrou
Bjorn Borg em forma, apesar de estar
afastado das quadras há muito tempo.

— Eu mesmo me surpreendi com
minha atuação, pois esta é a segunda vez
que jogo este ano — disse o sueco, que
enfrentou McEnroe, ficialmente, 14 ve-
zes, de 1978 a 1981, com sete vitórias
para cada um.

Em Brisbane, na Austrália, a brasilei-
ra Cláudia Monteiro passou à terceira
rodada do torneio da cidade, ao vencer a
soviética Svetlana Cherneva, por 4/6, 7/6
(7-2) e 6/4. Já a equipe feminina do Brasil

que participa da Copa Mundial de Tênis
Juvenil, em Kobe, no Japão, foi derrota-
da pelos Estados Unidos, por 3 a 0:
Nicole Arendt 6/1, 6/2 Renata Delia;
Stephanie London 7/6 (7-3), 6/1 Claudia
Faillace; e Arendt e Jennifer 6/3, 6/4
Faillace e Luciana Telia.

No masculino, por sua vez, o Brasil
venceu a Jamaica, por 3 a 0: Marcos
Saliola 6/2, 6/0 Keneth Lawson; Jaime
Oncins 6/1, 6/2 François Gordon; Saliola-
Roberto Jabali 6/2, 6/1 Gordon-Gregory
Walter.

Na última etapa do Circuito Ford, em
São Paulo, César Kist derrotou o ameri-
cano Jim Gurfein por 6/4 e 6/1, e Nélson
Aerts venceu Raul Viver, do Equador,
por 6/2 e 6/3.

Em Londres, Boris Becker estreou
vencendo o israelense Shlomo Glickstein
por 6/2 e 7/5, classificando-se para a
segunda rodada do torneio em que é
favorito junto com o tcheco Ivan Lendl,
que tenta o segundo título.

Yaled Perry contesta

posse 
de Rubem Márcio

... • 1  J VTnn n/% ivnín ní\ riAPnAninc n

8—10lmprudent Lark, I.Quintana...60- 4
—10 Faxineiro, E.Amorim 61-11
7° páreo — GP Derby Paulista — 2"
Prova da Tríplice Coroa de Sâo Paulo —
Ás 17 horas — Cr$ 250.000.000 —
2.400m — Grama

BETTING DUPLO E TRIFETA
1—1 Hilvan, J.Silva 56-16—1 Desidório, L.Duarte 56-18—1 Henry Júnior, L.Saldanha 56- 9
2—2 Vinhão, A.Barroso 56-11—2 Great Pop, C.Canuto 56-17

—2 Lunário, L.C.Silva 546- 2
3—3 Queribus, F.Pereira F° 56-19

—4 Grimaldi, W.Carvalho 56- 1
4—5 Heckel, I.Quintana 56-21—5 Híbrido, J.Garcia 56-20
5—6 So Happy, J.M.Silva 56- 4

—6 Castel Benito. G.Meneses....56-10
6—7 Lisbon. W.Lopes 56-14

—8 Drinko. E.Amorim 56- 7
—8 Hachiro, J.F.Reis 56- 5

7—9 Tokyo Boy. L.Yanez 56- 6
—10 Count Varano, A.Bolino 56-13
—10 De Chírico. A.Alves 56- 8
8—11Gosir, A Moisés 56- 3
—12 Czar, A.Vale 56-15
—12 Happy Joe. A Matias 56-12

O advogado Valed Perry, especialista
em justiça desportiva, afirmou ontem que a
sentença do Tribunal Federal de Recursos
(TFR) não garante a posse de Rubem
Márcio Dinard na Confederação Brasileira
de Natação (CBN). Segundo ele, o TFR
suspendeu a intervenção na entidade —
como requeria o mandado de segurança
impetrado por Dinard — mas sequer tocou
na anulação da eleição de janeiro último.

Não sei se ele toma posse, não —
disse Perry. — A intervenção está suspensa,
mas a anulação foi mantida. A situação
ainda é muito complicada.

Mas Rubem Márcio estará hoje às 13h
na sede da CBN, na avenida Graça Aranha,
no centro, disposto a tomar posse. Ele
esteve lá ontem à tarde e entregou à inter-
ventora, Maria Lenk, uma cópia do ofício
que o TFR enviou ao ministro da Educação,
Marco Maciel, comunicando oficialmente o
deferimento de seu mandado de segurança.

Vou lá e, se não me derem posse,
entro com uma petição no TFR pedindo
providências, e dizendo que o Conselho
Nacional de Desportos (CND) não quer
acatar a sentença — desafiou.

Após a visita de Dinard, Maria Lenk foi
consultar o presidente do CND, Manuel
Tubino, e recebeu a instrução: não dar

Vôlei feminino perde 
outra

Sapporo, Japão — A Seleção Brasileira
feminina de vôlei sofreu ontem sua terceira
derrota consecutiva no Campeonato Mun-
dial, que se realiza em Sapporo, Ilha de
Hokkaido, desta vez frente à China, cam-
peã mundial e olímpica, por 3 a 0 (15/5,
15/2 e 15/10).

Hoje as brasileiras enfrentam o Japão,
que ontem perdeu seu primeiro set. ao
derrotar a Coréia do Sul por 3 a 1 (15/3,
5/15, 15/12, 15/7). Japão. China e Cuba
dividem a liderança do mundial com três
vitórias em três jogos. Na rodada de on-

a seleção cubana derrotou a Uniãotem,
Soviética por 3 a 0 (15/6, 15/13, 15/8), e o

Peru venceu a Tunísia pela mesma conta-
gem (15/2, 15/2, 15/0).

Em Seul, a Seleção Brasileira masculi-
na, que participa da Copa da Coréia,
perdeu para a Polônia, por 3 a 2. Mas a
maior surpresa da competição até o mo-
mento, foi a vitória da Argentina sobre a
poderosa seleção soviética, principal favo-
rita ao título, por 3 a 2 — 5/15, 15/4, 7/15,
15/13 e 15/11. Com o resultado, a Argenti-
na passou a liderar a Copa da Coréia, ao
lado da própria União Soviética, com duas
vitórias e uma derrota. No complemento
da rodada, o Japão venceu a França por
10/15, 15/10, 11/15, 17/15 e 15/6.

posse a Dinard. Não se trata de desacatar o
TFR, segundo ele, mas de aguardar que o
teor da decisão do tribunal seja encaminha-
do ao Ministério da Educação e publicado
em Diário Oficial.

— Além disso — acrescentou Tubino
— existe essa questão controversa de inter-
venção suspensa e anulação mantida. Acho
que em breve deve surgir algum fato novo
nessa história.

Esse fato novo pode vir tanto da asses-
soria jurídica de Marco Maciel, que está
estudando o assunto, quanto das federações
estaduais insatisfeitas com a possível volta
de Rubem Márcio — filho de Rubem Di-
nard, que durante 25 anos, desde a época da
extinta CBD, dirigiu a natação brasileira.

Até o fim da tarde de ontem, Valed
Perry já tinha recebido procurações de sete
presidentes de federações — número que
deve crescer hoje — a fim de entrar com
algum tipo de ação contra Rubem Márcio
no CND. O advogado ainda não se decidiu
por um tipo de processo, mas disse que os
caminhos são muitos. Ele pode argumentar
que a anulação da eleição não foi suspensa
ou, ainda, que a ata da assembléia eletiva é
irregular, já que não foi assinada pelos
representantes das federações.

NESTE 
domingo vai ser disputada a Mara-

tona de Buenos Aires; o que é uni passo""i^
importante para a ampliação do mercado sul- '
americano. Até hoje o Brasil era o único país ;^
representado na Associação de Maratonas
Internacionais (AIMS), com as maratonas do u(
Rio e de São Paulo, ambas organizadas port.vr
Viva Promoções.

No Brasil há outras provas, algumas bem' ^
organizadas, como as Maratonas de Belo Ho-,t
rizonte e de Brasília, mas ainda não perten-on
centes aos quadros da AIMS. Recentemente,
disputou-se também a Maratona de Santos„„i,
dirigida por Alencastro Guimarães, um entu-.
siasta do assunto, mas prejudicada, logo em
sua primeira versão, por um calor verdadeira- '

DJCJ»
mente senegalesco. ,nn

Tal problema também poderá vir a ocor-
rer em Buenos Aires, onde no mês de novem-
bro são comuns bruscas mudanças de tempera-
tura, anunciando a proximidade do verão, f ;'
Vou àquela cidade como observador da AIMS* *

para avaliar as condições da prova como,;
candidata a uma associação ao organismo, mas~
até o momento o que tenho recebido de- -
informações sobre a mesma é praticamente hi
nada. |#

¦ ¦ ¦
"D OR problemas de patrocínio vai ficar pára
JT depois do carnaval, no fim do mês d d"/
fevereiro, a realização do Triathlon de Búzios.,
As distâncias já estão definidas, com 2 mil 90Ú
metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo
e 21 quilômetros de corrida. Tais distâncias
correspondem à metade de um Ironman dó''
Havaí e o interesse de competidores estrangei-^
ros èm participar da prova é grande: já recebi '

algumas ligações telefônicas neste sentido.
Ontem, chegou-se ao conhecimento, ain-

da sem maiores detalhes, a realização de um
Triathlon em Santos, no dia 7 de dezembro','^
em distâncias que me parecem estranhas: 1 milr::
200 metros de natação, 32 quilômetros de
ciclismo e oito quilômetros de corrida. O _
Triathlòn daquela cidade, realizado no ano
passado, ficou muito aquém do que se poderia
esperar, em termos de organização. Torço
para que o atual seja realizado e saia bem, mas""1
desde já fica a pergunta: por que, especifica-
mente, tais distâncias?

¦ ¦ ¦ ->i i -
De Primeira: Termina hoje na Corja,,,.
(Rua Visconde de Pirajá 207, sala 203) a.
inscrição para a Corrida do Corcovado, que
será disputada domingo, com largada às
7h30min, da Praça Ben Gurion, em Laran-
jeiras III A Clínica da Maratona, domingo,'
no Aterro do Flamengo, terá sua concentra-
ção às 6h30min, ao lado do Museu de
Moderna. Ela será chefiada por Paulo Oli-
vieri e Cláudio Padilha e os exercícios de
alongamento serão dirigidos por Edson Por-"
to. O treino de corrida começará às sete^|(.
horas. É importante notar que a Clínica è1 ~
basicamente voltada para o principiante,,
para o corredor que pretende correr a
Maratona do Rio, no dia 23 de agosto, e *

quer adquirir forma física para tanto. Mas(^
os corredores experientes, que vêem nelár"
uma boa oportunidade de recuperar a for- "

ma, depois de algum tempo de inatividade, ^
são também bem-vindos.

José Inácio Werneck,^

Líderes na praia — São Clemente e
Bairro Peixoto defendem sábado, respectiva;-;

Jik " mente contra o Maravilha e o Lá Vai Boía, a
r\o liderança invicta da Segunda Divisão do Çam^

 peonato de Futebol de Praia do Rio de Janeiro.
O Grêmio Leblon, beneficiado com a vitória por WO sobre o
Maravilha, que o manteve na segunda colocação, enfrentará o
Dínamo, terceiro colocado.

Torneio de Laser — Cinco regatas',"
valendo os quatro melhores resultados, serão
disputadas pelo Campeonato Centro-Oeste' fle"
Laser Itaú de Laser, que contará pontos para o
ranking nacional da classe. As regatas serão

realizadas entre amanhã e domingo, no Iate Clube de Brasília^*
com cerca de 50 participantes. Os cariocas Marcelo Conde,,
Otto de Assis, Antônio Geraldo Cavalcanti, Peter Tansheit^
Peter Siensem e Fernando Pimentel Duarte já confirmaram
presença. ~

Karpov em dúvida—o ex-campeã^de
xadrez, Anatoli Karpov, que perdeu seu título
há cinco dias para Garri Kasparov, ainda não-
decidiu se jogará a revanche dentro de seis

 meses, como propõe a Federação Internacional"1
de Xadrez. Kasparov não concorda em ter que colocar^sèü:
t^ulo em jogo, mas, segundo a FIDE, os 10 anos (75 a 85)^éft J
qtie Karpov deteve a coroa dão-lhe o direito de pedir iímà
nova disputa, que ocorreria entre 10 de fevereiro e 21 de abíft |de 86. __ ,

Américo Recorre — O returno do Cam-,
peonato Estadual de baquete terá seu início1
somente no dia 22, porque o América entrou'
com um recurso no Tribunal de Justiça contra o'
Flamengo, alegando que o pivô Mané atiibíi

ilegalmente no jogo entre as duas equipes (100 a 50 pará'p'
Flamengo). Segundo o América, Mané já havia participado,,
pelo Verolme, da Taça Kanela, uma competição oficial. '



JQBNAL DO BRASH. EspOrtGS quinta-feira, 14/11/85 ? 1° caderno ? 27

^ 
ArqUiV0 

"BIIMIlaniBBIBHIBlal^nK^HIHKnMHMBanHHBBi

Belo Horizonte — Insatis- jSiL outros clubes alteram tabelas, mudam hora-
feito com a tabela elaborada §Ll -v., l r --«• \ - v v» rios, trocam jufzes, bagungam, erifim, o coreto

Cruzeiro do futebctl, e

p^o mineiro. Para compen- >, 4X ..^.-v infcio de carreira, nao pode ter sua atividade
sa£sP desfalque de Mirandi- j^^^»|||||^^^^Oji^. 'C "'"V profissional interrompida, apenas pela palavra
ntatsr-que sera substitufdo isolada e suspeita de um drbitro, que, no jogo
portK Luis — , o tdcnico ¦f -, '' ? *'" X. „-, 4 ^£y em julgamento, nao cumpria, involuntaria-
Moraes podera contar com v ^ ?*i « o* mente ou nao, a primeira e indispensdvel
DOTglas, Carlinhos e Ade- - # 

' xT ^ condigao de um juiz, que 6 a imparcialidade.
mar, que desfalcaram a equi- ^^ no momen'° nao tern um

BjdT para'<c?efinir 
"toe^do Bebeto, mais confiante e alegre, vai ter a^^^^Maescobrir esj^gM nafechaM^^^sado Goitacds ¦

vjalerio. Se ele nao puder t» A madragada de ontem, com o final das
jogar, sera substitufdo por BotafogO, COIH qUfttrO nO Flnmpn 0*0 POTltfl POm PI So Soares^ckSa^eeS pres"dente1f"' . D ,. • JL lalliCilfiiU tUllla tUIII doVasco. SaoJanuarioviveuoseusinstantes
^ f^0~^°KaL1° ^uza> meio, esta pensando em ° de democracia, num pleito movimentado eChiquinho, Gabriel, Evan- 7 r , i | 

"| • *1 sem incidentes. A maioria preferiu continuar

fcSSiSJt:, fazer goi logo no liucio rapidez de Lhiqumho ' zisg^s&zrjsszJairo e Ramon (Tau). T6cni- Antes dos jogadores do Botafogo entrarera em campo JL JL mente pelo Vasco da Gama. Fez-se justi$a.
.JdwBaIa-- Para enfi;entar °. Bonsucesso, hoje k tarde, o tdcnico Apesar das dificuldades que o Flamengo Afinal, foi jogador do Americano por trds Parab6ns a Canada.

Adem.r Maria, Carlos Alber- Carbone lembni* mais uma vez a importance de marcar encontrar* esta noite diante do Goitacls, anos e conhece o Goitacds mais do que -to, Geraldao, Ailton e Ade- un 8°' a,n<ja no primeiro tempo. Acostumado, como seus jogadores seguiram confiantes para ningugm. «,
njar; Douglas, Eduardo jogador e treinador, aos campos pequenos, Carbone acredt- Campos, certos de que retornarao ao Rio v .. , . . Falei acima na mix6rdia que costuma
Tpstao; Carlinhos, Ze Luis tat1ue s6. as^im 8 conseguira desmontar a possfvel ^ vit6ria eXpressiva. Para isso con- , 

Fez muitas recomendagoes. Lembrou sua ¦
. ui^Kcrm ta™;™ retranca do Bonsucesso. ~"u U1 ua . . r"1 dpoca de jogador do Americano: ¦

Para este n.o primeiro tempo, Carbone aiP com.a ve pl^ .e ,^e Chiquinho, que n
A fflnAft/ii' acredita que a tranquilidade serfi fundamental. Ele nao que; volta ao time, e sobretudo com a t^cmca e o Quando a gente tmha um Flamengo

reporier OS jogadores errando passes eperdendo a bola por nervosis- oportumsmo de Bebeto. pela frente, todo mundo se cuidava bem
/H- „ mo: "A procura pelo gol tem que ser obstinada e, ao mesmo Se Bebeto nao vinha bem, em conseqiien- mais. Dormia cedo, se aplicava nos treinos e
Irina para tempo, cuidadosa." cia de uma sene de problemas fisicos e entrava com uma motlvaSao mult0 grande-

.No coletlvo ,de ontem k tarde> na EEFEx, na Urea psicol6gicos, parece que agora superou tudo. Mas a 8ente sempre respeitava o adversario e
•3 HO Jr a 1110 terminou com a vit6ria dos titulares por 2 a 0, gols de Edson jem treinado com entusiasmo e quem o v6 comegava o jogo nervoso. E ai que o Flamen-

; Sio Paulo _ Nao lax |J£!auJ tem 
^Xda. 

de 80 toji quettar partido e mostrar Soa fo„.
pela movimentagao da im- Edson. Mais uma vez ele distendeu o musculo da coxa ^ ,1 P°"f)s.valnrec"Perando a forma que de time Srande>
p^ensa, jogadores brasilei- esquerda, o mesmo que machucou hi um mfis. Selegao Brasileira. •
ris — excegao de Falcao O Mcnico Lazarone admite que serf uma 

————————————— —
npp teriam prestado maior ——— partida dificil, mas garante que o Flamengo GOITACAS X FLAMENGO
atenqao a ex-atriz italiana Gi- BonaucMto x Botafogo saberd impor seu ritmo de jogo e se valerfi Local: Estadio Ari de Oliveira e Souza
na Lollobrigida, hoje repdr- ii°fifi!~Te!reilra^eCa8tro principalmente das jogadas pelas extremas, l?°,r*r^:^1.h<^as.
ter da televisao da Italia. Ju,2 _ Jos6 Robeflo Wrjght atravfo (ias 

^apassagens^ 
ou Juu*||a£,: de Carvalho e LuisNao sei quem e ela Auxiliares — Adalto Cunha Rodrigues • tdson Silva mesmo dos jogadores do meio-de-campo. Antonio Barbosa

que faz — disse Costa. q esniao Goltacte: Gato Totonho, Marcos Vinf-
Muller, durante o agitado Bonsucesso — Junior, Z6 Paulo, Adriano, Carlos e Lima; F cius, CI6ber e Ronaldo; Fazolli, Amauri e
treinamento de ontem no Wecsley, Delaci e Galocha; Paulinho Carioca, Carlos Alber- O zagueiro Ronaldo, substitute de Lean- Mamfio; Haroldo, Arildo e Edivaldo.
Morumbi. ® ^dso"; dro, se limitary a rebater as bolas que Ttenico: Dawson Laviola

i Fncarreparia de pravar Tocnlco Denilson. cairem na ^rea do Flamen&o Antes de o time Flaimnjoi Cantarols, Jorginho, Ronaldo,Lncarregada de gravar Botafogo - Z6 Lu(s; Josimar, Ademir, Brasilia e Wagner; H^v„nP^ Hn^ Guto e Adalberto; Elder, Adllio e Gilmar;lima entrevista com Falcao, Luisinho, Mario, Renato e Berg; Petr6leo e Ant6nio Carlos. 1 "j o Palace Hotel e nunar para o EstSdio Bebeto, Chiquinho e Marqulnho
Lollobngida teve que superar T«cnlco — Carbone. An de Ohveira e Souza, terf efetiva partici- Tfenlco: Sebastido Lazarone
dificuldades inesperadas. A pagao na prelegao a ser feita por Lazarone. 
primeira delas foi a presenga •

que queriam registrar sua ati-

no banco de re- ^ j W

estava marca- M ^ T I I k W A W
as mas come- JH^V ^ A L J A A y W L

concentrar-se para estu- i
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Arquivo

üscõbrir espaços na fechada defesa do GoitacásBebeto, mais com

A estréia

insatisfeita

do Cruzeiro
Belo Horizonte — Insatis-

feitò com a tabela elaborada
pela Federação, o Cruzeiro
estréia hoje à noite, contra o
Val'eriô, em Itabira, no qua-
drangular decisivo do returno
do Campeonato Mineiro,
desfalcado do seu principal
jogador: o artilheiro Miran-
dinha, com contusão museu-
lar na coxa esquerda, que
está em tratamento, na ex-
pectàtiva de se', recuperar a
terrjpo de enfrentar o Atléti-
co, domingo.

Cruzeiro foi campeão
do primeiro turno e entrá no
returno com o objetivo de
véncê-lo e sagrár-se bicam-
pe|o mineiro. Para compen-
saf-p desfalque de Mirandi-
nh»r- que será substituído
portíé Luís — , o técnico
Moraes poderá contar com
DBlüglas, Carlinhos e Ade-
mar, que desfalcaram a equi-
pe em vários jogos do retur-
no. Contundido na coxa di-
rtíita, o atacante Ramon é a
única dúvida do técnico J?ir
Bala para definir o time do
yalério. Se ele não puder
jogar, será substituído por
Taú.

1 Valério-r- Ronaldo Souza,
tíhiquinho, Gabriel, Evan-
drp e Genílson; Geraldinho,
í^aldo e Marron; Claudinho,
Jairo e Ramon (Taú). Técni-
cô — Jair Bala. Cruzeiro —
Ademir Maria, Carlos Alber-
to, Geraldão, Ailton e Ade-
n^ar;' Douglas, Eduardo e
Tpstão; Carlinhos, Zé Luís e
Robson. Técnico — Morais.

J$l repórter

Gina pára o

São Pauloj
; São Paulo — Não fosse

pela movimentação da im-
pfensa, os jogadores brasilei-
ròs — à exceção de Falcão —
npp teriam prestado maior
atenção à ex-atriz italiana Gi-
na Lollobrigida, hoje repór-
ter da televisão da Itália.' —' Não sei quem é ela e o
qjue faz — disse o atacante
Mullér, durante o agitado
treinamento de ontem no
Morumbi.

1 Encarregada de gravar
uma _ entrevista com Falcão,
Lollobrigida teve que superar
dificuldades inesperadas. A
primeira delas foi a presença
dos repórteres brasileiros,
que queriam registrar sua ati-
vjdade, a contragosto dos
produtores italianos que ima-
ginavam um contato mais re-
sfcrvado com o jogador re-
cem-chegado da Itália. Ten-
do que compatibilizar seu
tfabalho com a disponibilida-
de de Falcão, ela conversou a
maior parte do tempo com o
jbgador no banco de re-
servas.

! A entrevista estava marca-
da para as llh, mas só come-
çou às 13h. Nesse pefríodo,
dia sé manteve no vestiário,
tbhtando evitar a imprensa,
sob à alegação de que preci-
sava concentrar-se para estu-
dar as perguntas que faria a
Falcão. Mas acabou dizendo

ue,"embora nunca tenha fei-
comentários sobre Falcão,

ácharO "um jogador magnífi-
qo, jnaravilhoso, que todo
italiano gostaria de ter em
seu time". E acrescentou:
1J—'Me desagrada que ele

iião esteja jogando no São
Êaulo, pois é um de meus
ídolos.
i—Aos jornalistas brasileiros,
Fátóão adiantou que na en-
trevista à televisão italiana
iria repetir o que tem dito no
Brasil.

—r Mantenho contatos se-
manais com a Itália, onde
ainda continuo publicando
urq^coluna num jornal. Mas
o programa de Gina é novo e
eu não o conheço ainda.

Enquanto isso, os demais
jogadores procuravam des-
conversar, como Pita:

.. — Minha mulher está grá-
vida.de dois meses e não.me
deixa nem olhar para os
lados.

rriii*

t

Todttè os dias no Caderno B

Botafogo, com quatro no

meio, está pensando em

fazer gol logo no início
Antes dos jogadores do Botafogo entrarem em campo

para enfrentar o Bonsucesso, hoje à tarde, o técnico
Carbone lembrará mais uma vez a importância de marcar
um gol ainda no primeiro tempo. Acostumado, como
jogador e treinador, aos campos pequenos, Carbone acredi-
ta que só assim a equipe conseguirá desmontar a possível
retranca do Bonsucesso. *

Para conseguir este gol n.o primeiro tempo, Carbone
acredita que a tranqüilidade será ftmdamental. Ele não quer
os jogadores errando passes e perdendo a bola por nervosis-
mo: "A procura pelo gol tem que ser obstinada e, ao mesmo
tempo, cuidadosa."

No coletivo de ontem à tarde, na EEFEx, na Urca —
terminou com a vitória dos titulares por 2 a 0, gols de Édson
e Luisinho —, Carbone pôde confirmar, a presença do
goleiro Zé Luís, mas lamentou a nova contusão do apoiador
Edson. Mais uma vez èle distendeu o músculo da coxa
esquerda, o mesmo que machucou há um mês.

Flamengo conta com a

rapidez de Chiquinho

Bonsucesso x Botafogo
Local — Teixeira de Castro
Horário —16 horas
Juiz — José Roberto Wright
Auxiliares — Adalto Cunha Rodrigues • Édson Silva
Costa.
Bonsucesso — Júnior, Zé Paulo, Adriano, Carlos • Lima;
Wecsley, Delaci e Galocha; Paulinho Carioca, Carlos Alber-
to II e Edson.
Técnico — Denilson.
Botafogo — Zé Luís; Josimar, Ademir, Brasília e Wagner;
Luisinho, Mário, Renato e Berg; Petróleo e Antônio Carlos.
Técnico — Carbone.

Apesar das dificuldades que o Flamengo
encontrará esta noite diante do Goitacás,
seus jogadores seguiram confiantes para
Campos, certos de que retornarão ao Rio
com uma vitória expressiva.. Para isso, con-
tam com a velocidade de Chiquinho, que
volta ao time, e sobretudo com a técnica e o
oportunismo de Bebeto.

Se Bebeto não vinha bem, em conseqüên-
cia de uma série de problemas físicos e
psicológicos, parece que agora superou tudo.
Tem treinado com entusiasmo e quem o vé
em atividade na Gávea não tem dúvidas de
que aos poucos vai recuperando a forma queo levou à Seleção Brasileira.

O técnico Lazarone admite que será uma
partida difícil, mas garante que o Flamengo
saberá impor seu ritmo de jogo e se valerá
principalmente das jogadas pelas extremas,
através das ult^apassagens dos laterais ou
mesmo dos jogadores do meio-de-campo.

O espião
O zagueiro Ronaldo, substituto de Lean-

dro, não se limitará a rebater as bolas que
caírem na área do Flamengo. Antes de o time
deixar o Pálace Hotel e rumar para o Estádio
Ari de Oliveira e Souza, terá efetiva partici-
pação na preleção a ser feita por Lazarone.

Afinal, foi jogador do Americano por três
anos e conhece o Goitacás mais do que
ninguém. «.

Fez muitas recomendações. Lembrou sua
época de jogador do Americano:

— Quando a gente tinha um Flamengo
pela frente, todo mundo se cuidava bem
mais. Dormia cedo, se aplicava nos treinos e
entrava com uma motivação muito grande.
Mas a gente sempre respeitava o adversário e
começava o jogo nervoso. É aí que o Flamen-
go tem que tirar partido e mostrar sua força
de time grande.

GOITACÁS X FLAMENGO
Local: Estádio Ari de Oliveira e Souza
Horário: 21 horas
Juiz: Roberto Costa
Auxiliares: Vander José de Carvalho e Luis
Antonio Barbosa
Goitacás: Gato Félix, Totonho, Marcos Vini-
cius, Cléber e Ronaldo; Fazolli, Amauri e
Mamão; Haroldo, Arildo e Edivaldo.
Técnico: Dawson Laviola
Flamengo: Cantarole, Jorginho, Ronaldo,
Guto e Adalberto; Élder, Adflio e Gilmar;
Bebeto, Chiquinho e Marqulnho
Técnico: Sebastião Lazarone

2.000
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Diariamente vinte boletins

Nacionais e Locais, e mais...

quatro programas especiais com

o trabalho de boca de urna,

a tendência do Eleitorado, as

possibilidades dos candidatos,

os primeiros resultados e o

balanço das Eleições.
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\ S pessoas se desacostumaram de ver o
•í*- Botafogo lutando pelos seus direitos. Os
outros clubes alteram tabelas, mudam horá-
rios, trocam juizes, bagunçam, enfim, o coreto
do futebol, e tudo bem. Mas foi só o Botafogo
protestar, não contra uma derrota, que de
tantas ele já se acostumou, mas pela forma
desrespeitosa como foi tratado como clube
para que o mundo desabasse.

Não falo dos enlatados, que estes são
obrigados a cumprir determinações, mas da
gente séria, honesta e que estranha ou não
compreende a justa reação do Botafogo. Pois
digo: é.uma reação perfeitamente natural, de
um clube que, por estar na adversidade, não
pode aceitar ser tratado com o pouco caso que
se dá a um clubeco sem importância.

O Botafogo está certo nessa reação e
deve manter a sua altivez. O advogado que for
defender Alemão, e mesmo os juizes que
julgarem o jogador em questão, precisam ter
em conta que um jovem, praticamente em
início de carreira, não pode ter sua atividade
profissional interrompida, apenas pela palavra
isolada e suspeita de um árbitro, que, no jogo
em julgamento, não cumpria, involuntária-
mente ou não, a primeira e indispensável
condição de um juiz, que é a imparcialidade.

O Botafogo no momento não tem um
bom time. É até bem fraco. Mas continua
sendo um clube digno e decente. E esta
condição não pode ser atingida. Por ninguém.

Falei acima na mixórdia que costuma
virar o campeonato. Agora, não deu outra. Os
dirigentes se reuniram e marcaram uma roda-
da dupla para domingo, no Maracanã. Às 18
horas, o Fla-Flu; às 20 horas, o Bangu x
Vasco. Como a dose é dupla, o preço da
arquibancada subiu para 20 mil cruzeiros.

Os jogos são importantes, já que podem
apontar até o vencedor do returno e valem ser
vistos. Mas, sém a menor cerimônia, sem
consultar ninguém, os cartolas acabaram liqui-
dando com a tarde e a noite de domingo do
torcedor. Quem quiser ver os jogos terá de
sair de casa às cinco e voltar às onze da noite.
Por 20 mil, não esqueçam.

Histórias: Amanhã a eleição é do Rio, dos
cariocas. Pèír primeira vez vamos escolher
nosso prefeito. E esta cidade, fiel à sua
tradição democrática de só votar nos candida-
tos populares, vai eleger por larga margem
Saturnino Braga.

.É o meu voto e também, entre muitos da
gente do samba e do futebol, os de Nilton
Santos, Zico, Sócrates, Zica, da Mangueira,
Martinho da Vila, João Nogueira, da Portela,
Castor, do Bangu, e da Mocidade. Todos
Saturnino.

Ontem, numa roda de samba assim se
definia a situação:

O Leite já começou derramado. De-
via ser o 25, que é o número da vaca, mais
chegada ao leite. Errou também ao se mudar
de Madureira para Ipanema. Leite em Ipane-
ma vira milk-shak. e acabou de se perder ao
tentar distribuir ofensas para todos os lados.
Por isso nem seu partido o apoiou.

O outro, o Medina, é muito fraco.
Totalmente vazio e despreparado. Coitado,
tinha horror de andar nas ruas ou subir nas
favelas. Só o fazia cercado por carrancudos,
seguranças. Mas Medina tem emprego garan-
tido: vai ser síndico do prédio da Artplan, o
único lugar em que levou vantagem nas pes-
quisas.

Sandro Moreyra

A madrugada de ontem, com o final das
eleições vascaínas, marcou nova vitória de
Antônio Soares Calçada, reeleito presidente
do Vasco. São Januário viveu o seus instantes
de democracia, num pleito movimentado e
sem incidentes. A maioria preferiu continuar
com a experiência de Calçada, um dirigente
que conheço há anos trabalhando incessante-
mente pelo Vasco da Gàma. Fez-se justiça.
Parabéns a Calçada.
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Bola Dividida

Dinamarca e

Irlanda

garantem 
suas vagas

Não houve surpresa: Dinamarca e Irlanda do Norte,
como já se esperava, são mais dois países classificados para a
Copa do Mundo. Os irlandeses foram ao templo do futebol
britânico, o Estádio Wembley, e conseguiram o resultado que
queriam: o empate (0 a 0) com a também classificada
Inglaterra. Os dinamarqueses, que podiam até perder, acaba-
ram fazendo muito mais: com seu futebol vistoso, alegre e
eficiente, golearam implacavelmente o Eire, dentro de Du-
blin, por 4 a 1.

Diante desses dois resultados, Romênia e Suíça, às quaisos jogos de Londres e Dublin também interessavam, participa-ram ontem de apenas dois amistosos. Em Istambul, os 3 a 1
dos romenos sobre os turcos de nada adiantaram, devido ao
empate da Irlanda. Em Lucerna, a Suíça, que precisava goleara Noruega por diferença superior a 13 gols para alimentar
esperanças de tomar a vaga aa Dinamarca, acabou ficando no
empate de 1 a 1.

Com os resultados de ontem, passam a ser 19 os países jáclassificados, restando apenas cinco vagas a serem preenchidase por elas estão lutando 11 países: França, Iugoslávia,
Alemanha Oriental (Grupo 4 Europa), Holanda e Bélgica
(repescagem européia), Escócia e Austrália (repescagemEuropa/Oceania), Paraguai, e Chile (repescagem sul-
americana e Iraque e Síria (Ásia).Dessas cinco vagas restantes, uma será decidida no
sábado, com os jogos do Grupo 4 europeu: França x Iugoslá-
via e Alemana Oriental x Bulgária. A França tem 9 pontos,contra 8 dos iugoslavos e alemães. Mais um classificado sairá
domingo, como segundo jogo entre Paraguai e Chile. No
primeiro, em Assunção, os paraguais venceram de 3 a 0. No
dia 20, a Bélgica, que venceu de 1 a 0 o primeiro jogo,enfrenta a Holanda, na repescagem européia, precisando do
empate. Outras decisões serão: Iraque x Síria, dia 29, e
Austrália x Escócia, 4 de dezembro.

Os classificados
Até agora estão classificados: México (organizador),Itália (campeã de 82). Brasil, Argentina (América do Sul);

Hungria, Polônia, URSS. Alemana Ocidental, Portueal. In-
glaterra. Bulgária, Espanha, Irlanda do Norte c Dinamarca
(Europa); Argélia e Marrocos (África), Coréia do Sul (Ásia) eCanadá (Concacaf). »
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No domineo, dois ioeos 
para 

lotar o Maracana
JL Foto de Almir Veiga —

Apesar do aumento do pre?o dos eleisao da madrugada e saiu corren- < 
*' TTln 

cnfva n o Til"! a
ingressos — a arquibancada vai do para o aeroporto, de onde viajou ...» Till oOllC Ild 1111 d.
custar Cr$ 20 mil—, o Maracana para Campos, para assistir ao jogo de 

"*

devereceberdomingoomaiorpubli- ontem entre Vasco e Americano. iri n o pn|n Tift riSTPO 
'*

co deste campeonato: a rodada du- Os representantes dos outros clu- 111 do Cold 11U 
ptll CU

pla, com Flamengo x Fluminense na bes na Federa^ao — Michel Assef, O t&nico Nelsinho nao escondeu o sofrimento: "Cheguefo,
preliminar e Bangu x Vasco em se- do Flamengo; Castor de Andrade, do temer por um ponto perdido". Mas sua previsao, antes do jogo^
guida, pode deixar o segundo turno Bangu; e Jose Carlos Vilella, do sw estava certa: com paci6ncia e aPlica?a° 'atiea, o time conseguiri?^"
praticamente definido. As 18 horas, Fluminense — ia tinham combinado 

™L,, 
UHHHH £|raraforte retrancadaPortuguese. Foi issooque aconteceu.©

uma hora portanto mais tarde do que a rodada dupla desde anteontem. Fluminense quase levou sua torcida ao desespero, mas nos 17-
,n. J Jin i T ^ J I J ->y m * rWMMMBMwB minutos finais chegou a vitona de 2 a 0, que o deixa com chancehabltualmente acontece aos domm- Dependiam apenas da palavra de de conquistar o segundo turno e, em conseqiiencia, o tricampeo-

gos, come^a o Fla-Flu. As 20 noras, Canada, envolvido entao na eleigao ^ nato, sem decisao extra.
Bangu e Vasco fazem 0 jogo prin- do Vasco. - .< No primeiro tempo, Leomir e Delei dominavam o meio-
cipal. tj- j a -j , campo, mas o ataque nao funcionava. Tato quase nao era

. . , ricaram dennidos tambem OS lan;ado. Os chutes foram poucos. O mais perigoso, de Delei,
A rodada foi acertada ontem, em pre§os especiais para domingo: ar- £S|lj9KjK|^^^^H|HS|raj^HMra| bateunatrave. Ncuptervalo, Nelsinhocorrigiuumdosdefeitosio

rapida reuniao na sede da Federa§ao quibancada — CrS 20 mil (cr$ 10 mil Mm^^P lateral Renato pUsou a ajudar Tato pela esquerda. .
de Futebol do Rio de Janeiro. A para mulheres); cadeiras azuis Foi numa jogada ensaiada que surgiu o primeiro g$Jl
palavra final foi do presidente do tambem Cr$ 20 mil; cadeiras espe- aliviando o Fluminense. Paulinho cobrou um cdmer da direita^
Vasco, AntonfoSoares Canada, que ciais e camarotes — Cr$ 100 mil; e da Portuguesa^Foi^u ^

 jk vacomvaias.
Kanmi TaI rro no TT*ATltA ' Pais-foi Washington quem fez o segundo gol/disparaii!^
U dllcL U. lUl&kCI lid 11 vlivv ^gfl^j^nEaflflHS^RK para a Srea adversSria, levando a bola com o p6, com a canela.'ej-" joelho, de qualquer jeito. Enganou o zagueiro Sergio Roberto^ •

com sorte de camp para 

a arquibanqfr£.<

O Bangu continua firme na lideranga do ni'tida determinagao de manter o 1 a 0. Como Agora, o Fluminense quer atacante Cabanas, da Sele^m?;
segundo turno e agora, com o empate do adversSrio nao mostrasse competencia para Paragua'a.como refor^o para oano que^vem. Ele_pertence^«^
Vasco, tem dois pontos de vantagem. Mais do emoatar o Bangu nassou a usar sua arma V'y.l J^210' Kilia, mas estS emprestado ao Am6nca, da Coldmbi^j
oue isso- nelo menos ontem em Volta Redon- 

emPaiar; 0 Bangu passou a u*a" sua arma Dizem alguns que 6 para o lugar de Romento, pois o vice-..*
da mostrmi que est£ com sorte de campeao. mortal: lan?amentos em Profund'dade para presidente juridico Jose Carlos Vilella admite a venda do jogadofe
Nao chegou a fazer uma grande partida, foi P°nta Marinho. Num contra-ataque, o lateral- para.0 futeb?1 eur0Peu; 0 vice de futeb_o1. Castro Gil, nao|
dominado pelo Volta Redonda em boa parte esquerdo Baby chegou & linha de fundo admite. Cabanas pode vir, mas, Romerito nao sai. ^v*
do tempo, mas terminou vencendo por 2 a 0 centrou. Todo o ataque correu para a &rea
um jogo que, se fosse empate, nao causaria na ansia de colocar a c6rner, o zagueiro Edson PortufluMa 0 x Fluminense 2SUfpreSa- Moita acabou chutando para o prdprio gol. Loci - Itha do Governador S 

'

No infcio, o Bangu esteve bem, dando a Coma desvantagem de 2 a 0, o Volta Redonda M8BB—  ' JKMiil—— JuU-Julio C6sar Cosenza ^
impressao de que Uqiiidaria o adversSrio com aesis"u 06 atacar' ^1?'° ^ Amara'- M

Redonda que, tentando escapar do rebaixa- VOLTA REDONDA 0x2 BANGU CartfiM anwrato^^ca! MaurSo, Toninho, Batista e Jairp/i
mento, partiu com disposigao para a frente. E, Local: Volta Redonda Portuguesa: Jorge Lourengo; Armando, S6rgio Roberto, Elenftv ;
defato, dominou as agoes, mantendo o Bangu Julz: Wilson Carlos dos Santos 300 6 Marco Aur6lio; Baiano, Toninho e Jorge Luis; Da Cosiai
quase que permanentemente na defesa. Randa: Cr$ 59 milhdes 350 mil (Erndni), Batista (Niltinho) e Jairo.

vooco o vnii, D„j„„ja Publico: 4 mil 007 pagantes TAcnlco: Sergio Cosme. 
'&*},

Nesse penodo, o Volta Redonda p n CartSo amarelo: M^rio e Edson Moita Fluminense: Paulo Vftor; Aldo, Vica, MaurSo e Renato: Leomtr^Ster decidido o jogo, mas desperdigou muitas Voita Redonda: Lelte, Roberto Silva, Magal, Delei e Rend (Fldvio Renato); Paulinho, Washington e Tato®oportunidades, ora por incompetency de seus 0 L6o; Vj|as (Freitas), GaOcho e Gilvan; T«cnlco: Nelsinho.atacantes, ora porque o goleiro Oilmar, do Man6, Mlrandlnha e Edson (Tuchd). (Sols — Tato, aos 28.e Washington, aos 43 minutos do segundo -
Bangu, em grande forma, fez defesas bnlhan- Ttenlco: GaOcho tempo.
tes. Foi entao que a sorte ajudou o Bangu. Bangu: Gllmar, M4rcio, Jair, Oliveira e Baby; l ato e Lfelei comemoram o gol que aeu inicio a vitona do rlu
Num de seus poucos ataques, Arturzinho Israel, M6rio e' Arturzinho; Marinho, Claudio
chutou, a bola bateu na trave, correu pela Adao e Ado (Joflo ClAudio). Camoos — Foto de Custtdio Coimbralinha de gol, bateu na outra trave e, com a area Tfenico: Mois6s
superlotada, sobrou outra vezpara Arturzinho Gols: no primeiro tempo, Arturzinho (44 min); \ TT1PT*1 f* ? rlpppT^pirvfin ,
chutar e marcar. no segundo tempo, Moita contra (29 min) • '' Mi illllvllvtt 

UCvCpi/lUlltl ;
No segundo tempo, o Bangu voltou com a p 

3_t0 (j.6 0 0 j

V 
'' Mais uma para America 0

H1H| 1 a com 0 na tecnico Leone —
mBKm - JK/KKk®sempre acontece nos maus do — o

~ gmF. m » m P tiMrWB criticado e visado pelos torcedores. Ate o vice Antonio Tavarcs
mm I'l andousendoalvodasvaias.

um melhor espet&culo, pelo seu apreqo ao
jj ^ tudo ficou quando

resolveu expulsar os jogadores Z6 (America) e Luis Augusto ;
^ \ -l-Jf&jIMF |V (Olaria) que, inovando na forma de protesto, deixaram o campo

foram Os
^8 JR|H, como veneer o vento forte

jr ¦ 'V^^fH^pW: M ^ tK: que a jogo, Walquir
L wfw|. \ m ^ Wi ¦k; marcou uma falta perto do de Paulo Goulart, para

|flHRj^ <jA jBL vH| cobrar. O lateral do America at6 que mostrou alguma

^j^'x /- V.V, No segundo tempo houve, pelo menos, mais espfrito de luta.''
- ' ,; Wk *¦ w O jogo ficou mais rSpido, rispido, e deu um pouco de alegria ao

OLARIA 0X0 AMERICA

«M~ „ SmM Edson Coelho e Dilermando

«; CartAes vermeihos: Z6 (America) Luis Augusto (Olaria)
^\',\ ' '^Vl Olaria: Paulo Goulart, 26 Antdnio (Joel), Dilson, Mauro

t<-x ft :'-""' Aifc.i *.,*¦*. 
a. Luis Augusto, Orlando e Ataide Pomp6ia, Nunes e Luisao (Jairo)

#, s!"A' ' 4,! » . 'IrWfeteMTAcnlco: Alcir Portela.
» 

' 
* ¦» ^ lilfcy America: Paulo Sergio, Polaco, Bene, Oenilson e Paulo C6sar;

p- 
'1 * ,. Muller (Canhotinho), Z6 e C6sar (Renato); Maurfcio, Luisinhoe

Na luta para tentar 

JOGUE COMOPRIMEIRO TIIVEBORADBL
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eleição da madrugada e saiu corren-
do para o aeroporto, de onde viajou
para Campos, para assistir ao jogo de
ontem entre Vasco e Americano.

Os representantes dos outros clu-
bes na Federação — Michel Assef,
do Flamengo; Castor de Andrade, do
Bangu; e José Carlos Vilella, do
Fluminense — já tinham combinado
a rodada dupla desde anteontem.
Dependiam apenas da palavra de
Calçada, envolvido então na eleição
do Vasco.

Ficaram definidos também os
preços especiais para domingo: ar-
quibancaaá — Cr$ 20 mil (cr$ 10 mil
para mulheres); cadeiras azúis —
também Cr$ 20 mil; cadeiras espe-
ciais e camarotes — Cr$ 100 mü; e
geral — Cr$ 10 mil.

Na luta para tentar a vitória, até Heitor virou atacante

No domingo, dois 
jogos para 

lotar o Maracanã
V-*' v Cx JL Foto de Almir Veiqa

Apesar do aumento do preço dos
ingressos — a arquibancada vai
custar CrS 20 mil—, o Maracanã
deve receber domingo o maior públi-
co deste campeonato: a rodada du-
pia, com Flamengo x Fluminense na
preliminar e Bangu x Vasco em se-
guida, pode deixar o segundo turno
praticamente definido. As 18 horas,
uma hora portanto mais tarde do que
habitualmente acontece x aos domin-
;os, começa o Fla-Flu. Às 20 horas,
angu e Vasco fazem o jogo prin-

cipal.
A rodada foi acertada ontem, em

rápida reunião na sede da Federação
de Futebol do Rio de Janeiro. A
palavra final foi do presidente do
Vasco, Antônio Soares Calçada, que
chegou festejando ainda ai vitória na

Bangu folga na frente

com sorte de campeão

O Bangu continua firme na liderança do
segundo turno e agora, com o empate do
Vasco, tem dois pontos de vantagem. Mais do
que isso: pelo menos ontem, em Volta Redon-
da, mostrou que está com sorte de campeão.
Não chegou a fazer uma grande partida, foi
dominado pelo Volta Redonda em boa parte
do tempo, mas terminou vencendo por 2 a 0
um jogo que, se fosse empate, não causaria
surpresa.

No início, o Bangu esteve bem, dando a
impressão de que liqüidaria o adversário com
facilidade. Mas cedeu espaço para o Volta
Redonda que, tentando escapar do rebaixa-
mento, partiu com disposição para a frente. E,
de fato, dominou as ações, mantendo o Bangu
quase que permanentemente na defesa.

Nesse período, o Volta Redonda poderia
ter decidido o jogo, mas desperdiçou muitas
oportunidades, ora por incompetência de seus
atacantes, ora porque o goleiro Gilmar, do
Bangu, em grande forma, fez defesas brilhan-
tes. Foi então que a sorte ajudou o Bangu.
Num de seus poucos ataques, Arturzinho
chutou, a bola bateu na trave, correu pela
linha de gol, bateu na outra trave e, com a área
superlotada, sobrou outra vez para Arturzinho
chutar e marcar.

No segundo tempo, o Bangu voltou com a

nítida determinação de manter o 1 aO. Como o
adversário não mostrasse competência para
empatar, o Bangu passou a usar sua arma
mortal: lançamentos em profundidade para o
ponta Marinho. Num contra-ataque, o lateral-
esquerdo Baby chegou à linha de fundo e
centrou. Todo o ataque correu para a área e,
na ânsia de colocar a córner, o zagueiro Édson
Moita acabou chutando para o próprio gol.
Com a desvantagem de 2 a 0, o Volta Redonda
desistiu de atacar.

VOLTA REDONDA 0x2 BANGU
Local: Volta Redonda
Juiz: Wilson Carlos dos Santos
Renda: Cr$ 59 milhões 350 mil
Público: 4 mil 007 pagantes
Cartão amarelo: Mário e Edson Moita
Volta Redonda: Leite, Roberto Silva, Magal,
Moita e Léo; Vilas (Freitas), Gaúcho e Gilvan;
Mané, Mlrandinha e Edson (Tuchd).
Técnico: Gaúcho
Bangu: Gilmar, Márcio, Jair, Oliveira e Baby;
Israel, Mário e Arturzinho; Marinho, Cláudio
Adão e Ado (João Cláudio).
Técnico: Moisés
Gole: no primeiro tempo, Arturzinho (44 min);
no segundo tempo, Moita contra (29 min)

Mauricinho entra, dá nova

vida, mas Vasco não vence
A entrada de Mauricinho, no segundo

tempo, a exemplo do que aconteceu contra o
Botafogo, deu nova vitalidade ao time do
Vasco. E logo aos 8 minutos Roberto, artilhei-
ro isolado do Campeonato, com 12 gols,
conseguiu empatar o jogo (1 a 1), de cabeça.
Mas nem mesmo Mauricinho, com seus dri-
bles, conseguiu levar o time à vitória. Com o
resultado, o Vasco ficou dois pontos atrás do
líder Bangu, seu adversário de domingo à
noite.

O Vasco fez um primeiro tempo apenas
razoável. Começou bem, teve duas chances,
mas errou muito na defesa, na euforia de
definir o jogo. Aos 10 minutos, Gilmar, de
pênalti, fez o gol do Americano. O Vasco
estava todo no ataque e Newmar foi obrigado
à derrubar Amarildo, que recebera um lança-
mento perfeito.

Dos 10 minutos até o final do primeiro
tempo, o Vasco procurou o empate, mas sem a
menor calma. Romário, muito marcado, quase
não apareceu. Assim, tudo ficou dependendo
de Roberto, obrigado a recuar para abrir-
espaços e ir à frente tentar a conclusão das
jogadas. Com a entrada de Mauricinho, no
lugar de Vítor, o Vasco passou a atacar pelas

duas pontas e, além do gol de Roberto, teve
várias chances de marcar. Já no final, Luís
Carlos cabeceou na trave, depois de uma série
de cruzamentos e passes dentro da área do
Americano.

AMERICANO 1 X 1 VASCO
Local: Campos.
Renda: Cr$ 83 milhões 480 mil.
Público: 5 mil 625 pagantes.
Juiz: Luís Carlos Félix.
Auxlllares: João Santana e Júlio Vogueler.
Cartões amarelos: Vandinho, Zezé Gomes e
Paulo Marcos.
Americano: Geraldo (Fernando), Ebinho, Lu-
ciano, Paulo Marcos e Abelardo; índio, Vendi-
nho e Gilmar; Zé Carlos (Pagani), Amarildo e
Zezé Gomes.
Técnico: Pinheiro.
Vasco: Acácio, Heitor, Newmar, Fernando e
Paulo César; Vftor (Mauricinho), Gersinho e
Luis Carlos; Santos, Roberto e Romário (Sil-
vinho).
Técnico: Antônio Lopes.
Gols: No primeiro tempo, Gilmar (10 minu-
tos); no segundo, Roberto (8 minutos).

Eleição e paixão

Alceste Pinheiro

O Vasco continua o mesmo. O mesmo
clube nascido de uma ladeira centenária do
Santo Cristo, no século passado, vendo a
cidade de cima. O mesmo clube de portúgue-
ses ricos que acolheu o negro para fazê-lo
estrela do futebol brasileiro. O mesmo Vasco
que se exilou do Campeonato para manter
princípios então desprezados pelos outros clu-
bes. O mesmo Vasco que para provar que era
o grande, construiu o maior de todos os
estádios do Brasil da época.

E foi no velho e agora remodelado Estádio
de São Januário que o Vasco mostrou que
continua o mesmo. A paixão que semeia nos
estádios se transferiu para os corredores elei-
torais. E optou para continuar o mesmo:
reelegeu por mais três anos, Antônio Soares
Calçada para a presidência, por uma diferença
de 369 votos sobre o candidato da oposição
Eurico Miranda (2961 a 2592).

A eleição, iniciada na manhã de terça-feira
e só concluída na madrugada de ontem, levou
a São Januário mais de cinco mil associados e
torcedores. A longa fila, na qual se consumiam
três horas para se chegar à urna, era um
verdadeiro painel de um clube de massa:
negros e brancos, nobres e plebeus, emprega-
dos e patrões, ricos e pobres, portugueses e
brasileiros. A ponto de um observador optar
pelo lugar comum:

— É um poço de contradições.
Cabos eleitorais gritavam os nomes dos

candidatos. Torcedores que não tiveram aces-
so ao ginásio, onde estavam as urnas, improvi-
saram um animado e contagiante carnaval do
lado de fora. Em frente ao portão principal, no
melhor estilo eleitoral, o trio elétrico de Calça-
da. Um pouco mais adiante, perto da entrada

da Barreira do Vasco, o trio elétrico de
Eurico.

No mesmo ginásio desfilavam o anônimo
torcedor e personagens de coluna social. De
um lado, Olavo Monteiro de Carvalho, o
Olavinho, passeava com desenvoltura a exibir
um adesivo de Eurico ao peito e a fazer
campanha pelo seu candidato. Mais adiante,
Artur Sendas pedia votos para Calçada.

Mas o trabalho maior coube aos candida-
tos. Eurico Miranda e Antônio Soares Calçada
chegaram de manhã cedo a São Januário e
permaneceram quase que todo o tempo rece-
bendo os eleitores com apertos de mão e
tapinhas nas costas de dar inveja a políticos
profissionais. Calçada foi embora mais cedo e
só soube da vitória às três da manhã, quinze
minutos após a contagem do último voto.

Eurico só saiu quando a mesa o declarou
derrotado. Até a sétima das dez urnas ele
ainda tinha esperanças. Na oitava, admitiu a
derrota:

Foi o que o associado quis. Volto para
a arquibancada, de onde vim, de onde sou e de
onde jamais deveria ter saído — disse muito
rouco.

Calçada limitou-se a repetir as frases de
sempre:

Já esperava por isso. Sempre confiei no
quadro associado do Vasco. Eurico foi um
grande adversário.

A barulhenta bateria oposicionista reco-
lheu os instrumentos, as euriquetes — 15
moças contratadas a uma agência por CrS 300
mil por dia cada uma — despediram-se cansa-
das. Eurico pegou o caminho de casa. Os
juniores e juvenis, que assistiram à festa da
varanda da concentração, puderam, enfim,
dormir. Do lado de fora, cansado, o torcedor
com a camisa 10, ouvido pregado ao radinho
de pilha, encontrou forças para sorrir com a
promessa de Calçada:

Vamos agora armar um grande time.

Flu sofre na Ilha
*»IU

mas está no páreo
O técnico Nelsinho não escondeu o sofrimento: "Cheguei^,

temer por um ponto perdido". Mas sua previsão, antes do jogo?»
estava certa: com paciência e aplicação tática, o time conseguiria"
furar a forte retranca da Portuguesa. Foi isso o que aconteceu. ÍÒ
Fluminense quase levou sua torcida ao desespero, mas nos Í7~
minutos finais chegou à vitória de 2 a 0, que o deixa com chance
de conquistar o segundo turno e, em conseqüência, o tricampeo-
nato, sem decisão extra.

No primeiro tempo, Leomir e Delei dominavam o meio-
campo, mas o ataque não funcionava. Tato quase não era
lançado. Os chutes foram poucos. O mais perigoso, de Delei,
bateu na trave. Níúptervalo, Nelsinho corrigiu um dos defeitos: o
lateral Renato pastou a ajudar Tato pela esquerda. :jr.

Foi numa jogada ensaiada que surgiu o primeiro gcâ'3
aliviando o Fluminense. Paulinho cobrou um córner da direita^.;
Tato, no primeiro pau, cabeceou sem dar tempo de ação à defesa'
da Portuguesa. Foi seu primeiro gol no campeonato. A torcida tó' ,
não se conformava com a má atuação de Washington e desabafa^*;
va com vaias.

Pois foi Washington quem fez o segundo gol, disparançl^í
para a área adversária, levando a bola com o pé, com a canelado;**
joelho, de qualquer jeito. Enganou o zagueiro Sérgio Roberto^
tocou na saída do goleiro. Mandou beijinhos para a arquibanqg^
da: "Não foi como resposta às vaias, explicou ele, mas porquê^
gosto mesmo desta torcida."

Agora, o Fluminense quer o atacante Cabanas, da Sele,
Paraguaia, como reforço para o ano que vem. Ele pertence
Lázio, da Itália, mas está emprestado ao América, da Colômbia^;
Dizem alguns que é para o lugar de Romerito, pois o vice-
presidente jurídico José Carlos Vilella admite a venda do jogado^
para o futebol europeu. O vice de futebol, Castro GU, nãa;.

:mé
tMR*

admite: Cabanas pode vir, mas, Romerito não sai.

\®p
Saí?4
mi."Sí

S

Tato e Delei comemoram o gol que deu início à vitória do Flu

— Foto de Custódio Coimbra
g§§ |gi

Portuguesa 0 x Fluminense 2
Local — Ilha do Governador
Juiz— Júlio César Cosenza
Auxlllares — Aloisio Viug e Antônio Rend do Amaral.
Renda — Cr$ 45 milhões 175 mil
Público — 3 mil 68 pagantes
Cartões amarelos — Vica, Maurào, Toninho, Batista e Jairo.
Portuguesa: Jorge Lourenço; Armando, Sérgio Roberto, Elenfl^ ;
son e Marco Aurélio; Baiano, Toninho e Jorge Luis; Da Costa «
(Emâni), Batista (Niltinho) e Jairo. $£&{
Técnico: Sérgio Cosme.
Fluminense: Paulo Vftor; Aldo, Vica, Maurão e Renato; Leomfc.
Delei e Renê (Flávio Renato); Paulinho, Washington e Tato.-y '
Técnico: Nelsinho. %}-:*
(Sois — Tato, aos 28.e Washington, aos 43 minutos do segundo
tempo.

América decepciona-

no empate de 0 a 0
Mais uma decepção para a torcida do América no empate (;Ô

a 0) com o Olaria, na Rua Bariri. O técnico Leone — como
sempre acontece nos maus resultados do time — foi o mais
criticado e visado pelos torcedores. Até o vice Antônio Tavares
andou sendo alvo das vaias. k'iJ

A partida foi positivamente monótona. Os 721 torcedores,
mereciam um melhor espetáculo, pelo seu apreço ao futebol. E
tudo ficou ainda pior quando o juiz Walquir Magalhães Pimentel
resolveu expulsar os jogadores Zó (América) e Luís Augusto
(Olaria) que, inovándo na forma de protesto, deixaram o campo
abraçados e rindo do juiz. —

Os primeiros 45 minutos foram terríveis. Os dois times,
desorganizados, não sabiam como vencer o vento fortè que
soprava sem destino certo no campo do Olaria. Para dar algumá
emoção à platéia que começava a vaiar o jogo, Walquir Pimentèl
marcou uma falta perto do gol de Paulo Goulart, para Polacó
cobrar. O lateral do América até que mostrou alguma competên-
cia, mas o goleiro apareceu bem no lance.

No segundo tempo houve, pelo menos, mais espírito de luta.
O jogo ficou mais rápido, ríspido, e deu um pouco de alegria ao
torcedor. O Olaria, cansado, recuou e quase perde o jogo.
Luisinho, de cabeça; Canhotinho, chutando de dentro da peque-
na área; e Maurício perderam grandes chances. O América devie a
eles e à falta de sorte do time a desclassificação que, se não estava
totalmente fora de cogjtações, pelo menos não deveria acontecer
agora.

OLARIA 0 X 0 AMÉRICA !>-¦ ;
Local: Bariri
Juiz: Walquir Pimentel
Auxlllares: Edson Coelho e Dilermando Sampaio
Público: 721 pagantes. ' Ç.';Renda: Cr$ 10 milhões 710 mil.
Cartões amarelos: Polaco e Renato.
Cartões vermelhos: Zó (América) Luis Augusto (Olaria)
Olaria: Paulo Goulart, Zé Antônio (Joel), Dilson, Mauro Edivaldò;
Luis Augusto, Orlando e Atafde Pompéia, Nunes e Luisão (Jairo)
Técnico: Alcir Portela.
América: Paulo Sérgio, Polaco, Bene, Denilson e Paulo César;
Muller (Canhotinho), Zó e César (Renato); Maurício, Luisinho e
Kel. ^
Técnico: Leone &!

JOGUE COMO PRIMEIRO TIME DO RADKe

Waldir Amaral

Edson Mauro

João Saldanha

Loureiro Neto

Sidnei Amaral

(Teixeira de Castro)

HOJE Taça Rio de Janeiro 15h30min

BOTAFOGO x BONSUCESSO
20h30min

FLAMENGO x GOYTACAZ (Campos)
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Quanto 
elas valem?

Na bolsa de 
"Playboy", 

o nu mais cam ainda eo de Maria Zilda

___ ""T

,-. BB -iitiftrA- -

O ano ainda e "Playboy" 
ja pagou C^r$ 650 miIhoes para exibir corpos como os de Sandra Brea (E),^^Maria Zilda e Cld^dia Raia

caderno~ : : 777, ser separada do corpo" - o que quer dizer que o nu deve ser O LAYBOY 6 sedutora, mas nao irresisti'vel. Desde que,Luciana Villas-tSoas visfco apenas como parte de uma revista produzida toda no r •„ \/fnux tk™.™ t 'j- r> j: rv^i  n? i?maior capricho. M&rio alega que o pique de Playboy se deve IUnfetBS ainda, MdltC PrOCIl§H, Lldia BrOIldi, D6bora BlOCh
mais a reformuiacao editorial que, em juiho; introduziu coiunis- e Gloria Pires se lancaram como atrizes, a revista faz de tudo

UEM vale mais: Claudia Raia, Maria ZUda, Ion* eomo WaIter Slark' ?eIisa ,R1?eiro efFernando Morelra oara 1eva-las ate o estudio No entanto elas pstan srf invirtn«^ m Magalhaes ou Renee de Vieimond? Em se tratando Salles, do que propriamente &s estrelas que toparam posar para P<"« lcvd ldb d'e " eMUUlO. l>t> eniamo, eias esiao ai, lnvlCtaS.
de mulheres tao bonitas e tao diferentes entre si, a revista. "Se fosse s6 o apelo.da coisa erbtica, outras publica- Lldia, em particular, CUlte Uma CUHOSa Vlt6na SODre Playboy:

mjU unanimidade parece impossivel. J& existe, por6m, C6es, que oferecemistode forma bem mais explicita.vendenam ¦ _ Qrt j anarecia inteiramente vpctiHa pum crit6rio objetivo para apontar, se nao a mais mais do que Playboy", argumenta. tuul umd rcpuridgem onue aparecia liueiramenie vesiiaa e
bela entre as belas estrelas da televisao e do teatro, pelo menos , Pode ser, mas 6 ineg&vel que o nu 6 o grande charme da apenas seu rostinho na Capa, 101 a mulher que mais vendeuaqueia que, em determinado momento, esta cataiisando mais revista. Tanto 6 assim que seus redatores investem uma exeffiDlareS da revista, O reCOrde de 530 mil em iulho de 1980intensamente o desejo dos homens brasileiros. Os milion&rios enormidade de tempo e dinheiro em cantadas &s atrizes mais A • i 

<» icviaw, u iccuiuc uc jju uui, cm juixiu ue i^ou.
caches pagos pela revista Playboy para tt-las despidas em suas em evidSncia. Mulheres como Maite Proenga Lldia Brondi AqUl elas explicam por que jamais deram 0UV1O0S as Cantadas:
p6ginas sao um indicador seguro de quanto elas valem para Glbria Pires, DSbora Bloch e Natalia do Vale, que jamaispublico masculino. cederam $l tentagao de expor seus corpos, (pelo menos na

De fato, apesar dos protestos feministas, as revistas mascu- revista), vez por outra recebem inesperados buques de flores em
Unas jamais foram tao prestigiadas e, ao mesmo tempo, tao suas casas. Playboy 6 capaz de requintes como mandar de
de'cisivas para impor a "mulher da moda". S6 a Playboy, presente para Gloria Pires, na 6poca em que ela rodava o filme ML
indlscutivel carro-chefe das revistas do genero, pagou mais de India, um sugestivo livro da fotbgrafa inglesa Maureen Bisilliat, ar3^BH^K
Cr$ 650 milhdes em caches ao longo de 1985. Em compensagao, com imagens de nus indigenas do Xingu. f -
pulou de um patamar de 150 mil exemplares, em dezembro de No principio de 1984, G16ria ouviu uma proposta equivalen- M,1964, para uma gorda edigao de 290 mil, em agosto deste ano, ao te k m6dla dos caches^pagos somente um ano depois, em 1985:cqmemorar seu dfecimo aniversdrio no Brasil. Gasta-se e ganha- Cr$ 20 milhdes. Hd dois meses Maite soube que estariamse como nunca com a nudez femlnina. "T-ffl Tnulh.PTPt dlspostos a pagar-lhe Cr$ 200 milhoes por sua in6dita nudez. "'«P^

; A maior fatia desse dinheiro foi direto para a bolsa de Maria , wi*ww(co que mais conta, no entanto, para um alto cache nao 6 exata- SV §>? ' JHH|
ZUda, capa da edigao de anlvers6rio e verdadeira campea dos Q$ CCL06CCL mente a beleza, mas o momenta) da carreira de uma atriz, Isso Hp|§< ,'mF S «¦ jfe--
caches. Depois de uma corte de mais de dois anos, ela sucum- 7 • ^ porque o leitor de Playboy 6 essercialmente um voyeur, mais B|§§|f . Ja M Jmm\ 1
biu a Playboy pela quantia recorde de Cr$ 250 milhdes, pagos T6SOIVICLCL COVfl interessado em devassar a intimidade do mito — mesmo um mm: K '
parte em dinheiro, parte em produtos (um carro e uma j6ia). t-alnnnrt nn <nn • mito quarentao — do que em apreciar um jovem, mas an6nimo, ;
Apesar de Maria Zilda ter inflacionado irremediavelmente ,o iclU^UU UU ilu, par de seios. wmm. A MK *
mercado, Playboy, que em 1985 manteve a media de Cr$ 20 OlltrClS Assim, todas as mulheres da novela Roque Santeiro estao ilf'l. ^WjfmUhoes por capa, nao se arrependeu. A revista esgotou nas , com cotagoes altissimas, enquanto uma linda modelo desco- Mbancas. pTQClSCLTfl Cl6 nhecida dificilmente arrancarS da revista mais do que Cr$ 12 mwxs; m <

| O novo "xod6" nacional, comofoi definida Claudia Raia, nmn milhoes. O melhor exemplo disso sao as ousadas fotos de Luiza DohOTCL BlOCil wf LICHCL BTOTlCLildgo em seguida fez para Playboy um prego bem mais razoavel: W//tU Brunet, publicadas h6 tres anos, antes de ela se tornar a mais
Cr$ 45 milhdes, mais um Voyage, totalizando aproximadamen- rnrjnrinljpnrnn" cobigada modelo brasileira. Na 6poca nao tiveram a menor "Nunca posei, em primeiro lu- "Nunca consegui encarar a
te Cr$ 100 milhoes. Ganharia bem mais se, como Maria Zilda, ^wftuMfiiuyuu repercussao. Reeditadas, recentemente, as mesmas fotos cau- gar porque nunca tive vonta- ideia de posar nua simples-aceitasse um fixo menor em troca de uma porcentagem no saram o maior impacto. de; 

'em 
segundo lugar, porque mente como um bom trabalho.faturamento da revista. Em todo caso, o cache parece justo, Mn<. h* pww,ip, Anrar * nan wt»r fmpndn nmhumj j l i. Tu , _ , ,

pois Claudia ja posara nua uma vez e, aos 18 anos de idade, com novela important Renle de Vieimond exigiu de Playboy um acho que esse ttpo de trabalho Isso porque sabe-se de ante-
uma cintilante carreira pela frente, podera posar muitas outras. apetitoso cache de aproximadamente Cr$ 150 milhdes para e um comercio com O qual nao mao que a recepgao ao traba-
A mesma quantia, por6m, foi recusada por Iona Magalhaes, que aparecer nua numa das primeiras edigoes de 1986. Contou para gostaria de compactuar, uma Iho nao e boa. Nao seguro
mSoj n ~r° 30 Ma „ zilda- p,ayboy expiicou-lhe jss0 com seus yj anos (je carreira, sem jamais ter tirado a roupa coisa indigna e cafona." essa de nego ficar me vendo eque aez anos so se iaz uma vez nem mesmo em fllmes ou pegas de teatro, ha dez anos escutan- fazendo enfim Nao e ore-Para Mario de Andrade, diretor de Playboy, o sucesso da do as mais mirabolantes propostas de revistas masculinas e ha rnnreitn iri nnnror-i nnnemrevista nao pode, no entanto, ser atribuido integralmente pelo menos cinco sendo ferozmente assediada por Playboy. "MnifS "Pmomnn ~1, ' 7" upureyi nua em
suas belas mulheres de capa. Segundo ele, "a cabega nao pode Num momenta) de solteirice convicta e de revisao de valores ^ iriU-tl/C r / UC/V\^LL fllmes, quando se fez necessa-¦ ideoldgicos, ela se decidiu. "Tive de romper com a imagem de "A unica foto em revistas des- rio para a qualidade do trajba-

* ** »tt*>*<imi<*«emtodoa 1^-0 precancer e da socie-

^i=^=^=======^===_==, A histdria de Ren6e nao chega a ser exclusive, seguro de /ot da Romn>y dade.quereagedessaforma."
que no Intimo todas as mulheres gostariam de posar nuas uma i>cnneiaer, ja maaura, com-
vez na vida, Alexandre Machado, ex-redator-chefe de Playboy pletamente despojada, com .a, ™ , _ .

^^¦IWUHHBHH|V1HHHHSHDH|responsavel por muitos ass^dios e conquistas de corpos para seauranca de tudo aue id ti- ^ (jr LOTICL rlTQS
^^¦¦^^E7iTZllTllTIVi[i1 VmVUlBliTriTTallTriVTTi^^H revista, desenvolveu a seguinte tipologia: 1 — "as mulheres de , __ \ .J ,

I [[J | J |J || [| [| MLlfi I Ml IB fi IM III I cabega resolvida com relagao ao nu", 2 — "aquelas que preci- nha feito em termos de traba- Particularmente, acho esse
sam de uma racionalizagao que justifique a foto". No primeiro Iho, com a seguranga de que negociode posar nua uma coi-
grupo — para quern posar nua 6 uma questao de por quanto, aquelafoto nao voderia devor sa meio ridicula. Nao me sen-

^ por quem e em que condigoes — se enquadrariam Sonia Braga, . , ^ j0Hh| Vera Fisher, Tassia Camargo e Sandra Br6a, que aceitou Cr$ 25 contra nada em sua carreira. una a voniaae jazenao caras

milhdes para ser capa da edigao de mitubro da revista. No Como nao sou Rommy Schnei- e bocas. Al&m disso, sou con-

faturadeanos^decasamentocomoatorPauloJosfe.^AJemdisso, patamar, prefl.ro nao fazer. jtdgare^^e^Tn^unm bunda

desplda. CarlaPprecisou de iun bom tempo para tomar a decisao sinto confortavel para exibir pessoas ficarem nuas, acho s6
& , <> WM e acabou apresentando um contrato cheio de filigranas legais. meu corpo como utilidade pii- que tem muito machismo nis-MB > W- „ Ite^SE Estipulou que a fotdgrafa deveria ser uma amiga dela, Isabel hHrn vn ni"IS / ' m !B4| Garcia, e a diretora de arte, outra pessoa de sua conflanoa. ohcu. &u

\ 

Tudo 

deveria ser muito flou, muito vaporoso."Embora te^ha ^

Wayb#y 6846 ^SIWSta 8 consider4v®ls concess6es* Vera Pteher
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Na bolsa de 
"Playboy

o nu mais caro ainda é o de Maria Zilda

O ano ainda não terminou e "Playboy" 
já pagou Cr$ 650 milhões para exibir corpos como os de Sandra Bréa (Éj, Maria Zilda e Cláudia Raia

caderno
13 LAYBOY é sedutora, mas não irresistível. Desde que,* ninfetas ainda, Maitê Proença, Lídia Brondi, Débora Bloch
e Glória Pires se lançaram como atrizes, a revista faz de tudo
para levá-las até o estúdio. No entanto, elas estão aí, invictas.
Lídia, em particular, curte uma curiosa vitória sobre Playboy:
com uma reportagem onde aparecia inteiramente vestida e
apenas seu rostinho na capa, foi a mulher que mais vendeu
exemplares da revista, o recorde de 530 mil, em julho de 1980.
Aqui elas explicam por que jamais deram ouvidos às cantadas:

ser separada do corpo" — o que quer dizer que o nu deve ser
visto apenas como parte de uma revista produzida toda no
maior capricho. Mário alega que o pique de Playboy se deve
mais à reformulação editorial que; em julho; Introduziu colunis-
tas como Walter Clark, Belisá Ribeiro e Fernando Moreira
Sallès, do que propriamente às estrelas que toparam posar para
a revista. "Se fosse só o apelo da coisa erótica, outras publica-
ções, que oferecem isto de forma bem mais explicita, venderiam
mais do que Playboy", argumenta.

Pode ser, mas é inegável que o nu é o grande charme darevista. Tanto é assim que seus redatores investem uma
enormidade de tempo e dinheiro em cantadas às atrizes mais
em evidência. Mulheres como Maité Proença, Lidia Brondi,
Glória Pires, Débora Bloch e Natália do Vale, que jamaiscederam à tentação de expor seus corpos, (pelo menos nárevista), vez por outra recebem inesperados buquês de flores emsuas casas. Playboy é capaz de requintes como mandar de
presente para Glória Pires, na época em que ela rodava o filme
índia, um sugestivo livro da fotógrafa inglesa Maureen Bisilliat,
com imagens de nus indigenas do Xingu.

No principio de 1984, Glória ouviu uma proposta equivalen-
te à média dos cachê»pagos somente um ano depois, em 1985:
Cr$ 20 milhões. Há dois meses Maitê soube que estariam
dispostos a pagar-lhe Cr$ 200 milhões por sua inédita nudez. O
que mais conta, no entanto, pára um alto cachê não é exata-
mente a beleza, mas o momento da carreira de uma atriz. Isso
porque o leitor de Playboy é essencialmente um voyeur, mais
interessado em devassar a intimidade do mito — mesmo um
mito quarentão — do que em apreciar um jovem, mas anônimo,
par de seios.

Assim, todas as mulheres da novela Roque Santeiro estão
com cotações altíssimas, enquanto uma linda modelo desço-
nhecida dificilmente arrancará da revista mais do que Cr$ 12
milhões. O melhor exemplo disso são as ousadas fotos de Luiza
Brunet, publicadas há trés anos, antes de ela se tornar a mais
cobiçada modelo brasileira. Na época não tiveram a menor
repercussão. Reeditadas, recentemente, as mesmas fotos cau-
saram o maior impacto.

Mas há exceções. Apesar de não estar fazendo nenhuma
novela importante, Renée de Vielmond exigiu de Playboy um
apetitoso cachê de aproximadamente Cr$ 150 milhões para
aparecer nua numa das primeiras edições de 1986. Contou paraisso com seus 17 anos de carreira, sem jamais ter tirado a roupa
nem mesmo em filmes ou peças de teatro, há dez anos escutan-
do as mais mirabolantes propostas de revistas masculinas e há
pelo menos cinco sendo ferozmente assediada por Playboy.
Num momento de solteirice convicta e de revisão de valores
ideológicos, ela se decidiu. "Tive de romper com a imagem de
virgenzinha da esquerda e com um medo infantil de tirar os
tênis e subir nos saltos altos", analisa Renée.

A história de Renée não chega a ser exclusiva. Seguro de
que no intimo todas as mulheres gostariam de posar nuas uma
vez na vida, Alexandre Machado, ex-redator-chefe de Playboy e
responsável por muitos assédios e conquistas de corpos para a
revista, desenvolveu a seguinte tipologia: 1 — "tis mulheres de
cabeça resolvida com relação ao nu", 2 — "aquelas que preci-sam de uma racionalização que justifique a foto". No primeiro
grupo — para quem posar nua é uma questão de por quanto,
por quem e em que condições — se enquadrariam Sônia Braga,
Vera Fisher, Tássia Camargo e Sandra Bréa, que aceitou Cr$ 25
milhões para ser capa da edição de outubro da revista. No
segundo grupo, estariam Dina Sfat e Carla Camuratti, entre
outras.

Como Renée, Dina só aceitou posar nua depois de liquidar a
fatura de anos de casamento com o ator Paulo José. Além disso,
exigiu que as fotos remetessem claramente ao trabalho que ela
realizava na época: uma peça de teatro onde também aparecia
despida. Carla precisou de um bom tempo para tomar a decisão
e acabou apresentando um contrato cheio de filigranas legais.
Estipulou que a fotógrafa deveria ser uma amiga dela, Isabel
Garcia, e a diretora de arte, outra pessoa de sua confiança.
Tudo deveria ser muito flou, muito vaporoso."Embora tenha
dado certo com Carla, nessas horas a negociação se complica,
pois, por maior que seja a preocupação estética da revista, há
que se entender que Playboy não é Photo e existem alguns
padrões que têm de ser atendidos", revela Alexandre Machado.

Para fechar um negócio com uma atriz disputada, porém,Playboy está disposta a consideráveis concessões. Vera Fisher
apareceu como deusa grega nas páginas da revista por exigên-
cia dela. Em 1983, Christiane Torloni estabeleceu que o texto a
acompanhar suas fotos deveria ser escrito pelo seu namorado
na época, o jornalista Samuel Wainer Filho. Como Carla
Camuratti, Renée de Vielmond quis ser fotografada por uma
mulher, Mariza Alvarez de Lima, sua amiga de muitos anos. "À
parte a qualidade do trabalho, a relação entre fotógrafa e
modelo tem a vantagem de ser mais cúmplice, mais de igual
para igual", diz Mariza. "A respeito das negociações de Play-
boy, digo só uma coisa: para dar certo, as duas partes têm de

| ficar contentes", conclui Mário de Andrade.

Luciana Villas-Boas

UEM vale mais: Cláudia Raia, Maria Zilda, Ioná
B Magalhães ou Renée de Vielmond? Em se tratando

de mulheres tão bonitas e tão diferentes entre si, a
^jb unanimidade parece impossível. Já existe, porém,— um critério objetivo para apontar, se não a maisbela entre as belas estrelas da televisão e do teatro, pelo menosaquela que, em determinado momento, está catalisando maisintensamente o desejo dos homens brasileiros. Os milionários
cachês pagos pela revista Playboy para tê-las despidas em suas
páginas são um indicador seguro de quanto elas valem para o
público masculino.

~ De fato, apesar dos protestos feministas, as revistas mascu-
Unas jamais foram tão prestigiadas e, ao mesmo tempo, tão
décisivas para impor a "mulher da moda". Só a Playboy,
indiscutível carro-chefe das revistas do gênero, pagou mais de
Cr$ 650 milhões em cachês ao longo de 1985. Em compensação,
pulou de um patamar de 150 mil exemplares, em dezembro de
1964, para uma gorda edição de 290 mil, em agosto deste ano, ao
comemorar seu décimo aniversário no Brasil. Gasta-se e, ganha-sè(como nunca com a nudez feminina.

¦,i A maior fatia desse dinheiro foi direto para a bolsa de Maria
Zilda, capa da edição de ahiversário e verdadeira campeã dos
cachês. Depois de uma corte de mais de dois anos, ela sucum-
blu a Playboy pela quantia recorde de Cr$ 250 milhões, pagos
parte em dinheiro, parte em produtos (um carro e uma jóia).Apesar de Maria Zilda ter infiacionado Irremediavelmente «omercado, Playboy, que em 1985 manteve a média de Cr$ 20
milhões por capa, não se arrependeu. A revista esgotou nas
báncas.' £ O novo "xodó" nacional, como já foi definida Cláudia Raia,
lógo em seguida fez para Playboy um preço bem mais razoável:
Cr$ 45 milhões, mais um Voyage, totalizando aproximadamen-
te Cr$ 100 milhões. Ganharia bem mais.se, como Maria Zilda,
aceitasse um fixo menor em troca de uma porcentagem no
faturamento da revista. Em todo caso, o cachê parece justo,
pois Cláudia já posara nua uma vez e, aos 18 anos de idade, com
uma cintilante carreira pela frente, poderá posar muitas outras.
A mesma quantia, porém, foi recusada por Ioná Magalhães, quecobrou cachê idêntico ao de Maria Zilda. Playboy explicou-lhe
que "dez anos só se faz uma vez".

Para Mário de Andrade, diretor de Playboy, o sucesso da
revista não pode, no entanto, ser atribuído integralmente a
suas belas mulheres de capa. Segundo ele, "a cabeça não pode

"Há mulheres
de cabeça
resolvida com
relação ao nu;
outras
precisam de
uma
racionalização

? Débora Bloch
"Nunca posei, em primeiro lu-
gar, porque nunca tive vonta-
de; em segundo lugar, porque
acho que esse tipo de trabalho
é um comércio com o qual não
gostaria de compactuar, uma
coisa indigna e cafona."

? Lídia Brondi
"Nunca consegui encarar a
idéia de posar nua simples-
mente como um bom trabalho.
Isso porque sabe-se de ante-
mão que a recepção ao traba-
lho não é boa. Não seguro
essa de nego ficar me vendo e
fazendo, enfim... Não é pre-
conceito, já apareci nua em
filmes, quando se fez necessd-
rio para a qualidade do traba-
lho. O preconceito é da socie-
dade, que reage dessa forma."

? Maitê Proença
"A única foto em revistas des-
se tipo de que gostei em toda a
minha vida foi da Rommy
Schneider, já madura, com-
pletamente despojada, com a
segurança de tudo que já ti-
nha feito em termos de traba-
lho, com a segurança de que
aquela foto não poderia depor
contra nada em sua carreira.
Como não sou Rommy Schnei-
der e tenho um longo caminho
a percorrer até chegar a esse
patamar, prefiro não fazer.
No momento atual, não me
sinto confortável para exibir
meu corpo como utilidade pú-
blica."

? Glória Pires
"Particularmente, acho esse
negócio de posar nua uma coi-
sa meio ridícula. Não me sen-
tiria à vontade fazendo caras
e bocas. Além disso, sou con-
tra o veículo, que passa uma
imagem submissa da mulher:
ela se expondo para outros
julgarem se tem uma bunda
bonitinha. Não sou contra as
pessoas ficarem nuas, acho só
que tem muito machismo nis-
so aí."
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Carlos Eduardo Novaes

Elymar Santos, há 12 anos cantando na
noite da Zona Norte, chegou, enfim, ao
Canecão, consagrado por seu público fiel

ELYMAR SANTOS

Na noite

do sonho

balança o

Canecão

Cleusa Maria

ELYMAR 

Santos, o cantor que alugou
o Canecão para realizar o sonho de
uma noite, na terça-feira, lavou a
alma da Zona Norte, de onde vinha a

maioria maciça que lotou e balançou a casa,
como nas estréias das grandes estrelas. Mas
que isso, ele acrescentou à história dos 18 anos
do Canecão um fato inédito: a consagração no
mais cobiçado palco da Zona Sul, de um nome
desconhecido nesse circuito. Fez muita gente
pensar que podia estar vendo nascer uma
estrela.

Foi isso que levou um dos diretores da
casa, Manuel Valença, do meio da platéia, a
intervir emocionado, nos momentos finais do
show. Todo o canecão, que sambava e canta-
va "Só Dá Lalá", junto com o artista, seis
baianas, passista e porta-estandarte da Impe-
ratriz Leopoldinense, parou para ouvir a voz
que assumia o microfone: "Elymar quem está
falando é a direção do Canecão, estamos im-
pressionados com sua raça, persistência e
ousadia". O cantor caiu em lágrimas e a
platéia — aos gritos de "ele merece" — no

, delírio. Elymar Santos, o astro das churrasca-
rias, acabava de ser convidado para repetir o
espetáculo nas noites de sábado e domingo,

1 na ausência de Bethânia que se encontrará
í em São Paulo.

Antes do shów, já na porta do Canecão, o
I movimento denunciava algo de diferente. O

guardador, que tomava conta dos carros no
canteiro em frente, sem pernas e olhos a medir

: diante de tamanha movimentação, não enten-
: dia nada: "Quem é esse cara que nunca ouvi
| falar e está enchendo assim?"

A resposta estava dentro do próprio Cane-
cão. Às nove e meia da noite — hora prevista
para o início do show — a casa já estava cheia.

; Casais em grupos, turmas de jovens e de
senhoras, enquanto esperavam entrada do
cantor conversavam animadamente nas me-

: sas coalhadas de garrafas de cerveja. Como
provavelmente, ninguém fosse esticar dali pa-
ra os bares da Zona Sul, (como acontece nas

; grandes estréias) se davam tudo a que tinha
direito. A ceveja corria a rodo.

No camarim, Elymar suava em bicas e o
filho Thiago. (fazendo um ano naquela noite)
dormia tranqüilo, alheio ao nervosismo do pai
estreante. O cantor subiu ao palco, com meia

hora de atraso, vestindo calça branca e cami-
j seta de paetês e já na primeira música, Mam-

bembe, de Chico Buarque, mostrou a garra de
j quem investira tudo por uma noite de glória,
j Ou não. Era tudo o que a platéia esperava
] para começar a ovacionar com palmas e asso-
j vios.

Sem um estilo de repertório definido —
; como a maioria dos cantores que faz a noite —
Elymar desfilou sucessos que iam de Gonza-
guinha, Chico Buarque, Milton Nascimento, à
vencedora do Festival dos Festivais "Escrito
nas Estrelas". Não houve uma só música em
que não fosse acompanhado pelo público com
palmas ou cantorias. Muita gente se levanta-
va das cadeiras e as arquibancadas lembra-
vam os bons tempos dos festivais, com verda-
deiras torcidas organizadas. Uma das laterais
estava ocupada pelos alunos de dois colégios
da Zona Norte.

No palco, tirando a camisa para cantar o
afoxé "Araketo é meu Araketo é seu...", sem

í antes se esquecer de saudar a Bahia de MariaBethânia, Elymar mostrava a segurança de
quem se encontra em casa. Agradeceu a Deus,
citou nominalmente as pessoas que o ajuda-
ram, fez agradecimentos, anunciou o aniversá-
rio do filho (a platéia tirou um"Parabéns pra
você"). A comoção foi geral, nos momentos
finais, quando ele foi convidado a voltar ao
Canecão. Consultou o público ("Posso contar
com vocês para assumir esse compromisso?")
e os músicos que hesitaram. Elymar, não: "se
não der para todos tocarem, procuro outros ou
pego o violão e venho sozinho".

No camarim entre entrevistas à televisão
e jornais — completamente transtornado pela
emoção — ele perguntava a quem ia lhe levar
um abraço: "Você esperava que fosse assim?"
(quase aos prantos). Uma das primeiras pes-
soas a chegar até ele, foi D. Lygia, a mãe de
Mário Priolli, dono do Canecão. Se ela for um
termômetro, Elymar poderá repetir a façanha
nestas duas próximas noites.

A última noite de um homem

OS 

prefeitáveis através-
sam.sua última noite co-
mo candidatos. Amanhã
à noite ou eles dormirão

eleitos—é a Prefeitura deixará de
ser um sonho — ou recostarão a
cabeça no travesseiro com mais
um "ex" nos seus currículos — e
todos esses meses não terão signi-
ficado mais do que um enorme
pesadelo.

Trata-se de um momento úni-
co. Uma noite muito especial em
que o candidato chegará em casa
com a sensação do dever
cumprido e a frase de César na
ponta da língua: "a sorte está lan-
çada". Após meses de campanha
n&o há mais nada a fazer. Mas
como se comporta um candidato,
em casa, na noite que antecede a
eleição? O Prof. W.Y. Zipperman,
um dos maiores estudiosos de Psi-
cologia Eleitoral, informa em seu
livro "The Long Night Before
Election" (42° edição) que a maio-
ria dos candidatos se comporta
como um leão (tenso e nervoso)
enjaulado. Uma pequena faísca,
diz Zipperman, poderá provocar
uma explosão e levar o candidato
a quebrar tudo dentro de casa.

De um modo geral, prossegue
Zipperman, o candidato chega e
procura se isolar. Tranca-se no seu
gabinete, no quarto, ou, se mora
num conjugado com muitos filhos,
no banheiro. É um momento de
introspecção, de mergulho inte-
rior. Zipperman chama a atenção
da família: mantenha-se à distãn-
cia. Alerta ainda a mulher, esposa
ou patroa, para o seu papel, de
suma importância. Por mais que
ela esteja se sentindo rejeitada
(em função dos meses em que o
candidato trocou-a pela campa-
nha) a noite da véspera não é o
melhor momento para ela se apro-
ximar com cobranças do tipo: "vo-
cê não conversa mais comigo";
"não me dá atenção"; "nunca
mais fomos a um cineminha
juntos".

Deve-se evitar também levar
pequenos problemas domésticos
aos candidatos na última noite
antes da eleição. As mulheres, es-
posas ou pàtroas, não sabem o
risco que correm, prossegue Zip-
perman, cercando o marido para
dizer que "a empregada vai embo-
ra" ou "apareceu uma infiltração
na cozinha" ou "o Zezinho não
quer estudar". Quanto ao sexo,
nem pensar. Na véspera da eleição
os candidatos só pensam èm ho-
mens: os adversários, seguranças,
cabos eleitorais, futuros secretá-
rios. Zipperman aconselha às mu-
lheres, esposas ou patroas a man-
terem suas camisolas sensuais e
transparentes na gaveta.. Quem
sabe amanhã...se ele for eleito?

Os candidatos não devem ser
incomodados de forma alguma.
Nada de ficar chamando-o para
comer, para dormir, para dar um
jeito nas crianças. As mulheres,,
esposas ou patroàs devem zelar
também para que os filhos nãò
derrapem numa inconveniência.
Conta Zipperman que numa elei-
ção num condado do Alabama,
mal o candidato —na última noite
—- botou os pés dentro de casa, um
dos filhos adiantou-se e jogou-lhe
na cara: "Lá no colégio, o profes-
sor disse que o senhor já perdeu
essa eleição!" Horas depois ó garo-
to foi internado com hematomas
por todo o corpo.

As mulheres, esposas ou pa-
troas não devem se assustar com
um fato muito comum às vésperas
da eleição a que Zipperman cha-
ma de Síndrome de Abraham. O
candidato entra em casa e condi-
cionado pelos meses de campa-
nha, trata seus familiares como se
fossem eleitores. Certamente isso
ocorrerá hoje à noite, nos lares de
alguns candidatos. Jânio Quadros
é um dos que sofre da Síndrome
da Abraham (além de labirintite).
Talvez por ser um recordista em
candidaturas. Chega em casa e sai
cumprimentando a mulher, filha,

netos, primos, um por um: "Como
vai? Tudo bem? Conto com o seu
voto". Depois começa a revista da
sala. Olha. debaixo do tapete,
atrás das cortinas e grita para os
presentes:

— Os comunistas? Onde estão
os comunistas?

Mas o que fazem os candidatos,
trancados num canto da casa?
Zipperman declara que a maioria
reza. Boa parte que até então só
teve tempo de prometer ao povo,
faz promessas aos deuses. Alguns
contam e recontam as últimas
pesquisas. Outros armam sua es-
tratégia para visitar as sessões
eleitorais. Muitos ficam fechando
a conta das dividas contraídas
com a campanha. Mas há também
os que — absolutamente conven-
cidos da vitória — dão os retoqués
finais no discurso de posse. Em
algum momento, avança Zipper-
man, eles vão para a cama tentar
dormir. A maioria percebe que es-
ta será uma noite de cão e fica
caminhando pela sala- Alguns,
mais otimistas, chegam a escovar
os dentes e botar o pijama. Não
fazem mais do que rolar na cama.
Outros se envolvem com imagens
tenebrosas. Fernando Henrique,
se tentar dormir hoje à noite, vai
ficar vendo bruxos montados em
vassouras voando pelo quarto.

Segundo Zipperman o compor-
tamento do candidato depende
muito da sua relação com a elei-
ção. Existem, diz ele, quatro tipos
básicos de candidatos: os que es-
tão com a vitória assegurada; os
que estão com a derrota assegura-
da; os que não têm idéia do bicho
que vai dar e aqueles que todo
mundo sabe derrotados, mas que
continuam certos da vitória. No
primeiro caso estão o baiano Ma-
rio Kertsz, o cearense Paes de
Andrade, o mineiro Sérgio Ferra-
ra. Estão tão tranqüilos que quem
for à casa deles hoje à noite é

capaz de encontrá-los dormindo
na poltrona diante da televisão.

No segundo caso estão cente-
nas de candidatos espalhados por
todo o país. Entre eles os candida-
tos dos partidos nanicos cariocas.
Quem for visitá-los hoje à noite
vai vê-los reunidos com a mulher
na sala (depois do momento de
reflexão) explicando que mesmo
de uma derrota pode-se èxtrair
uma vitória: "Não foi tão ruim
assim, mulher, a televisão me tor-
nou conhecido, as pessoas falam
comigo nas ruas, isso vai permitir
que eu me eleja fácil, fácil, para a
Constituinte e aí vou poder pagar
minhas dividas e tirar suas jóias
do prego".

O terceiro caso é o mais dramá-
tico de todos. Nele estão incluídos
os dois principais candidatos de
Recife, Curitiba e S. Paulo. Nessas
cidades ninguém é capaz de pré-
ver, com certeza, o resultado das
eleições. Zipperman sugere àque-
les que quiserem visitar tais can-
didatos hoje à noite que já che-
guem berrando "já ganhou!". Se
forem procurar o candidato para
manifestar dúvidas e apreensões é
melhor nem aparecer. Ou se arris-
cam a serem postos a pontapés
para fora da casa do candidato.

O quarto caso é o mais patéti-
co. Nele se incluem dois dos candi-
datos à Prefeito do Rio de Janeiro:

, o Jorge e o Rubem. Todos à volta
deles — inclusive familiares — sa-
bem que a eleição está perdida.
Mas eles continuam delirando.
Hoje à noite vai ser um sufoco na
casa deles. A família querendo de-
sembarcã-los desse sonho impôs-
sível e eles escolhendo o secreta-
riado. Diz Zipperman que este é o
caso mais grave. Nos outros, as
questões familiares cessam com o
resultado. Nesse, os problemas co-
meçam exatamente com o resul-
tado, quando a mulher, esposa ou
patroa se vira para ele e cobra:

— Eu não disse? Não disse que
você não ia ganhar?
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'IP- 
|B HHI "im0 de Mar do de mais especiflcamente do

^n.w. I Souza. fim do Governo Figuelre- |
NOVISSIMO JIRACJ va. wama e suva pro- • para a empreitada, os do ao surgimento da No-'.Faga sua festa de fim de ano na mais beta casa de mete uma serie de reve- ^ produtores reuniram va ReDUblica.' Copacabana, com um fantdstico decor, music a ao vivo, I 1&Q06S Q6 m&IiODr&S || 77WS7710 tiTHB do vitOTiOSO I

pista de danqa. PreSos especiais para empresas. Reservas pouco convencionais Bey0 da Muiher Aranha • Garcia come?a a jun-
, na drea de mineraQao, — o diretor Hector Ba- tar material para um li-

Scrvifo daborado por flamboyant buffet de reflorestamento e de bencoe os atores William vro de memdrias politi-Rua Sigueira Campos, J2-A — Tel^55-5864 Q| contxabando. Hurt e Sonia Braga. cas que pretende langar
• A obra, na verdade • yai ser bis de sucesso. no (uturo.

i* . • ¦ ¦ ¦ -ri um documento, estft Gisela Amaral e Alberto Pitigliani em recenteacontecimen- 
ETTHTSfl^BHH sendo aguardada com tQ ocial saaa^S—S

r-r— i .. Papeis trocados

iiPlilBliPBIBBBHnf'.lwSSS^S p ir "Big business" MdXCd. • Do teatrblogo Dias Go- *mK
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V° .chega 
segunda-feira ao rlfk nonoltl «pes, 

autor do maior fen6- ^ "'ll

——— a mvasao I Brasil a missao t&cnica soiM-1 CLU Pvildill 
meno da televisfto brasi-

f| A WY% fk Y C • 
Apartirdomomentoem ^^a^ommu SrnUMi- • Depois de quatro dias de estre- pro^^TldvTgado' do

1. 1 *3 III CI que se constatou ser im- in loco a compra aemmeua mecimento, voltaram ao normal niabo oue vai ao ar na r\A, W
_ _ _ . , _ _ nn/\Ba/\Ma A ' praticftvel a id6ia de se re- prima da Vale do Rio Doce. ontem as relagdes entre o Presi- seminda-feira, pela TVE: ,
GRANDE PROMOCAO baixarofossoqueseparaa • Os sete membros da mis- dente Jos6 Sarney e o Ministro «C(.4o JL iff

!?A» V%MAr irxAnc geral do campo do Mara- sao, que durante duas sema- Pedro Simon -E»
M6VEIS DE QUALIDADE cana, como fonna de evi- nas permanecerd no pais, co- ?Bd^°%o^S o Presidente da estou constatando que ul-

DFSCONTOS ATE 50% ^HtaTa« nSdCaeS megam sen piriplo visitando Re?JbIcf s^mteirof Jfelos jor^ timamente no Brasil W^g^.
n «[ /T.,„w i. res durante as partidas, o Caraj&s. Tubardo e Itabira. nais _ esteve durante aquele - realidade anda copiando ^BBk1 Leblon-BarraShopping—TijuCOr-Caxambi esq. | Secretfirio de^EspOTtes^e • Aseconcretizartodaapro- tempo na marca do p^nalti, qua- demais a flc^fto. iMMfffflfft I

» Hondrio Brasilia Park Shopping Laj»r. Jow Roberto SU- 
gramagdo de exportagao, a se sendo substituido.

UHima »emana sugestoes as mais sui ge- Vote vai embolsar 1 bilh&o pr6prioapresidente°s£TieyU por DjftdjldCLdP t&CTliCCL
neris para contornar 500 mUhoes de ddlares. telefone, ao saber que o vazamen- X./ LJ L\s IMLU/Li/LLts l/\Z>\s II/LL/IJ/ |

y ¦¦ v problema. to da informaQ&o & imprensa ti- • Porgy and Bess, de Gershwin, considerada a maior
fCULTURA GERAL I Entre elas, a de espalhar nha ocorrido mais embaixo — ou 6pera norte-americana e que acaba de cair no dominio I

Prof. BsssBW^HSW aaim cfies dobermann famintos, C /jyvi /yi /^/yyi seJa> Simon tamb6m nao tinha Dublico. est^ nos pianos do Municipal para o ano que
{Maria Aparoclda Chagas SsSsrs encher o fosso com cacos O C # lb # v\JI/ vV conhecimento^do escandalo. vem.

a it Alia 
Ra^8°IH 

At |<ra VjMWw I de vittoo, eletriflcar uma # vaisereaMzardialSdedezembro • Quem tamb6m andou de novo • Para a montagem do espet^culo, um unico problema:to™» 
TYrfmPMPP^ cerca de arame, encner o naddade do Mexico osorteio, pela na marca do p6nalti foi o Minis- por exigencia do compositor, todos os cantores devem

I VoHtono-Coi»ioSi««Bo-26noy! nTffHil Lll I ["'-i '*** buraco com figua, e mais e FIFA, para a composigOo dos gru- tro Jofio Sayad. ser negros mesmo, nao valendo em cena brancos pinta-
3) - Fiomnfo-Mkhiiiangtio -3d*t f' ^g'p'- mais. pos que disputardo a Copa de 86. • Ele e o assessor Luis Paulo dosdeDreto4) - Vmio.Kumtino -iod.1. • Enquanto os engenhei- • Ate agora n&o se sabe quem sera Rosemberg. R„cii a mtnimn n m',mBm Ho rantnmQ nPnm« mm5) - v«ono-shaiw»p«oi» -i7d«x. ntfM ros do Estado nSo chegam o representante do Brasil nesse • No Brasil 6 minimo o numero de cantores negros com

3- Hin. - 14 te 16 hora. a uma conclusSo sobre o evento de capital import&ncia pa- ¦¦¦ capacidade tecnica para enfrentar a dificihma e exigente
IATUR gaaral que fazer ou algum torce- raojutebol. partitura.

^""--fefeMi rrn.'ss-r-n ¦¦¦ Especial ...

J 
1-'°°- riSr ""n,a5Sesc°n" Hora certa de Natal Roda-viva

'. • O presidente do PMDB, Ulys- • O jornalista Roberto D'Avila "A Sra Nenette Weins- ¦ Regina Marcondes Fer-
ses GuimarSes, esta convocan- voltou de Paris trazendo na ba- chenk, que na v6spera j& raz sera a entrevistaaa do

C cai acfd rt do para segunda-feira uma en- gagem o especial de Natal que havia sido homenageada Encontro Marcado, de Dt^
HSCUie esia. PTSSSTlCCi trevistacoletiva. TV Manchete vai levar ao ar dia pelo seu anivers6rio com nuza Leao, se^d^-fetra

 1 / OOC/I C/yW' . Um unico detalhe esta causando 24 de dezembro. um almoco oferecido pela que vem as 21hl5min na

HOJE 12h15min IT) flPfsPlflCl,CL perplexidade:Ulyssesoestafazen- • Trata-se de um programa ®raMyia In6s®c°r
JBWV nujc \CV\ loil 1111 atUOOC/UUU 

^ no mesmo estilo dos Presiden- com Diana Ross, gravado em tou ontem a ser festejada, . 0 Saborear-te promove
Br, "IN THE STILL • Apesar do sucesso de seu tes da Republica — ou seja, exigin- Paris — onde ela estd filmando tamb6m com um almo?o sabado um almo^o de me-

Turwi^uri. comlcio, o candidate Fer- do prtvio credenciamento dos jor- a histdriade Josephine Baker- gue il®8**88 nu portugu«s assmado por
niJM1 OF THE NIGHT nando Henrique Cardoso naltetas e perguntas por escrito. durante um show com 20 mil SraV«a V^onc^ 

EmiUa 
Maria de LanSa

1 Tf 111 , | ..I , vnitnn nara casa anteon- espectadores no Th&atre de ¦ o preside)nte aa retro- Campos.
Ja r COm Daniel Michaels. t nrofiindamente irrita- * * Bercy. br4s> H61io Beltrfto, too- u No ontem do

do com a desorganizacao • jahaquemtenhafarejadonoar • Foi a primeira entreyista da n^ scoteh^om tOTta" de Nino da cidade o ex-
RADIO JORNAL DO BRASIL FM 99,7 na escalagao dos oradores indicios do lancamento de seu no- I cantor a para a televisao brasi-1 coco. Presidente G^sel e^ ex- I
—¦^——— da festa de encerramento me a sucessao presidencial. leira. B Cecilia Mota sacode , a "T1®;

de sba campanha.   Morro da Vifiva na segun- suv."
I • Cardoso nao aueria no ¦¦¦ da-feira com uma grande JaHodo MaseimentoSilva

"¦™palanque nem o secretario- T7„nriO nnrHriQ feste a fantasia, comemo- semMa em Cor"
RESTAURANTE ^,.1 do pc do b, mo VdCdS ffOraaS XX" a7vVS1ch«o ««

^ m \ FAROLDABARRA ra^X'Dl^tanto aue • Seh4algu6mdentrodoGo- recebe dia 27 na Cftmara ¦ CarregoaVidaSozinha,
/ !—\ \ n MFIHDR RDDPin DF Giocondo verno feliz com a realiza<?ao Municipal o titulo de Ci- de Maria Cecilia Soares de

f *?lFRUTOS DO MAR nenhum 
dos dois foi convi- das elei^des municipals 6 dadfio Honorario do Muni- Gouvfea, sera langado dia

\ J 
hKUIUbUUM^ dado. ECT Hb cipio do Rio de Janeiro. 27 na Xanam com noite de

\. KtttwMmie^ / pescaria propria • Mas, para surpresa geral, s Se'gundo estimativa da pr6- ¦ Carla de Niemeyer faz autegrafos a partir das 20
em pleno. tumulto Amazo- os Correios de- -s# seu debut como diretora horas.

SlT Haov,^ KSSrS-* nas apareceu, foi convoca- Jem Sturar' nos prdximos de ctaema: participa do ¦ O compositor e maestro
ISSSI^ do aomicrofone efelouin- dias 0 meSmo que costumam Sagem^MeZriL d&e SnaSalaCecnTa^eiterxninaveis minutes. faturar na 6poca do Natal ^ um cSor^al montado 5? em primeira audi-

Maionese dc camarSo • Msngolts • Polvo com arror c brocolis * ? pATtC) pClftS jUStlflCatlVaS Oil- * ' \ COIT1 O aTQVliVO dO Canal C&O, a Cantata SumidOlITO,Mawnesedeatum -v^sa^ .^Peixcao^ ciais; 
£ffte pela farta coFfes- / 

com ^adaempoemasde 
Ol-

^8E^r^S°-BARRA So S a defor^rtSo pondfenciaenviadapeloscan- - David Azulay inaugura gaSavary.
didatos a possiveis eleitores. \ mais uma loja de sua Blue ¦ Ana Caran apresenta-se

. se dependesse da ECT dla 18 ™ Ba"aS^ ^e:_— 6 S*bad° n°
¦—janio Quadros. pals vivena em elei?6es. ptag. Equrnox.

Fred Suter

CI TFRni 15 MI j i-l queuos e vinhos em BUffet

I m. M 75 XARIEDADES DE QUEIJO, RACLETTE, . » 5" FEIRAS s^~~) W \ /
batata rostie, frutas e vinho incluIdo rsTvSY
PREQO plpmtsoa Cr$ 70.000 /tvr y'274-579?^ 239-5744 / \ /

"musica ao vivo com noberto santos / ataulfo de paiva. 270 si solci

E com 0 primeira *stac. 
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to FLAVIA, •^#"lac°s poderem'reviver ao vivo a ¦ ¦
•»D g*HOCt*M 1 ltfV aMff Ib mm musicadosseusfdoloscomarran-^^
t'll'I'EBQL IrHDEyH Paulo Goulaxt, Nicette Bruno, ^llwiUrHll ¦ iosevocaisquefazemaplat6iade-^^k %

I_ Tonum ^1 AnoelaLeal, Roberto Bonlim, Emlliano Queiroz, W 11 WjlKj | | Afl I; lirareparticipar Estr6ia dia 7de no-m<
SHOW /nUnUU rpmando To»6 Paulo Ce«ar Grande 1 LJWll | ¦ vembro. Aentrada da direitoa uma cai-%^
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RAdio JB 940 ytw Sss»y
20h e 22h - sabado — Cr$ 40.000^6^^ ^

Reservas; Tels.i 220-8394 e 21Q-1382 — R-30 

fr* 
Festas de M de Ano

Jj SHOW 
• NOVAS ATRAQOES • MUSICA PARA DANQAR • COZINHA INTERNACIONAL

\jgiBS, Vi A II ItSi// j/ Confraternize e comemore o sucesso de 1985 na maior casa de show da America Latina.
\mrnl 

im? // mL fS& Promova o almoco ou jantar festivo de sua empresa optando por uma de nossas casas.
Faca sua reserva j^. Tels.: 239-4448 e 239-4835.

v 
R|Q CA5TELO DA LAQOA * A5A BRAMCA * UM, DEUX, TROI5 * CAPE MICE

ARRAIOLOS DIAMANTINA
CASA CAIADA
MARIA CLAUDIAa mal» completa coleção

Rua Vltconde de Plraja

NOITES DE SERESTA
TODAS

AS 5a*, 6a'
E SÁBADOS

RESERVAS
385-3321
385-3322

DESFRUTE DE TODAS AS DELICIAS DA COZINHA INTERNACIONAL E
DANCE A VONTADE NUM AMBIENTE AGRADAVEL A BEIRA DA PRAIA —
COM MUSICA AO VIVO, SEM COUVERT ARTÍSTICO

AV SERNAMBETIBA 6000 - BARRA
AMPLO ESTACIONAMENTO

quinta-feira, 14/11/85 o CADERNO B o 3
JORNAL DO BRASIL

ILUMINAÇAO AMBIENTAL

SPOTS P/ QUADROS • JARDINS
Projetos • Venda • Instalação

| Financiamento rvJN * »o
© 521-2597 LAI0SI3S!i»

,jVenha visitar nosso novo Showroom. Solicite visita
'de nosso projetista...ou chame o JOSIAS.'Rua 

Francisco Otaviano, 23. Posto 6 Copacabana

Zozimo

Vindo

à tona
Deve sair até o final

do ano o livro, ainda
sem nome, escrito pelo
Almirante Roberto Ga-
ma e Silva, ex-
presidente do Grupo
Executivo do Baixo"
Amazonas.

Como antigo inte-
grante do Conselho de
Segurança Nacional e
profundo conhecedor
da área em que opera-
va, Gama e Silva pro-
mete uma série de reve-
lações de manobras
poUco convencionais
na área de mineração,
de reflorestamento e de
contrabando.

A obra, na verdade
um documento, está
sendo aguardada com
grande expectativa.

"Barata Ribeiro, 396 _«iTels.; 257-0277 e 237-8196,W do Machado, 11 lj, hTeít: 285-1148 e 285-054&

REFORMAS DE: Calças, Paletós,
Colarinhos, Punhos, Gravatas. Tro-
ia ziper, faz cerzido invisível, etc.
Conserta qualquer roupa.

Memórias

políticas
O. Governador Hélio

Garcia começou esta se-
mana a ditar para um
gravador várias passa-
gens da vida política do
pais nos últimos tempos,
mais especificamente do
fim do Governo Figueire-
do ao surgimento da No-
va República.

Garcia começa a jun-
tar material para um 11-
vro de memórias politi-
cas que pretende lançar
no futuro.

Repeteco
A Orion Pictures e a

Embassy estão se dando
as mãos para produzir
no Brasil, a partir de ja-
neiro próximo, a versão
cinematográfica de O
Imperador da Amazônia,
baseado no livro homô-
nimo de Mareio de
Souza.

Para a empreitada, os
produtores reuniram o
mesmo time do vitorioso
Beijo da Mulher Áranha
— o diretor Hector Ba-
benco e os atores Wüliam
Hurt e Sônia Braga.

Vai ser bis de sucesso.

lâfGEAGÁ TAPETES
A». N. S. CofMcab.ni, 581 H. M. T. 257-9996

(Centro Comercial Copacabana)
ft. Vise. Ptrajá, SM Sub-ulo 102. T. 2394547

(Galeria Vitrine 1 pinem.)

Gisela Amaral e Alberto Ptíigliani em recente acontecimen
to social »

Papéis trocados
• Do teatrólogo Dias Go- J0ÊSÊI
pes, autor do maior fenó- f
meno da televisão brasi-
leira, Roque Santeiro, no fEi /ggj
programa Advogado do ™
Diabo que vai ao ar na v
segunda-feira, pela TVE: «•** ,

— Eu escrevo ficç&o
imitando a realidade, mas
estou constatando que ul-
timamente no Brasil "*^j
realidade anda copiando I
demais a ficção.

Marca

do pênalti

"Big business"
Chega segunda-feira ao

Brasil a missão técnica sovié-
tica encarregada de estudar
in loco a compra de matéria-
prima da Vale do Rio Doce.

Os sete membros da mis-
são, que durante duas sema-
nas permanecerá no país, co-
meçam seu périplo visitando
Carajás, Tubarão e Itabira.

A se concretizar toda a pro-
gramação de exportação, a
Vale vai embolsar 1 bilhão
500 milhões de dólares.

Contra

a invasão
A partir do momento em

que se constatou ser im-
praticável a idéia de se re-
baixar o fosso que separa a
geral do campo do Mara-
canã, como forma de evi-
tar a invasão de torcedo-
res durante as partidas, o
Secretario de Esportes e
Lazer, Jorge Roberto Sil-
veira, começou a receber
sugestões as mais sui ge-
neris para contornar o
problema.

Entre elas, a de espalhar
cães dobermann famintos,
„encher o fosso com cacos
de vidro, eletrificar uma
cerca de arame, encher o
buraco com água, e mais e
mais.

Enquanto os engenhei-
ros do Estado não chegam
a uma conclusão sobre o
que fazer ou algum torce-
dor mais imaginativo não
oferece a solução para o
problema, as invasões con-
tinuarão.

d e mar co

GRANDE PROMOÇÃO

MÓVEIS DE QUALIDADE

DESCONTOS ATE 50%
; Leblon-BarraShopping—Tijucar-Caxambi esq.
I Honório Brasília Park Shopping

Última semana

Depois de quatro dias de estre-
mecimento, voltaram ao normal
ontem as relações entre o Presi-
dente José Sarney e o Ministro
Pedro Simon.

Simon, em função do affalr do
IBDF — do qual o Presidente da
República se inteirou pelos jor-
nais — esteve durante aquele
tempo na marca do pênalti, qua-
se sendo substituído.

A reaproximação partiu do
próprio Presidente Sarney, por
telefone, ao saber que o vazamen-
to da informação à imprensa ti-
nha ocorrido mais embaixo — ou
seja, Simon também não tinha
conhecimento do escândalo.* * *

Quem também andou de novo
na marca do pênalti foi o Minis-
tro João Sayad.

Ele e o assessor Luis Paulo
Rosemberg.

'CULTURA GERAL
Prof.'Maria Aparecida Chagas

Diniz Raposo
. A ITÁLIA — 5 AULAS
1) - Roma -19nov.
2) - Vatteono-Cop»laSitflno-26nov.
3) - Floranfa-MicMangds -3d*i.
4) - Vmio.tiianMno -10 d».
5) - Vwono-ShakMpMrt -17<fcr

3" Mm - 14 te 16 hwa*
IATUR

Instituto d* Apokj.ao turismo
Local:

; Av. Copacabana. 978 t/loji 203
. Tel. 255-1539 J

Sem nome
Vai se realizar dia 15 de dezembro

na Cidade do México o sorteio, pela
FIFA, para a composição dos gru-
pos que disputarão a Copa de 86.

Até agora não se sabe quem será
o representante do Brasil nesse
evento,, de capital importância pa-
ra o futebol.

u m m

Hora certa
O presidente do PMDB, Ulys-

ses Guimarães, está convocan-
do para segunda-feira uma en-
trevista coletiva.

Um único detalhe está causando
perplexidade: Ulysses o está fazen-
do no mesmo estilo dos Presiden-
tes da República—ou seja, exigin-
do prévio credenciamento dos jor-
nalistas e perguntas por escrito.

* * *
já há quem tenha farejado no ar

indícios do lançamento de seu no-
me à sucessão presidencial.

• ¦ ¦ ¦

Vacas gordas
Se há alguém dentro do Go-

verno feliz com a realização
das eleições municipais é a
ECT.

Segundo estimativa da pró-
pria empresa, os Correios de-
vem faturar nos próximos
dias o mesmo que costumam
faturar na época do Natal —
parte, pelas justificativas ofi-
ciais; parte pela farta corres-
pondência enviada pelos can-
didatos a possíveis eleitores.

Se dependesse da ECT o
país viveria em eleições.

^11»A VERDADEIRAMfcOTUII-IlISB&IIJ:..fliBimum ffliic
Especial

de Natal
uausivAM tmc

O jornalista Roberto D'Ávila
voltou de Paris trazendo na ba-
gagem o especial de Natal que a
TV Manchete vai levar ao ar dia
24 de dezembro.

Trata-se de um programa
com Diana Ross, gravado em
Paris — onde ela está filmando
a história de Josephine Baker—
durante um show com 20 mil
espectadores no Théatre de
Bercy.

Foi a primeira entrevista da
cantora para a televisão brasi-
leira.

RESTAURANTE
FAROL DA BARRA
0 MELHOR RODÍZIO DE
FRUTOS DO MAR
PESCARIA PRÓPRIA

PRATOS GUENTESStrogonoíT d« camarãoCamarão ao curryBacalhau ao Gomes de SáMuqueca de peixeLula NapolitanaPolvo com arroz e brocolisFilet de Peixe ao molhode'camarãoTrilha fritaCamatáo à paulista

ENTRADASopa mariscoCasquinha de siri
lula ao vinagreteMexilhãoSalada de atumSardinha portuguesaOstras\tongolisVárias saladas

PRATOS FRIOSMaionese de lagostaMaionese de camarãoMaionese de atum

QUEIJOS E VINHOS EM BUFFET

15 VARIEDADES DE QUEIJO, RACLETTE, P FEIRAS \V\ ?
batata rostie, frutas e vinho INCLUÍDO -y^
'PREÇO pip9ssos Cr$ 70.000 /
RESERVAS 274-5799.S 239-5744 / \ X\ /
"musica Áo vivo com noberto santos / ataulfo de paiva. 270 si soló
>ESTAC. GRÁTIS. X RIO DESK3N CENTER

DOMINGO flKlVfKiflPl
BEATLES Mm B W—m
3.* country
2.' / 3.' / 6,' / SÁB, A1H BILIY BLANCO JR

As quintas-feira, na^%^
W ^^BoitePapillon,das22às4h,mW Wo conjunto Idéia Fixa apresenta 1
í Mo Beatles Alive mais emocionante da 1
«cidade. Todos os sucessos do quar- J

fMteto de Liverpool para os beatlema- m
W nlacos poderem reviver ao vivo a
M música dos seus ídolos com arran-^F

jos e vocais que fazem a platéia de-^^k
(irar e participar. Estréia dia 7 de no-^
vembro. A entrada dá direito a uma cai-i
piroska Dijon. Ali together now.

I lotei
'ff Inter-Continenta)

AffllE BELL ÀS 20:30 • AV. BARTOLOMEU MITRE, 370 • LEBWN • TEL. 294-0547

fzfirRQ Oi rifará0FLAVIA, 1
CABEÇA 1
TRONCO 1
E MEMBROS

JB
FUTEBOL
SHOW

Paulo Goulart, Nicette Bruno,
Angela Leal, Roberto Bonlim, EmUiano Queiroz,
Dirce Migliacio, Fernando José, Paulo César Grande
e grande elenco. Direção: Luiz Carlos Maciel.

ATRIZ CONVIDADA: SILVANA CALÁBRIA
2ih — 4." e 5> — CrS 25.000, 
18he 21h — domingo — CrS 2S.OOO,
2ih 6.1 — CrS 40.000,
20h e 22h — sábado — CrS

Tels.: 220-8394 e 210-1382 — R-3Q 

RADIO JB 940
f Av. Prefeito Mendes de Morais, 222

Sâo Conrado • Tel.: 322-2200 - Rio de Janeiro j

SHOW • NOVAS ATRAÇÕES • MÚSICA PARA DANÇAR • COZINHA INTERNACIONAL

Ei
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4 Q CADERNO B Q quinta-feira, 14/11/85 HOJE NO RIO JORNAL DO BRASIL v;.

TT sua Slmografia, Bancso acumula IT Target, Gene cai nas malhas da ~
II r tdiJXLU premios de Cannes a San Sebas- If*. . - '¦= espionagem e os dois filmes estao ± "ill L/Cj CLG OlXlCC/JLLi .00tian. Enquanto isso, bem recebido j?J'' J&%kL • /mM. ""1 representando os Estados Unldos.
0/>TlVl1 rl n pela critica francesa, o terceiro Da Inglaterra, Glenda Jackson a PLAUDIR filmes tern tu- perdeu 88 lugares (tinha 450) pa-T<
I .1 11 I 111 CXi longa de Collne Serreau, Tr6s Ho- Ben Kingsley — tambem conheci- do para virar moda no ra ganhar em troca uma sala deLV_y J. _1_ XvlvV mens e um Bebe, junta humor, do como o Gandhi — entram no XT^L pr6ximo verao — ajulgar espera maior, equipada com bal-

gangsters e drogas. Mistura com *¦' * : >Myl Jf universo de John Irving. Vale dar pelo que aconteceu terga-feira cao de livros sobre cinema e dois
1 teor explosivo. JV uma conferida. Voto que se esten- noite, pre-estreia de Eu Sei Que aparelhos de TV onde serao exi-

M Hi JBMb^KX de a Um Adeus Portugute e ao Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor, bidos videos. De todos os gene-*"
VAW vy UL1 V_«/ Da Espanha, as presents de argentino Esperando la Carroza, no Cineclube Estagao Botafogo. ros e nacionalidades, segundcG

Ana Bel6n, bela cantora e a atriz Hfla duas cinematografias com cota- Convidados do Banco Nacional Nelson Krumholtz, um dos nove^——  sueca Bibi Andersson conferem em (que investiu Cr$ 180 milhoes na s6cios-fundadores, economista *
Wilson Cunha interesse especial a Seja Infiel reforma da sala) e cinemaniacos que aos 30 anos s6 v6 cinema na" N&o olhes com Quem; o nome ^Bgil O cinema brasileiro entra com em geral tanto batiam palmas sua frente. "Voce tem que nti$*

UANDO Os Demdnios ^e Rubens de Falco no elenco de tr6s tltulos: Bras Cubas, de Julio para o filme quanto, simplesmen- fazer uns emprestimos", dizia ele;
Voadores, representando l8 Hora Texaco, representando Bressane, Tigipi6, de Jorge Pedro te, para a id6ia de um cinema a Daniel Filho, propriet&rio de
aDinamarca-cinemato- Venezuela - um cinema em ex- de Castro, e A C6u Aberto, de Joao com 6tima proje?ao, som perfeito nada menos de 600 filmes em

grafia em alta na Europa — for pansao —, 6 outro foco de atragao. Batista de Andrade Com Bras e repertdrio escolhido a dedo. video. . ,projetado na tela da Sala Glauber r„hn nun nnssarin matron Batista ae Anaraae. torn »ras O Estagao Botafogo pretende
Rocha (Hotel Nacional) na sexta- „,Zn ^ p«mut« vwndt> Fn Cubas, Bressane, um cineasta de Marco AurSlio Marcondes, preencher um vazio. "E impoNf
feira, dia 22, estarA comegando a Tres Y Dos enauanto os canaden estilo muito particular, vai ao ex-presidente do Conselho Na- tante esse tipo de cinema, capa£

rsempremLinquietos,moSfl mundo 
de Machado de Assis 

^a-de OuffS5duS5Si2mK tram 90 d,as ~ contados em 99 v6s de um elenc0 onde Ankifco projegao, maior o fasclnio do pu- Viana. Jabor ia mais longe: "Os.
^toSfemcSSeiS^on minutos- Luiz Fernando Guimar&es, Regi- blico pela sala escura, a tela exibidores brasileiros sao arca£."

sa^StTexc^o pS Para quem estiver atrfis de no- ¦ ^C^e WllsbnG^tornuunum
confirmar a regra: neste II mes mais conhecidos, Meryl conlunto no mlnimo instiganteJ* dadedeP'rato de ctaemaS" mnSlTJZqwli recJPFestRio, repetindo (um pouco) o Streep em atuaCdo que lhe poderd para Tigipid, Jorge Pedro vai que i& viu cidad&o Kane 80 ve- quistkr o publico oferecendo-ltf^esquema do ano anterior, a sagra- valer o Oscar, segundo o Time WM Herman Lima e a seca de 1915 zes, Rio 40 graus pelo menos 30. filmes que nao interessam ao exh e
?ao estar^ hors-concours — como estari ao lado de John Gieigud em ^SL enquanto em A C^u Aberto, Joao D6bora Bloch nSo estava menos bidor comercial. Em seu carda-Ran de Kurosawa na abertura Plenty; Gene Hackman, Matt Dil- flL Batista prefere o documental para animada. 

"Adoro o ritual de vir pio, in€ditos (no Brasil) de Berg";.deixando-se espago maior a obras Ion e Gayle Hunnicutt, sob a dire- ' -mm retratar a hist6ria mais reoente dp 80 cinema, comprar o bilhete, man, Bunuel, Visconti, os filmes.com potencial de descoberta. £ o gao de Arthur Penn, enchem as Anlritn '*>'T 
ni* 

J 
T I, comer o chocolate". A sessao de do FestRio (40, um por sessao em,.

caso, por exemplo, de Que Horas marquises de Target. Enquanto _ A rtnMue LiUls nosso pais, a morte de Tancredo terga era de graga, mas o bilhete 10 dias), e, nos pr6ximos dias
Sao Sr Despertador, de Peter Bac- em Plenty Meryl Streep se envolve * QTUdTlCLO GUI17ICITCL6S' Neves e o nascimento da Nova custard s6 Cr$ 10 mil no ex- Miisica e Fantasia e O Diabo
so da Himgria: com 20 titulos em com a Resistencia Francesa, em BlES CllbaS. Repiiblica. Capri, ex-Cooper Botafogo, que Feito Mulher. ' vf-

A» tndl(^6— «4o Am Wilaon Chmh* (cin>m>), Mankwn Lola (tottro), Plana Armgio (ihow), lUynildo Bo«l» Jr. (ariw pUiUw), Anl6nto Joi Fiw (ilin^i) t Lnia Pmnlo HotU (lAgini)
^TTyTTHH K Cinco amigoB, auperirreverentea, faxem da Wood. Coper-Tijuca (Rua Conda da Bonflm, vanda sua alma aos nazistaa para preaervar aua O EXORCIBTA (Tha Exorcist), da William--
I J I 1^1 flj Ivl f\ Floranga o cen&rio para suaa aventuraa, pilh^- 015): 14h30min, 16h40min, IShSOmin, 21h. arte. Friedkin. Com Ellen Buratyn, Max Von 8ydo#,-*\rias a adult6rioa. Um deles morre a os quatro (Uvra). NUNCA A08 DOBONOOS (Narar on Sundays), Lee J. Cobb e Jason Miller. Hoje, amanhA^e '-

1 AR TPTTPAntrmAg (Hnwun^r de rastantes. entre brinoadeiras e lembrangas, ra- Uma hist^ria de amor passada na Idade da Julea Dassin. Com Melina Meroouri. Jules s4bado. il meia-noite, no CAndldo Mendas, Rua
ESTRE1AS David I. Prazer a Svetlana. Com Jerry Butler, cordam suas hisUSrias. ContinuagAo do filma Media, 6pooade manias e aventuraa. O Bispode Dassin, Georges Foundas, Titos Vandis, Mitsos Joana Angelica, 03. (18 anos) rv,<-

Ginger Lynn, Crystal Holland e Diva. Orly Maus Caros Amigos. Produgao italiana. Aquila, para se vingar da mulher que o despre- Linguisas e Despo Diamantidou. Paissandu Uma adolescente, filha de uma atriz daASSAS8INATO POR ENCOMENDA (Fletoh), de (Rua Aloindo Guanabara, 21):de2*a6a, ha lOh, aara, transforma-a em um falcao e o seu amado (Rua Senador Vergneiro, 35 — 205-4053): cinema, 6 possuida pelo dem6nio que se inataia v;
Michael Ritchie. Com Chevy Chase, Dana nh30min, 13h, 14h30min, 10h, 17h30min, [\A R08A PURPURA DO CAIRO (Tha Pur- am um lobo. Assim amaldigoados eles nunoa I5h30min, 17h30min, 19h30min, 21h30min. no porio de sua casa e depois em seu corpo.e*Wheeler Nicholson, Tim Matheaon, Richard leh, 20h30min. 84badoedomingo, a partirdaa Sr pie Rose of Cairo), de Woody Allen. Com podiam enoontrar-se, mas, para quebrar o feiti- (18 anos). Para exorcizA-lo 6 chamado um padre, pesqui-Libertini e Eddie Velez. Metro Boavista (Rua do I4h30min. Soala (Praia de Botafogo, 320 — Mia Farrow, Jeff Daniels e Danny Aiello. Van#- qo, oontam com a ajuda de um ladrAo fugitivo Illia 6 uma jovem prostituta do oais dos sador de demonologia. ProdugAo americana.,,-Passeio, 62 — 240-1341), Art»M£ier (Rua Silva 200-2545), Tljuoa-Palaoe-8 (Rua Conde de Bon- sa (Av. Pasteur, 184 — 295-8349): 14h30min, da prisAo. Produg&o inglesa. Pirineus, Gr6oia. Vive cantarolando pelo cais baseada no livro de William Peter Blatty.Rabelo, 20 — 249-4544): 14h, 15h50min, fim, 214 — 228-4010): 14h, 15h30min, 17h, 10h, 17h30min, 19h, 20h30min, 22h. PalAoio- prcsTIVAL no rnjn; nssnONTRAfnn Hru espera dos clientes. Um dia, chega ao local um17h40min, 19h30min, 21h20min. Condor Co- I8h30min, 20h, 21h30min. Astor (Rua Minis- 1 <Rua do Passei°. 40 — 24O-0541): 13h30min, Dama de Varmalho fThs Woman In Rsd) turiata americano, professor de geologia, oha- MHI'li'llhT
pacabana (Rua Figueiredo Magalhfies, 280— tro Edgar Romero. 230 — 39O-2O30): 15h, 18h- 16h30min, 18h, 19h30min, 21h. (10 ^ Wilder. Com Gene Wilder Charles niado Homer. Ele foi a Grtoia em busca de WlTlllHOI255-2010), Largo do liaohado-1 (Largo do Ma- i0h3Omin, 18h, 19h30min, 21h. (18 anos). anos). Grodin JosaDh Bolotma Judith Ivav • KaIIv La aprimoramento cultural e cientifioo e acaba ART-UFF — Johnny, o Gangster, com Michael'chado, 29 — 205-6845): 14h30min, 10h2Omin, Filme porn6. A a^ao se passa numa cidadezinha de Nova . q. j- OAv®a envolvendo-ee entusiasticamente com Illia. As Keaton. As 15h30min, 17h30min, I9h30min,,j;18hlOmin, 20h, 21h50min. Comodoro (Rua DonvioarnMiT na Jersey, durante a grande depressao americana 322-1258V I5h20min I7h I8h40min duas culturas entram em choque pois Homer 21h30min. (18 anos). At6 domingo. * '
Haddock Lobo, 145 - 204-2025): 10h, AMANTK PROFI88IONAL (Brasileiro). de An- e mostra, como num conto de fadas, a histdria 899 — 322-1258). 15h20min, 17h, 18h40xnln, exlw deu mais conhecimento/do oue nronria- 717h50min, 19h40min, 2lh30min. Barra-1 (Av. tAnio Meliande. Com Andrea Puoci. Sandra de uma gargonete sonhadora e infeliz no casa- 20h20min. 22h. (14 anoe). mente amor Produc&o grega Oscar de melhor (711-0330)— A Roresta da Esme-
das Americas. 4.666 — 32S-6487); d» 2* ft 5*. kM Midori. Priacila Dominica Walter Qabarron mento que, para fu^ir 4 realidade, paaa. horn. ComMia K.br, «lulWria Um marido tido nddaa oom Powers Soothe. As 14b, 16h. 18b.,
14hlomin, 16b, IThBOmin. 19h40min. Jaime Cardosa Rex (Rua Alvaro Alvim, 33 no cinema. Um dia. o gaia da fita p4ra a cena. oomo exemplar fioa oomplstomentj, louoo ao ^ jo Pertiv™de^^ (M^ M^uri) 20h, 82h. (14 anos). AM domingo.
21h30min. De 6ft a dominiro. a nartlr das 16h. 840-8285): de2»aS*. i. 12h3Omin. 14hSOmin, „i da tela e convida-a oara iantar e dancar. oonheoer w aoa» uma modelo lindissima.
Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiv^T391 - 230- 17hl0min. 18h30min. 8», aAbado e domingo. predugSo americana. Conqui.tar e.«t mulher passa a «r uma ob^M- de^^ [ ¦ 1 1 6048): 14hl0min. 18h. IThBOmin. 19h40min. S-14h. 16h20mln, 18h40min, iBhsomln. Bo- . 0m hino de amor ao cinema e aos cln«llos, n>e.m° que tenha de pwaar por uma s*rie Fla^" I
21h30min. Com aom dolby-stereo nos cinemas tafogo (Rua VoluntArioa da Patria, 35 - 208- woody Allen realiza seu melhor filme dead. de cAmlca. ^inculd^e.. Produ9to americana Mill e I-onard Mami Udo- i(^do Fta™n. ¦||BHB
Leblon-S, Metro BMVlste^Condor Copaoabana 4491, 

^h. 
16hl5min. ,8h30min. 19h40min. Manhattan: engtinhoso, senslvel, A Rosabrin- ^ ^Ve^d'o1^ t ^ 

^ ¦¦¦¦J
e Largo doMaohado 1. (14 anos). Rime oorni ca com a prtpria linguagsm oinematogrAlica cancao Original — I Just Called to 8*j I Lovs Um casal vive numa provincla Italiana e HI!Um r»p6rter policial disfaroa-se de vsga^ Filme porn6. pa« traduzir o universo encontaWrio que en- Yo^? Stevle Wonder marido tem que se ausentar durante algum H ISbundo de prala para ver se desoobre como t vclve o cinema — e os oin«ilos. Umpo por softer perwgui(j6es polltlcas. Du- HB11feito o receblmento de drogae. Mas aoaba me- f rvm'l'l Ml I ArnRS A FLORE8TA DE ESMBRALDAS(The Bmsrald AMANHBCJER VIOLKNTX) (Red Dawn), de rante esse periodo, a mulher assume sous com- I * * *¦ • % Itendo-se em confusao e 6 obrigado a dlafar^r- WIH 1Florest). de John Boorman. com Powers Boo- John M111"* £om Patrick Swayze, C. Thomas promissos proflsslonaia como negooiante de cse de seis tipos dlferentes para escapar dos IOHN™ n nAN(Wnnt IJ0hnn, the. Meg Foster. Charley Boorman. Dlra Paes Howell e Lea Thompson. Baronssa (Rua CAncU- vlnhos e passa a viver as me.maa aventuraa e Iseus perseguidores. Policial americano. Eduardo Cond. Path. (Prasa Floriano. 45 do Benloio 1J47 _ 39°-S745> ,5h. 17h. 19^ ^nviver com as mesmae amines do marido. I Mm ;
C6DIOO DO snjfcNCIO (Code of auenoe). ds Joe piscopo. Marilu Henner. Maureen Staple- 220-3135): de 2» a 8«. is 12h. 14h 18h. 18h, Zlh„^ ProduS4o italiana. a

WmL-18h20min, 20h, 21h40min. (16 anos). Mi 
A A 16245). B^ra-3 (Av. das Am6Hcas, 4.686 - 326- Em 1930, a DeprewAo Americana e a bei Tijuca (Rua Condo de Bonflm. 406 - 254- Um grupo de alunos do coWgio local je organi- ¦^JUmaMwUnex e Holly Laboriel!Co«l Bl - M6487). TUuca (Rua Conde de Bonflm. 422 - Seca fazem aumentar assustadoramente a cor- 9B78,. Art-Madureira (Shopping Center de Ma- za .parte para oataque e a reslst*ncl» nas 8 ' S • HWHShM ''

204-5240), Madureira-2 (Rua Dagmar da Fon- rupgao eo suborno. Apenaso crime organizado dureira — 390-1827), Paratodoa (Rua Arquias montanhas. ProdugAo americana. De 0a a dominiro As 19hl0min 21 hsomin ri4seca, 54 — 390-2338), Opera-1 (Praia de Botafo- prospera e a cada dia surge uma nova gang Cordeiro. 350 — 281-3028). Art-Casashopping MUSIC A E FANTASIA (Allegro Non Troppo), * u
go, 340 — 200-2545): 14hlOmln, 10h, gangsters cada vez mais ousados. O filme 2 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-O740): de Bruno Bozzetto. Reg^ncia de Herberth von Um fofAgrafo um merc«nArio am«rioano17h50min, 19h40min, 21h30min. Odeon (Pra- uma com6dia que moatra todos os cliches dos I5h, 17h, 19h, 21h. (14 anos). Karajan. Cineclub® Esta^4o Botafogo (Rua Vo- corresDondente estranireiro e uma radialis- I 'A "

Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835): filmes de gangster nessa d6cada de 30. Produ- O filho de um engenheiro americano, que luntArios da PAtria, 88 — 280-0149): 10h, 18h, ta encontram-se por motivos profissionais na ^13h40min, 15h30min, 17h20min, 19hlOmin, 5^o americana. foi trabalhar na AmazAnia na construgdo de 20h. (IO anos). Nicaragua de Somoza e assistem k queda do21h. Olarla (Rua Uranos, 1.474 — 23O-2000): T,ATiTQ ^ m v . „r. uma represa, 6 raptado por uma tribo de indios Filme italiano misturando desenho anima- ditador e ascesdo dos sandinistas Os futoii !15h30min, 17h20min, 19hlOmin, 21h. (14 \ conhecida como povo Invlsivel. Dez anos mais do e interpreta?Ao de atores e utilizando musi- cercados de bastante violfincia vao determinar ^anos). We"d«ra- HenriDe^Stanton, Sam ele encontra o filho vivendo como indio cas cldssicas, k maneira de Fanlarta, de Walt ¦
Numa Area violenta de Chicago, a polioia Berry. Nastassja Kinski, Dean Stockwell, Au- bem adaptado ao seu novo modo de vida. Produ- Disney. O filme satiriza o consumismo e outros americana JOlHUlV, OestA A procure de traficantes de drogas. Dois rore Clement e Hunter Carson. Oaumont Copa- ^ inglesa baseada num fato verldico. viclos da sociedade moderna.  . "<'J

policiais deverAo comprar uma partida de 00- cabM1A <Rua Raul Pomp6ia, 102 - 247-8900): _____ ___ __ „ n .n .u MONTY PHYTON (Monty Phyton sad the Holy Gangster/ 117X1(1caina mas o piano dA errado por causa da 15h30min, 18h30min, 21h30min. Oaumont ^ UM HOMEM, UMA MULHER. UMA NOITE ? FEITO MULHER (Rancho Notorius), Orail), de Terry Jones e Terry Gilliam. Com O
intervenpao de uma gang rival que mata os Catete (Rua do Catete, 228 - 205-7194): 15h. (Clair de Kemme), de Costa-Oavras. Com de Fritz Lang. Com Mariene Dietrioh. Meli Fer- 0raham Chapman, John Cleese. Terry Oilliam, COmedlCL SObVC
policiais e rouba a droga. A partir dai corners »8h, 21h (14 anos). Yves Montand, Romy Schneider, Romolo Valli. JTL* ^hIu Brio Idle e Terry Jones. Lido 8 (Praia do Fla-
uma guerra entre as quadrilhas e a polioia. Um homem soliWrio oaminha aW desfale- Llla Kedrova e Heinz Bennent. J6U (Av. Copa- ' ' mengo, 72): 15h, 17h. 19h, 21h. (14 anos). gangS TICL deCCldCLProduoio americana. cer atravAs da imensidSo desabitada do Texas. cabana, 880): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Tijuca- 8149). 22h. (14 «ios). . 8egundaoomSdiaesoritae interpretada pe- to & ...

 E socorrido mas se recusa a falar com qualquer Palace-1 (Rua Conde de Bonfim 214 — 228- Western americano. Uma mulhsr aeixa os lo pmpo Monty Phyton, originArio da TV. flP
8EXTA-FEIRA, 13 — 3* PARTE (Friday The pessoa, ate mesmo com o irmao de quem nao 4010). 15h 17h 19h, 21h. (14 anos). saloons, onde ganhava a vida como cantora, g^tira anArquica sobre os costumes medievais. *13th — Part 3), de Steve Miner. Com Dana tem noticiaa hA quatro anos. Lentamente ele Um homem encontra por acaso uma mulher para abrir um rancho e hospedar pistoleiros produg&o inglesa.Kimmel, Paul Kratka, ^rs^ie Savage, Jeffrey volta a se adaptar & sooiedade mas tem uma e o encontra mostra-se revelador para os dois. assaltantes perseguidos pela lei. RAMBO I — PROORAMAKO PARA MATAR CENTRAL (717-0367) — Dma Questio de Clas-
2°^!™ 22^ei^'. i.^1" ">«lhor e o filho separados Ambos esUSo passando por um momento dlHcil. (First Blood), de Ted Kotcheff. Com Sylvester <=°»l Jacqueline Bisset. As 14h lOmin, 18h.'
y]h^5hM^n i7MMn whMMOmta hd muitos anos. O filme i baseado em rotelro de defrontando-se com a morte de pessoas queri- Stallone, Richard Crenna e Brian Dennehy. "hBOmin, 19h40min. 21h30min. (14 anos):

S Sam Sh.pard autor de Louoo para Amar, seu das. Ele, com o suioidio da mulher e ela, com Brunl-Miisr (Av. Amaro Cavalcanti, 105 AW domingo.
SB^ ^oca muT(^drdT'Bo^im_33H Ultimo 11^ lan,ado no Bras.1. Produ?ao ale- morte acidental da filha. Produ,4o francos 591-2746): 14h20min, 16h. 17h40min, ICARAl (717.0120) - Assassinate Por Enc<*
228 bV7^^S^^ (Rul Po^ Vencedor da Palma de Ouro em Cannes. . Costa-Oavraa - responsAvel por filmes aber- 19b20mln, 21h. (14 anoe). mends, com Chevy Chase. As 14hl0min. 16H. >
seca 54 _1 390-2338V 14h50min 18h30min an° ^ tamente politicoB como Z ou A ConflssAo Um antigo boina-verde viaj<i atA uma pe- 17h50min, 19h40min, 21h30min. Com som
ishiomin. 19h50mln, 21h30min! (18 anos).' ¦ Embora sem atingira unidad? conceitual de realiza uma obra devfto existencial. Yves Mon- miJ&Wmm st... quena cidade para visltar seu ultimo oompa- dolby stireo. (14 anos). AUS domingo

Filme de terror em tercelra dlmens&o. A Hammett, Wim Wenders reafirmaaqul suacon- rfJL.mrv.n'hnK oomo am^oti^dMUiC>r»^ni^ jM«lw8l8r>nheiro sobrevivento da guerra. A notiola de que CENTER (711 8909) — C6dlgo de 8ilinoio, tx^m
hisU5ria.J4naterceiraparte, contlnuacom uma di94o de um d^s mais instigantes diretores do desempenhos como suas angustiadas persona, ¦HyflEHH o aml^ morrara devido aos efeitos do Agente chuck Norris. As 14hl0min. 16h, 17h50mln,
s6rie de assassinatos horripilantes &s mar gens cinema moderno. A partirde um roteiro de Sam Laranja leva-o a beira da loucura. Ele e preso i9h40min, 21h30min. (14 anos). AH domingo. !
de um lago, onde funciona um camping. O alvo Shepard, Wenders compde sua sensivel balada MAD MAX — AL&M DA CtJPULA DO TROVAO escapar da policia desencadeia uma eBcala-
e sempre um grupo de jovens que v&o k procure pare seres solitArios e torna Paris, Texas um (Mad Max Beyond Thunderdome), de George da de vlol6ncia fazendo justiQa pela prdprias WINDSOR (717-0289) — Temporada Sajigren-
de descanso e vida natural longe da cidade. filme a ser prestigiado pelo e spec tad or que Miller e George Ogilvie. Com Mel Gibson, Tina mAos. PYodugAo americana. ta. com Mariel Hemingway. As 5h, h, 9h,
Produgao americana. busca no cinema material para reflexAo. Turner, Frank Thring, Angelo Rossitto e Paul 21 ^14 anos'- Ato domingo.

Larsson. PalAclo-2 (Rua do Passeio, 40 — 240- %JBH THHTTTT TV NITER6I (719-9322) — Cddigo de Silenclo, comTRAPACEIR08 (Tricheurs), de Barbet Schroe- QUINTETO IRREVERENTE (Amid Mlel - At- 0541): 15h30min, 15h30min, 17h30min, W*UVI!i-l« Chuck Norris. As 14hl0min, 10h. 17h50min>der. Com Jacques Dutronc, BulleOgiere Virgi- to H). de Mario Monicelli. Com Ugo Tognazzi, 19h30min, 21h30min. (14) anos. W$: , jM UM ESPtRITO BAIXOU EIM MIM (All of Me), de I9h40min. 21 h30min. (14 anos). Ate domingo.'lio Teixeira. CLoema-1 (Av. Predo Jdnior, 281): Adolfo Celli, Philippe Noiret, Oastone Mos- A civiliza^ao foi destruida e uma nova ; -W Carl Reiner. Com Steve Martin. Lily Tomlin, nNFri iibf PFBA fRim I Am VIIpIa 12m —A.15h30min. 17h30mln. lBhSOmln, 21h30min. chin, Renzo Montagnanl e Paola Stoppa. Bru- sociedade. muilo violonta, surge no deserto. Jl Victoria Tennant. Madolyn Smith. Richard Li-" em 43^J^do« Ab 201v'(14 anos). ... nl-Ipanema (Rua Visconde de Piraja, 371 Um dos rituaio dessa nova sociedade consisto bertini e Dana Elcar. Lagoa Drive-In (Av. Bor-Filme ambientado na Ilha da Madeira, em 521-4090): 14h30min, 10h5Omin, I9hl0min, num duelo de vida ou morte disputado numa B0B de Medeiros, 1.420 — 274-7999): amp ros _h
Portugal. Um jogador inveterado, que arnsca 2lh30min. Brunl-Tijuca (Rua Conde de Bon- arena em forma de ctipula. No meio desse povo -^1N 20h30min, 22h30min. At6 quarta. (14 anos). *tudo na roleta dos cassinos, encontra uma fim> 370 — 254-8975): 14h, 10h2Omin. surge Mad Max que uma tribo de criangas .-. Uma miliondria, a beira da morte, faz um f % A -y
jovem tamb6m jogadora e, juntos, vivem ortes I8h40min, 21h. RI0-811I (Rua Marqu6s de S&o aguarda como Salvador. Terceiro filme da sA- f pacto, atrev6s de um guru, que promete E\ I 8 I ( 1emogdes em torno das mesas dejogo. Produ 5 ao Vicente, 52-274-4532): 14h, 10h3Omin, 19h, rfe. Produ goo americana. encarnagao de sua alma no corpo de uma jo- 11/AAl^iiVfrancesa. 21h30min (18 anos). UMA QUE8TAO DE CLASSE (Class), de Lewis IMji vem. Na hora da troca aoontece um acidente e TOR AT AT. DO RRAfiTT.

John Carlino. Com Jacqueline Bisset. Rob Lo- espirito da mulher aoaba entrando em seu dUMJN AX. U%J UHABU, ...
wo. Andrew McCarthy, Cliff Robertson. Stuart JM advogado. que passa a agir de modo estranho AM 940KHZ">y Margolin e John Cusack. Sio Luis 1 (Rua do consequentemente se mete em mil confusfies. 
T1, Dir-Dn Catete, 307- 285-2286), Leblon-1 (Av. Ataulfo Comedia americana. Jornal do Rio: de 2« a 8"'.das 6h30min As 9h^

I TV RECORD de Palva, 391 — 239-5048), Amtrloa (Rua Con- , ———— JBI — Jornal do BraBil Informs: de 2 a 8
 fAMAl de de Bonflm. 334 - 284-4246), Barra-8 (Av. 'IV VIDEO 7h30min, 12h30min. IShSOmin e 0h30mim

I I 1 B fflOStSSSSSjjh. das Americas, 4.666 — 325-6487): 14hl0mln. s4b. As 7h30min. 12h30min e 19h30min; dom,
HI 1_ I f" 10h. 17h&0min. 19h40min, 21h30min. Imps- mBf vtDEO-BAR - ExibipAo de videos musicals, ta 7h30min. 12h3omin e 20h30min.
I I MM . riAlccr\D* nn o,r\ >•«»<"• <R"* D'®8 d» Cruz. 170 - 249-7982): Iff partlr das 19h e '"^realando as sessdes. As Manha JB de 2 a 0 . llh. Grande Debate.-

I qTC I n-Yni I pi lljl /A C MlbbUHA UU MIU ish30min 17h20min, 19hl0min 21h (14 EHSm. 20h30min: Manhattan Express, com Mike Mai- Apresentagao do Luis Santoro.
anos). nieri e Bob Mintzer. As 22h: Salome, de Carme- Reporter JB. primeiros 6 minutoa de cada hora-

\. Um jovem estudanto de dezoito anos 6 obri- lo Bene (versfio original em italiano). A meto- Alta da Notiola — com Villas-Boas Correa. as

^^^CiTcid^e8^ei^^ateco'X CHUCjC NOffiS 6771 TV Bar Club, Rua Teresa Guimardea, 92. ENCONTRO COM A IMPRENSA: de 2" a 6", is

17 30H W C6digO do VfDEO-bPERA - Exibi?ao de Fanclula Delos. or joma^Ust^^ .TuD^O^AC^RDA'fO^SCTAT-OI /. own | pg segunda miedeMu^eii^^Li^^ Silpnoio de Andv cfm cf° 6 Neblelt em Covent 0ar- de sao paulo); ivan alves (tve): ricah-
I I 1 * , CBYtM nana OllCllUlU, UC t\ILU,y den. Hoje, 4s 14h e 20h, no Centro Giseomo do QONTIJO (TRIBUNA DA IMPRENSA): ea aetia DdVlS.' flllTlB Pueoinl, Rua Siqueira Campos, 43 — sala ROGERIO COELHO NETO (JORNAL DO BRA-
ICjeflC >1' of TUBARAO 3 (Jaws 3), de Joe Alves. Com Den- j 1O10. SIL). Apresentacjaodo reporter NERI VITOR.

urt... _ C 0°^ nis Quaid, Bess Armstrong, Simon MacCorkin- JJOLICICLL S00TC JIMI HENDRIX PLAYS BERKELEY — Do- Por Dentro da Economia — as BhOSmin e17:30 HORAS tUDOeSp0P- daie. I^mia Ooaaeu Jr. e John Putch.^go do trdflCOe cumenUriooomooonoertonaOnlversldad.de IShlOmin.
r-CpN^ r-TikS. Maohado-2 (Largo do Machado, 29 — 205- Berkeley, em 1B70. Hoje, as 20h, no Muspu da A Margem da Notiola — Com Rogdrio Coelho

teSsi r tfPfc rfRtSQ 6848): 14h30min, 16h20min, IShlOmin, 20h, tVOflCCLTlteS de Imagem e do Som, Pra,a Rul B^sa, 1. Neto ta 17h50min.
fS I » a pN' .rfiklS 21h50min. Art-Casashoplng-1 (Av. Alvorada, J ,rfnnmo Campo e Mercado as 7h50min.

/ wcM£B^P« CO^ KrtUS,C Via '11. 2.150 - 325-0746): 15h30min, dTOQCLS VtDBOB NO QIQ _ ExibiSao de video com i„forma«6es Maritlmas e Portudrias as
Kll<A VE inve^1, £S 17h20mln, ^hiOmin, 2!h. Shaka-Kan EspeeUl videos independent: ehBOmin. com Pinto Amando.

i M0^'\ki00 Mai9 uma rerilmag®m do Tubarfto, agora Dupla Especializada-Egoclip. de Sandra Kogut Arta Flnal de 2» a 6. B dom Ss 22h com\ V \\ 7*^/ ' n n\/05 em terceire dimensdo. Um parque aqudtico estd eAndreaFalcio e Otelo e as Telas, de Bellzario Mauricio Figueiredo.
\ V\\ \\vf , para ser inaugurado na Flbrida, com grandes a nRnAnWAY DANNY ROflE fflmdn* ranga. Hoje, a partlr das 88h, no GIG Saladas, PROGRAMAQAO ESPORTIVA
\v };\\/ ^nCC\^ feslas e exibigoes de acrobacias em esqus. Mas OADW^AY DANNY R08^ECBroadway Rua General 8an Martin, 029. De 2a a 6ft

/' £SP pinico seinstala no local quandose desoobre ^ nTcT^I.o6 Fo^ VtDEOS EM PE7TR6POLIS As I5h: Private ?h — Jogo Aberto — com Vitorino Vieira
V '   ^ue um nionstruoso tubarao esta encurralado Berle e Jackie Gayle. Ricamar (Av. CoDacaba- 84511001 F°r Girls, com Sylvia Kristel. As 17h: 7hl5min — Primeiras do Esporte

¦ 1 ¦ ¦ dentro do lago do parque. Produgao americana. ^ 36q _ 237.gg32j. ish20min, 17h. (14 Dlr® Straits — Alchemy. As 18h: Expresso da 8h20min — Destaques Esportivos
AS AVENTURAS DE GWENDOLINE NA CIDA- anos). Mela-Noite, com Brad Davis. As 20h: Garganta 8h30min — Bola Rolando — com Edflon Mauro.

1 Q'tnu inDMAI nA DE PERDIDA (Gwendoline), de Just Jaeckin. Comedia que tem como personagem princi- Profunda, De 5" a 3a. no Clnovideo Bauhaus, I2h05min — Esportes ao Meio-Dia — com Ce-
/ O. %3Un UUnilML Ur\ Com Tawny Kitaen. Brent Huff, Bernadette pal Um agente de talentos, especializado em a Jo4° Pes80a, 88 — sa|a 27. sar Rizzo

r———————      Lafont. Jean Rougerie e Zabou. Palaclo (Campo descobrir numeros que nao serao sucesso. Ds VtDE08 NO MISTURA FINA — Videos a esco- 17h05min — Bola Dividida — com Sandro
Grande): 15h, 16h50mln, 18h40min, confusao em confusao. ele acaba at£ envolven- lher entre U-2, Tears for Fears, James Taylor. Moreyra

H^-HUmiKflUHl 20h30min. (14 anos). do-se com a Mafia de New Jersey. Produi;4o Rod Stewart. Carole King e Dire Straits. De 3a 18h05min — Na Zona do Agrtio — com Joao
Uma jovem bonita foge de um convento em americana. aibado, a partir das 22 e domingo, a partir daa SaldanhaParis e vai parar na Asia viajando em um ¦ Os bastidores do teatro nova iorquino vlstos 20h, no Mistura Flna, Rua Garcia D'Avila, 15. 17h as 18h — Bola em Jogo — com repbrteres,

carguelro. La, ela conhece um rapaz, aventu- com uma profunda afeigio por Woody Allen. E viwmr>Nr»o v„0 n.,-i» ao vivo
ONDE VOCE FICA SABENDO PORQUE °eorri8°vem' emb°raa,trumaa veze8'amargo TZSSZ ^ MhTeh'.Z.foh.tS^Ma ~ C°m
At* if* a o a a fr*/-/^r*ia um exemplar raro de borooleta, que vale um . . ... Loureiro iNeioAS COISAS ACONTtCcM. premio em dblares. Os dois juntos e mais i\UMA MULHER EM FOGG (Die Flambierte de Vldeo Candido Mendes. Rua Joana Angeli- 2ih05min — Debates Esportivos JB

uma amiga da moga passam por todo tipo de Frau), de Robert Van Ackeren. Com Gu- ca* Quartas e quintas — JB Futebol Show
Com PAULO MARKUN. FAUSTO MACEDO. faua EXTRAS FM ESTEREO
MARILIA STABILE, SILVIA POPPO- Joana Angelica, as - 227-9882): i4h. ieh, 99,7MHz

VICK e MARIA HELENA AMARAL REAPRESENTAQOES '^que'rl'dard^daesaidauniversida- ^^.rn^coT^d^Monl^ HOJEHANNA K (Hanna K). de Costa Gavras. Com de. Desiste de sua existencia burguesa e torna- Qianfrancesco Guarnieri e Carlos Alberto Ric „nh . »lo iu.r *h.rh,»Jill Clayburgh. Jean Yane. Gabnel Byrne, se modelo. A perspectiva de uma carreira con- ceii Hoje aa 20h e 22h no AuditOrio da FESP ~~ R®Produ<J°eB a raI° laser: Abertura
Mohamed Bakri e Oded Kotler. Opera-2 (Praia vencional a enfastia e ela come<;a a se relacio- Av Carlos Peixoto 54 — sala 501. Entrada Colas Breugnon. de Kabalewsky (Williams —:

OQ»*f CZU de Botafogo, 340 — 206-2545): 14h, 10h, 18h, nar com um gigolo, acabando porapaixonar-se franca (16 anos) 4 35); Cenas Romanticas, de Granados (AliciaC.O.\On 20h 22h (16 anos) nor Pl« rranca. (16 anos) de Larrocha - 24:17); Sinfonia Concertante.iU"' uo anos), por eie. Baseado na pec a de Gianfrancesco Guar- M. . ma{ny. K hqUma judia americana. mas de origem polo- ¦ Colocando sempre em questao a moral bur- nieri qsq pauiQ 1930 uma familia de oneni- maior, K 384 de Mozart (Stem,
[— nesa. separa-se do marido e vai morar em Israel guesa. o jovem cineasta Robert Van Ackeren. nos se divide, durante uma greve. com o filho Yori^™ 3212^Potol^iTe>m^^fi^tu>Sdo°iMly i ^ ^ . onde pretende terminar seus estudos de Direi- 38 anos. realiza um filme formalmente seguro contrariando o nai vpiho lider ooerario e fu- J^.i-J). foionaise em ra susiemao me-.

/ ,/ 1 ROMA nn RfKf O I lo. U, ela acaba se envolvendo comum pro- e de impressionante precisao linguistica. seja rando a greve. Pre'miado com c Leao de'Ouro H^onfa "¦ t'L ^"^n'r He SchubertXfrr W / IvUlNnLL/U DUjLWLI curador da Justiga. quo se coloca contra cla mergulhando na ps1Cologia social ou em sua (melhor dire<;ao) e ma.s quatro premios no n ReurodJc0(.„ co„™^l™Mvendo-a defender a causa palestina. Co- visdo da mulher. Festival dp Vpnp7i (Solti 55.11). Reproduces convencionais:
n produ9ao rranco-italo-alemi.  ». Sonata em La maior. para flauta e cravo. de
tr . If / limn ri irrill ¦ Coin a eficiencia narrativa. a seguranga MEPHISTO (Mephlsto). de Istvdn Szab6. Com OS HERDEIROS (Brasileiro). de Caca Diegues. Bach (Nicole! e Karl Richter - 12:38): El Reta-

/J .y / MAUI A l-l l.i-MIA no dominio de imagens que v6m marcando sua Klaus MariaBrandauer. Ko-stina Janda Ildl- Com Sergio Cardoso. OdeW Lara e Isabel Ribei- bio de Maese Pedro, de Manuel de Falla (Jennj-Lr D* t ITiniVI/l LUVJLIlin polemica filmografia Costa Gavras abre nova k6 Bansdgi, Rolf Hoppe, Karim Boyd e Christi- ro Hoje. As 12h. no CINEPUC. Rua Marques de (er Smith. Alexander Oliver. Peter Knapp. John
trincheira Desta vez e a ouestao nalestina ne Harbort Ricamar (Av. Copacabana. 360 Sao Vicente. 225 (auditOrio do RDC). Entrada Constavle. The London Sinfonietta e Simon

Or «lr vista atraves da crise de identidade de uma 237-9932): I8h40mtn, 21h20min (16 anos)^ franca. (18 anos) Rattle - 2fa:09).
K \r* nrCCr\ r\r A fTn/^\l r\r~\A\ mulher, Hanna K No elenco vale destacarjill «_ , ungara que rece o Monlagem de cenas da vida brasileira (a

Hoje 71 05ll  LU\(jI\LJjU Dl Aj KUlUvJ Clayburgh no papel-titulo. Melhor Filme Estrangeiro e a Palma de Ouro Revolu?ao de 30. Getulio Varffas. Carmem Mi- • Os programas pubheados no Hoje no Rio
j -I UJn _ l\v/Lv\Ji \/ 11 em Cannes, em 1982. O r.lme e baseado num randa. Radio Nacional. bossa nova. Brasilia) estao sujeitos a frequentes mudancas deCOm Danuza Lcao O FEITIQO DE Aquila (Lady Hawke), de Ri- romance de Klaus Mann e conta a historia de organizadas em torno de um jornalista, Jorge ultima hora, que sao de responsabilidadechard Donner Com Matthew Brtxierick. Rutger um ator que consegue o papel de Mephistophe- Ramos, personagem comum a todos os qua- dos divulgadores E aconselhavel confirmar

Hauer. Michelle Pfeiffer. Leo McKern e John les na pe<;a Fausto. de Goethe, e. como na pe<;a. drog og horariog ^

HOJE NO RIO4 O CADERNO B o quinta-feira, 14/11/85 JORNAL DO BRASIL

Target, Gene cai nas malhas da
espionagem e os dois filmes estão
representando os Estados Unidos.
Da Inglaterra, Glenda Jackson e
Ben Kingsley — também conheci-
do como o Gandhi — entram no
universo de John Irving. Vale dar
uma conferida. Voto que se esten-
de a Um Adeus Português e ao
argentino Esperando la Carroza,
duas cinematografias com cota-
ções em alta.

O cinema brasileiro entra com
três títulos: Brás Cubas, de Júlio
Bressane, Tigipió, de Jorge Pedro
de Castro, e A Céu Aberto, de João
Batista de Andrade. Com Brás
Cubas, Bressane, um cineasta de
estilo muito particular, vai ao
mundo de Machado de Assis atra-
Vés de um elenco onde Ankito e
Luiz Fernando Guimarães, Regi-
na Case' e Wilson Grey formam um
conjunto no mínimo instigante. Já
para Tigipió, Jorge Pedro vai a
Herman Lima e a seca de 1915
enquanto em A Céu Aberto, João
Batista prefere o documental para
retratar a história mais recente de
nosso pais: a morte de Tancredo
Neves e o nascimento da Nova
República.

sua filmografia, Bancso acumula
prêmios de Cannes a San Sebas-
tian. Enquanto isso, bem recebido
pela crítica francesa, o terceiro
longa de Coline Serreau, Três Ho-
mens e um Bebê, junta humor,
gangsters e drogas. Mistura com
teor explosivo.

Da Espanha, as presenças de
Ana Belén, bela cantora e a atriz
sueca Bibi Andersson conferem
interesse especial a Seja Infiel e
Náo olhes com Quem; jã o nome
de Rubens de Falco no elenco de
La Hora Texaco, representando a
Venezuela — um cinema em ex-
pansão —, é outro foco de atração.
Cuba, que ano passado mostrou o
curioso Se Permuta, vem de En
Tres Y Dos, enquanto os canaden-
ses, sempre meio inquietos, mos-
tram 90 dias — contados em 99
minutos.

Para quem estiver atrás de no-
mes mais conhecidos, Meryl
Streep em atuação que lhe poderá
valer o Oscar, segundo o Time —
estará ao lado de John Gielgud em
Plenty; Gene Hackman, Matt Dil-
lon e Gayle Hunnicutt, sob a dire-
ção de Arthur Penn, enchem as
marquises de Target. Enquanto
em Plenty Meryl Streep se envolve
com a Resistência Francesa, em

Tempo de cineclubeII FestRio

Corrida

do ouro

perdeu 88 lugares (tinha 450) pa^
ra ganhar em troca uma sala d§K.
espera maior, equipada com baí-
cão de livros sobre cinema e dois
aparelhos de TV onde serão exi-
bidos vídeos. De todos os gêné-í"ros e nacionalidades, segundcC
Nelson Krumholtz, um dos nové^
sócios-fundadores, economista '
que aos 30 anos só vê cinema na
sua frente. "Você tem que noiç"
fazer uns empréstimos", dizia ele;
a Daniel Filho, proprietário de*'
nada menos de 600 filmes em
vídeo.

O Estação Botafogo pretende
preencher um vazio. "E impoNf
tante esse tipo de cinema, capai!
de suprir as deficiências do mer- »
cado exibidor", afirmava Zelitp.B
Viana. Jabor ia mais longe: "Ojs
exibidores brasileiros são arcair.,
cos, não investem um tostão. Fá-^i
zem o negócio sem amor". Com 

"
amor, Nelson acha que vai reconi;':
qulstar o público oferecendo-Uiê""
filmes que não interessam ao exi*
bidor comercial. Em seu cardá-•
pio, inéditos (no Brasil) de Berg-;
man, Bunuel, Visconti, os filmes,
do FestRio (40, um por sessão em..
10 dias), e, nos próximos dias,,.
Música e Fantasia e O Diabò.
Feitò Mulher.

m PLAUDIR filmes tem tu-
ll do para virar moda no

a3L próximo verão — a julgar
pelo que aconteceu terça-feira à
noite, pré-estréia de Eu Sei Que
Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor,
no Cineclube Estação Botafogo.
Convidados do Banco Nacional
(que investiu Cr$ 180 milhões na
reforma da sala) e cinemanlacos
em geral tanto batiam palmas
para o filme quanto, simplesmen-
tè, para a idéia de um cinema
com ótima projeção, som perfeito
e repertório escolhido a dedo.

Marco Aurélio Marcondes,
ex-presidente do Conselho Na-
cional de Cineclubes, não poupa--va" elogios. "Quanto melhor a
projeção, maior o fascínio do pú-
blico pela sala escura, a tela
grande. Isso aqui vai virar parâ-
metro", previa ele com a autori-
dade de "rato de cinemateca"
que já viu Cidadfto Kane 80 ve-
zes, Rio 40 graus pelo menos 30.
Débora Bloch não estava menos
animada. "Adoro o ritual de vir
ao cinema, comprar o bilhete,
comer o chocolate". A sessão de
terça era de graça, mas o bilhete
custará só Cr$ 10 mil no ex-
Capri, ex-Cooper Botafogo, que

Wilson Cunha

UANDO Os Demônios
Voadores, representando
a Dinamarca—cinemato-

grafia em alta na Europa — for
projetado na tela da Sala Glauber
Rocha (Hotel Nacional) na sexta-
feira, dia 22, estará começando a
exibição de 22 títulos representan-
do 19 países em busca do Tucano
de Ouro, entre outros prêmios.

Diretores famosos e astros con-
sagrados são uma exceção para
confirmar a regra: neste II
FestRio, repetindo (um pouco) o
esquema do ano anterior, a sagra-
ção estará hors-concours — como
Ran de Kurosawa na abertura —
deixando-se espaço maior a obras
com potencial de descoberta. É o
caso, por exemplo, de Que Horas
São Sr Despertador, de Peter Bac-
so da Hungria: com 20 títulos em

Ankito e Luiz
Fernando Guimarães

Bras Cubas.

As IndieaçÓM aào da Wilson Cunha (cinema), Mártir sen Lola (teatro), Diana Aragào (show), Hsynaldo Rosls Jr. (ariss plástlna»), Antônio Jcté Far» (lUnqs) s Lnis Paulo Horta (i
vsnde sua alma aos nazistas para preservar sua
arte.
NUNCA A08 DOMINGOS (Never on Sundays),ds Jules Daasin. Com Melina Me roo uri, JulesDaaain, Georges Foundas, Titos Vandis, MitaoaLinguisas e Despo Diamantidou. Paisaandu
(Rua Senador Vergueiro, 3& — 265-4603):
15h30min, 17h30min, 19h30min. 21h30min.
(18 anoa).

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 ds geologia, o ha-
mado Homer. Ele foi a Grécia em busca de
aprimoramento cultural e científico e acaba
envolvendo-se entusiaaticamente com Illia. As
duas culturas entram em choque pois Homer
exige dela mais conhecimentos do que própria-mente amor. Produção grega, Oacar de melhor
canç&o (Never on 8undays) e prêmio de melhor
atriz do Festival de Cannes (Melina Mercouri).
E8F06AMANTE (Mogll amante), de Marco Vlo-cario. Com Marcello Mastroianni, La ura An to-nelli e Leonard Mann. Lido-1 (Praia do Flamen-
go, 72): do 8**8*. àa lOh. 17h, 19h. 21h. Do 6» adomingo, áa íeh e 21h. (18 anos).Um casal vive numa província italiana e omarido tem que se ausentar durante algumtampo por sofrer perseguições políticas. Du-rante esse período, a mulher assume seus com-
promissos profissionais como negociante devinhos e passa a viver as mesmas aventuras e aconviver com as mesmas amizades do marido.Produção italiana.
SOB FOGO CERRADO (Under Fire). de RogerSpottiawood. Com Nick Noite, Gene Hackman,Jean-Louis Trintignant, Ed Harris, Joana Cas-sidy, Alma Martinez e Holly Laboriel. Coral
(Praia de Botafogo, 316): de 2* a 5a, às 14h,15h40min, 17h20min, lQhlOmin, 21h30min.De 6a a domingo, às lOhlOmin, 21h30min. (14anos).

Um fotógrafo, um mercenário americano,um correspondente estrangeiro e uma radialis-ta encontram-se, por motivos profissionais, naNicarágua de Somoza e assistem à queda doditador e ascesáo dos sandinistas. Os fatos,cercados de bastante violência, vão determinar
profundas mudanças em suas vidas. Produçãoamericana.
MONTY PHYTON (Monty Phyton and the Holy
Grail), de Terry Jones e Terry Gilliam. Com
Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam,
Erio Idle e Terry Jones. Lido 2 (Praia do Fia-
mengo, 72): lBh, 17h. 19h, 21h. (14 anos).

Segunda comédia escrita e interpretada pe-lo grupo Monty Phyton, originário da TV.
Sátira anárquica sobre os costumes medievais.
Produção inglesa.
RAMBO I — PROGRAMADO PARA MATAR
(First Blood), de Ted Kotcheff. Com Sylvester
Stallone, Richard Crenna e Brian Dennehy.Brunl-Méisr (Av. Amaro Cavalcanti, 105 —
591-2746): 14h20min, 10h, 17h40min,
19h20min, 21h. (14 anos).

Um antigo boina-verde viajfi até uma pe-quena cidade para visitar seu último compa-
nheiro sobrevivente da guerra. A notícia de queo amigo morrera devido aos efeitos do Agente
Laranja leva-o k beira da loucura. Ele é preso e
ao escapar da polícia desencadeia uma escala-
da de violência fazendo justiça pela própriasmãos. Produção americana.

CINEMA
Cinco amigos, superirreverentes, fazem ds

Florença o cenário para suas aventuras, pilhé-rias e adultérios. Um deles morre e os quatrorestantes, entre brincadeiras e lembranças, rs-
cordam suas histórias. Continuação do films
Meus Caros Amigos. Produção italiana.
A. A ROSA PÚRPURA DO CAIRO (Th* Pur-
Sr pie Rose of Cairo), de Woody Allen. Com
Mia Farrow, Jeff Daniels e Danny Aiello. Vens-
sa (Av. Pasteur, 184 — 295-8349): 14h30min,
16h, 17h30min, 19h, 20h30min, 22h. Palácio-

(Rua do Passeio, 40 — 24O-0541): 13h30min,
lfih, 16h30min, 18h, 19h30min, 21h. (10anos).A ação se passa numa cidadezinha de Nova
Jereey, durante a grande depressão americana
e mostra, como num conto de fadas, a história
de uma garçonete sonhadora e infeliz no casa-
mento que, para fugir à realidade, passa horas
no cinema. Um dia, o galã da fita pára a cena,
sai da tela e convida-a para jantar e dançar.
Produção americana.Um hino de amor ao cinema e aos cinéfilos,
Woody Allen realiza seu melhor filme desde
Manhattan: engenhoso, sensível, A Rosa brin-
ca com a própria linguagem cinematográfica
para traduzir o universo encantatório que en-
volve o cinema — e os cinéfilos.
A FLORESTA DE ESMERALDAS (The Emsrald
Florest), de John Boorman. com Powers Boo-
the, Meg Foster, Charley Boorman, Dirá Paes s
Eduardo Conde. Pathé (Praça Flori ano, 45 —
220-3135): do 2* a 6*. às 12h, 14h, 18h, 18h,
20h, 22h. Sábado e domingo, a partir das 14h.
Art-Báo Conrado 2 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258), Art-Copaoabana (Av. Copacabana,
759 — 235-4895): 14h, 18h, 18h, 20h, 22h. Art-
Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 — 254-
9578), Art-Madureira (Shopping Center de Ma-
dureira — 390-1827), Para todos (Rua Arquias
Cordeiro, 350 — 281-3628). Art-Casashopping

(Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746):
15h, 17h, 19h, 21h. (14 anos).

O filho de um engenheiro americano, quefoi trabalhar na Amazônia na construção de
uma represa, é raptado por uma tribo de índios
conhecida como povo invisível. Dez anos mais
tarde ele encontra o filho vivendo como índio s
bem adaptado ao seu novo modo de vida. Produ-
ção inglesa baseada num fato verídico.
r\ UM HOMEM, UMA MULHER, UMA NOITE¦v (Clalr de Femme). de Costa-Gavras. Com
Yves Montand. Romy Schneider, Romolo Valli,
Lila Kedrova e Heinz Bennent. Jóia (Av. Copa-
cabana, 680): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Tijuca-
Palace-1 (Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-
4610). 15h, 17h, 19h, 21h. (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 queri-das. Ele, com o suioídio da mulher e ela, com a
morte acidental da filha. Produção francesa.

Costa-Gavras — responsável por filmes aber-
tamente políticos como Z ou A Confissão —
realiza uma obra de vôo existencial. Yves Mon-
tand e Romy Schneider apresentam pungentesdesempenhos como suas angustiadas persona-
gene.
MAD MAX — AliÉM DA CÚPULA DO TROVÃO
(Mad Max Beyond Thunderdome), de George
Miller e George Ogilvie. Com Mel Gibson, Tina
Tumer, Frank Thring, Ângelo Rossitto e Paul
Larsson. Palácio-2 (Rua do Passeio, 40 — 240-
6541): 15h30min, 15h30min, 17h30min,19h30min, 21h30min. (14) anos.

A civilização foi destruída e uma nova
sociedade, muito violenta, surge no deserto.
Um dos rituaiT dessa nova sociedade consisto
num duelo de vida ou morte disputado numa
arena em forma de cúpula. No meio desse povosurge Mad Max que uma tribo de crianças
aguarda como salvador. Terceiro filme da sé-
rie. Produção americana.
UMA QUESTÃO DE CLASSE (Class), de Lewis
John Carlino. Com Jacqueline Bisset, Rob Lo-we, Andrew McCarthy, Cliff Robertson, Stuart
Margolin e John Cusack. São Luis 1 (Rua do
Catete, 307 — 285-2296), Leblon-1 (Av. Ataulfo
de Paiva, 391 — 239-5048), América (Rua Con-
de de Bonfim, 334 — 264-4246), Barra-2 (Av.das Américas, 4.660 — 325-6487): 14hl0min,
16h, 17h50min, 19h40min, 21h30min. Impe-
rador (Rua Dias da Cruz, 170 — 249-7982):
15h30min, 17h20min, 19hl0min, 21h. (14anos).Um jovem estudante de dezoito anos é obri-
gado a passar por vários trotes, inclusive arru-
mar garotas na cidade, mas ele acaba conhe-
cendo uma mulher bem mais velha e se apaixo-
na por ela. Ivuus tarde, eie aescoore que ela s
mãe de seu melhor amigo. Produção ameri-
cana.
TUBARÃO 3 (Jaws 3), de Joe Alves. Com Den-
nis Quaid, Bess Armstrong, Simon MacCorkin-
dale. Louis Gossett Jr. e John Putch. Largo do
Machado-2 (Largo do Machado, 29 — 205-
0848): 14h30min, 10h2Omin, 18hl0min, 20h,
21h50min. Art-Casashoping-1 (Av. Alvorada,
Via vll, 2.150 — 325-O740): 15h30min,
17h20min, I9hl0min, 21h.

Mais uma refilmagem do Tubarão, agora
em terceira dimensão. Um parque aquático está
para ser inaugurado na Flórida, com grandesfestas e exibições de acro bac ias em esqu». Mas o
pânico se instala no local, quando se descobre
que um monstruoso tubarão está encurralado
dentro do lago do parque. Produção americana.
AS AVENTURAS DE GWENDOLINE NA CIDA-
DE PERDIDA (Gwendoline), de Just Jaeckin.
Com Tawny Kitaen, Brent Huff, Bernadette
Lafont. Jean Rougerie e Zabou. Palácio (CampoGrande): 15h, l0h5Omin, 18h40min,
20h30min. (14 anos).

Uma jovem bonita foge de um convento em
Paris e vai parar na Asia viajando em um
cargueiro. Lá. ela conhece um rapaz, aventu-
reiro e caçador de diamantes, que está atrás de
um exemplar raro de borboleta, que vale um
bom prêmio em dólares. Os dois juntos e mais
uma amiga da moça passam por todo tipo de
aventura tendo como cenário as inóspitas fio-
restas asiáticas. Produção francesa.

Wood. Co ps r-Tijuca (Rua Conde de Bonfim,615): 14h30min, 16h40min, 18h50min, 21h.
(Livre).Uma história de amor passada na IdadsMédia, época de magias s aventuras. O Bispo deÁquila, para se vingar da mulher que o despre-
zara, transforma-a sm um falcão e o seu amado
sm um lobo. Assim amaldiçoados eles nunca
podiam encontrar-se, mas, para quebrar o feiti-
ço, contam com a ajuda ds um ladrão fugitivo
da prisão. Produção inglesa.
FESTIVAL DO nuOB DESCONTRAÍDO — Ho-
je: A Dama de Vermelho (The Woman ln Rsd),
ds Gens Wilder. Com Gsne Wildsr, Charles
Grodin, Joasph Bologna, Judith Ivsy s Kelly Le
Brock. Art-Báo Conrado 1 (Estrada da Gávsa,
899 —322-1258): 15h20mln, 17b, 18h40mln,20h20min, 22h. (14 anos).

Comédia sobre adultério. Um marido tido
como exemplar fica completamente louco aò
conhecer ao acaso uma modelo lindíssima.
Conquistar essa mulher passa a ser uma obses-são, mesmo que tenha de passar por uma séris
de cômicas difiouldadss. Produção americanabaseada no filme O Doce Perfume do Adultério,
de Yves Robert. Vencedor do Oscar ds Melhor
Canção Original — I Just Callsd to Say I LovsYou, de Stevie Wonder.
AMANHECER VIOLENTO (Rsd Dawn), dsJohn Miliua. Com Patrick Swayze, C. Thomas
Howell e Lea Thompson. Baronesa (Rua Cãndi-
do Bsnício, 1.747 —390-5745): 15h, 17h, 19h,
21h. (18 anos).

Uma pacata comunidade americana, quevive ã sombra das Montanhas Rochosas, tem
sua calma perturbada violentamente, quandoum grupo de soldados estrangeiros a invade.
Ura grupo de alunoa do colégio local ae organi-
za e parte para o ataque e a reaiaténcia nas
montanhas. Produção americana.
MÚSICA E FANTASIA (Allegro Non Troppo),
de Bruno Bozzetto. Regência de Herberth von
Karajan. Cineclube Estação Botafogo (Rua Vo-
luntários da Pátria, 88 — 288-6149): 16h, 18h,
20h. (IO anoa).

Filme italiano misturando desenho anima-
do e interpretação de atorea e utilizando músi-
cas cláaaicas, á maneira de Fantasia, de Walt
Disney. O filme satiriza o consumismo e outros
vícios da sociedade moderna.
O DIABO FEITO MULHER (Rancho Notorius),
de Fritz Lang. Com Marlene Dietrich, Mel Fer-
rer e Arthur Kennedy. Cineclube Estação Bota-
fogo (Rua Voluntários da Pátria. 88 — 286-
6149): 22h. (14 anos).

Westsrn americano. Uma mulher deixa os
saloons, onde ganhava a vida como cantora,
para abrir um rancho e hospedar pistoleiros s
assaltantes perseguidos pela lei.

O EXORCI8TA (Th* Ksoroist), do Wllliam^Friedkin. Com EUen Buratyn. Max Von 8ydo#,*\Lee J. Cobb e Jason Miller. Hoje, amanhã*^»'•sábado, á meia-noite, no Cândido Mendes, RuaJoana Angélica, 63. (18 anos) rv'*Uma adolescente, filha de uma atriz dscinema, é poaauída pelo demônio que se instala ^no porão de sua casa e depois em seu corpo.-0*Para exorcizá-lo é chamado um padre, pesqui-sador de demonologia. Produção americaija.4)'baseada no livro de William Peter Blatty. - ,nr

AS TREPADEIRAS (Surrender in Paradise), de
Davi d I. Frazer e Svetlana. Com Jerry Butler,
Ginger Lynn, Crystal Holland e Diva. Orly
(Rua Alcindo Guanabara, 21): de 2* a 8a, ás lOh,
llh30min, I3h, I4h30min, 16h, 17h30min,
19h, 20h30min. Sábado e domingo, a partir das
14h30min. Sc ala (Praia de Botafogo, 320 —
266-2545). Tijuoa-Palaoe-8 (Rua Conde de Bon-
fim, 214 — 228-4610): 14h, 15h30min, 17h,
18h30min, 20h, 21h30min. Astor (Rua Minis-
tro Edgar Romero, 236 — 390-2036): 15h,16h30min. I8h, 10h3Omin, 2lh. (18 anos).

Filme pornô.
AMANTK PROFISSIONAL (Brasileiro), de An-
tônio Meliande. Com Andréa Puoci, Sandra
Midori, Priscila Dominica, Walter Gabarron e
Jaime Cardoso. Rsx (Rua Álvaro Alvim, 33 —
240-8285): de 2* a 5*. às 12h30min, 14h50min,
17hl0min. I9h30min. 6a, sábado e domingo,
às 14h, 16h20min, 18h40min, 19h50min. Bo-
tafogo (Rua Voluntários da Pátria, 35 — 266-
4491): 14h, 10hl5min, 18h30min, 19h40min.
(18 anos).

Filme pornô.

ASSASSINATO POR ENCOMENDA (Fletoh), de
Michael Ritchie. Com Chevy Chase, Dana
Wheeler Nicholson, Tim Matheson, Richard
Libertini e Eddie Velez. Metro Boa vista (Rua do
Passeio, 62 — 240-1341), Art-Méier (Rua Silva
Rabelo, 20 — 249-4544): 14h, 15h50min,
17h40min, 19h30min, 21h20min. Condor Co-
pacabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 —
255-2610), Largo do Machado-1 (Largo do Ma-
chado, 29 — 205-6845): 14h30min, 16h20min,
I8hl0min, 20h, 2lh50min. Comodoro (RuaHaddock Lobo, 145 — 284-2025): 16h,
17h50min, 19h40min, 21h30min. Barra-1 (Av.das Américas. 4.888 — 325-8487): do 2* a 6\ is
14hl0min, 16h, 17h50min, 19h40min,
21h30min. De 8a a domingo, a partir das 16h.
Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva. 391 — 239-
5048): 14hl0min. 16h. 17h50min, 19h40min.
21h30min. Com som dolby-stsreo nos cinemas
Leblon-2, Metro Boa vista, Condor Copacabana
e Largo do Machado 1. (14 anos).

Um repórter policial disfarça-se de vaga-
bundo de praia para ver se descobre como é
feito o recebimento de drogas. Mas acaba me-
tendo-se em confusão e ó obrigado a disfarçar-
se de seis tipos diferentes para escapar dos
seus perseguidores. Policial americano.
CÓDIGO DO 8CLÈNCIO (Code of SUonoe), dsAndy Davis. Com Chuck Norris, Henry Silva,
Bert Rensem, Mike Oenovese, Nathan Davis e
Ralph Foody. São Luiz 2 (Rua do Catete, 307 —
285-2296), Roxi (Av. Copacabana, 945 — 236-
6245), Barra-3 (Av. das Américas, 4.666 — 325-
6487), Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422 —
204-5240), Madureira-2 (Rua Dagmar da Fon-
seca, 54 — 390-2338), Ópera-1 (Praia de Botafo-
go, 340 — 268-2545): 14hl0raln, 18b,
17h50min, 19h40min, 2lh30min. Odeon (Pra-
ça Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835):
13h40min. 15h30min, 17h20min, 19hlOmin,
21h. Olaria (Rua Uranoa, 1.474 — 23O-2680):
15h30min, 17h20min, 19hl0min, 21h. (14anos).

Numa área violenta de Chicago, a políciaestá à procura de traficantes de drogas. Dois
policiais deverão comprar uma partida de oo-
caí na mas o plano dá errado por causa da
intervenção de uma gang rival que mata os
policiais e rouba a droga. A partir daí começa
uma guerra entre as quadrilhas s a polícia.Produção americana.
SEXTA-FEIRA, 13 — 3a PARTE (Friday The
13th — Part 3), de Steve Miner. Com Dana
Kimmel, Paul Kratka, Tracie Savage, Jeffrey
Rogers e Catherine Parks. Em 3a dimensão.
Vitória (Rua Senador Dantas. 45 — 220-1783):
14h, 15h40min, 17h20min, 19h, 20h40min.
Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-
0953), Carioca (Rua Conds ds Bonfim, 338 —
228-8178). Madurelra-1 (Rua Dagmar da Fon-
seca. 54 — 390-2338): 14h50min. 10h3Omin,
18hl0min, 19h50mln. 21h30min. (18 anos).

Filme de terror em terceira dimensão. A
história, já na terceira parte, continua com uma
sério de assassinatos horripilantes às margens
de um lago, onde funciona um camping. O alvo
é sempre um grupo de jovens que vão à procurade descanso e vida natural longe da cidade.
Produção americana.
TRAPACEIR08 (Tricheurs), de Barbet Schroe-
der. Com Jacques Dutronc, Bulle Ogier e Virgi*
lio Teixeira. Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281):
15h30min, 17h30mln, 19h30mln, 21h30min.
(14 anos).Filme ambientado na Ilha da Madeira, em
Portugal. Um jogador inveterado, que arrisca
tudo na roleta dos cassinos, encontra uma
jovom também jogadora e, juntos, vivem fortes
emoções em torno das mesas de jogo. Produção
francesa.

NITERÓI
ART-UFF — Johnny, o Gangater, com MichasTKeaton. Àa 15h30min. 17h30min, 19h30mih;21h30min. (16 apoa). Até domingo. •»
CINEMA-1 (711-9330) — A Flore ata da Es ms-raldas, com Powers Boothe. Às 14h, 18h, 18ht20h, 22h. (14 anos). Até domingo.

JOHNNY. O GANGSTER (Johnny Dangerous-
ly). de Amy Heckerling. Com Michael Keaton,
Joe Piscopo, Marilu Henner. Maureen Staple-
ton e Peter Boyle. Bruni-Copacabana (Rua Ba-
rata Ribeiro, 502 — 256-4588): 15h, 16h40min,
18h20min, 20h, 21h40min. (16 anos).

Em 1930, a Depressão Americana e a Lei
Seca fazem aumentar assustadoramente a cor-
rupçào e o suborno. Apenas o crime organizado
prospera e a cada dia surge uma nova gang e
gangsters cada vez mais ousados. O filme é
uma comédia que mostra todos os clichês dos
filmes de gangater nessa década de 30. Produ-
ção americana.

|-*v PARIS, TEXAS (Paris, Tezas), de Wim
Wenders. Com Henri Dean Stanton, Sam

Berry, Nastassja Kinski, Dean Stockwell, Au-
rore Clement e Hunter Carson. Gaumont Copa-
cabana (Rua Raul Pompéia, 102 — 247-8900):
15h30min, 18h30min, 21h30min. Gaumont
Catete (Rua do Catete, 228 — 205-7194): I5h,
18h, 21h (14 anos).Um homem solitário caminha até desfale-
cer através da imensidão desabitada do Texas.É socorrido mas se recusa a falar com qualquerpessoa, até mesmo com o irmão de quem não
tem notícias há quatro anos. Lentamente eisvolta a ae adaptar à sociedade mas tem umaidéia fixa: reunir a mulher e o filho separados
há muitos anos. O filme é baseado em roteiro de
Sam Shepard, autor de Louco para Amar, seuúltimo livro lançado no Brasil. Produção ale-má. Vencedor da Palma de Ouro em Cannes,
ano passado.
¦ Embora sem atingira unidadç conceituai de
Hammett, Wim Wenders reafirma aqui sua con-
dição de um d^>s mais instigantes diretores do
cinema moderno. A partir de um roteiro de Sam
Shepard, Wenders compõe sua sensível balada
para seres solitários e torna Paria, Texaa um
filme a ser prestigiado pelo espectador quebusca no cinema material para reflexão.

Johnny, o
Gangster: uma
comédia sobre

gangs na década
de 30.

CENTRAL (717-0367) — Uma Questão ds CUUH-se, com Jacqueline Bisset. Às 14hl0min, 16h,17h50min, 19h40min, 21h30min. (14 anos).Até domingo. . .<
ICARAÍ (717-0120) — Assassinato Por Encô^'
manda, com Chevy Chase. Às 14hl0min, 16H,
17h50min, I9h40min, 2lh30min. Com som
dolby stéreo. (14 anos). Até domingo
CENTER (711-0909) — Código de 8ildnoio, oom
Chuck Norris. Às 14hl0min, 10h, 17h50min,
19h40min, 21h30min. (14 anos). Até domingo.
WINDSOR (717-0289) -- Temporada Sangren-
ta, com Mariel Hemingway. Às 15h, 17h, 19bí
21h. (14 anos). Até domingo.
NITERÓI (719-9322) — Código de Silêncio, com
Chuck Norris. Às 14hlOmin, 10h, 17h50min'r
19h40min, 21h30min. (14 anos). Até domingo.
CINECLUBE PEBA (Rua Lara Vilela. 128) — A*
18h: Um Séoulo em 43 Segundos. Às 20h:
Vampiros de Almas.

QUINTETO IRREVERENTE (Amici Miei — At-to n), de Mario Monicelli. Com Ugo Tognazzi,Adolfo Celli, Philippe Noiret, Gastone Mos-chin, Renzo Montagnani e Paola Stoppa. Bru-ni-Ipanema (Rua Visconde de Pirajá, 371 —
521-4690): 14h30mln, íehsomln, íghiomln,21h30min. Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bon-fim, 370 — 254-8975): 14h, 16h20mln.18h40min, 21h. Rlo-8ul (Rua Marquês de SãoVicente, 52-274-4532): 14h, 16h30min, 19h,21h30min (18 anos).

UM ESPÍRITO BAIXOU EM MIM (AU of Ms), de
Carl Reiner. Com Steve Martin, Lily Tomlin,
Victoria Tennant, Madolyn Smith, Richard Li-
bertini e Dana Elcar. Lagoa Drive-In (Av. Bor-
ges de Medeiros, 1.420 — 274-7999):
20h30min, 22h30min. Até quarta. (14 anos).

Uma milionária, à beira da morte, faz um
pacto, através de um guru, que promete a
encarnaçáo de sua alma no corpo de uma jo-vem. Na hora da troca acontece um acidente e o
espírito da mulher acaba entrando em seu
advogado, que passa a agir de modo estranho e
conseqüentemente se mete em mil confusões.
Comédia americana.

RADIO
JORNAL DO BRASIL

AM 940KHZ
Jornal do Rio: de 2a a 0a. das 0h3Omin às 9h. i
JBI — Jornal do Brasil Informa: de 2a a 0a
7h30min, 12h30min, I8h30min e 0h30min;
sáb, às 7h30min, 12h30min e 19h30min; dom,
às 7h30min, 12h30min e 20h30min.
Manhã JB: de 2a a 0A. llh. Grande Debate.*
Apresentação de Luis Santoro. " ''
Repórter JB, primeiros 8 minutos de cada horar
Além da Notícia — com Villas-Bòas Corrêa, às
7h50min e 8h45min. ""
ENCONTRO COM A IMPRENSA: de 2" a B», k»
14h. Hoje. mesa-redonda sobre as eleições, com
os jornalistas CT .ÁUDIO LACERDA (O ECTAI^O
DE SÀO PAULO); IVAN ALVES (TVE); RICAK-
DO GONTIJO (TRIBUNA DA IMPRENSA); é
ROGÉRIO COELHO NETO (JORNAL DO BRA-
SIL). Apresentaçãodo repórter NERI VÍTOR.
Por Dentro da Economia — às 8h05min e
18hl0min.
À Margem da Notícia — Com Rogério Coelho
Neto às 17h50min.
Campo e Mercado às 7h50min.
Informações Marítimas e Portuárias às
0h5Omin, com Pinto Amando.
Arte Final de 2a a 0a. e dom., às 22h com
Maurício Figueiredo.
PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA
De 2a a 0a
7h — Jogo Aberto — com Vitorino Vieira
7hl5min — Primeiras do Esporte
8h20min — Destaques Esportivos
8h30min — Bola Rolando — com Edson Mauro.
12h05min — Esportes ao Meio-Dia — com Cd-
sar Rizzo
17h05min — Bola Dividida — com Sandro
Moreyra
18h05min — Na Zona do Agrião — com João
Saldanha
17h às 18h — Bola em Jogo — com repórteres,
ao vivo
20h30min — Resenha Esportiva JB — com
Loureiro Neto
21h05min — Debates Esportivos JB
Quartas e quintas — JB Futebol Show

FM ESTÉREO
99,7MHz

HOJE
20h — Reproduções a raio laser: Abertura
Colas Breugnon. de Kabalewsky (Williams —
4:35); Cenas Românticas, de Granados (Aliciade Larrocha — 24:17); Sinfonia Concertante,
em Mi bemol maior, K 304, de Mozart (Siem,Zukerman e Mehta com a Filarmônica de N.
York — 32:12); Polonaise em fá sustenido me-,
nor, op 44, de Chopin (Pogorelich — 9 40);
Sinfonia n° 9, em Dó maior, D. 944, de Schubert
(Solti — 55:11). Reproduções convencionais:
Sonata em Lá maior, para flauta e cravo, de
Bach (Nicolet e Karl Richter — 12:38); EU Reta-
blo de Maese Pedro, de Manuel de Fdlla (Jenru-fer Smith. Alexander Oliver. Peter Knapp, JohnConstavle, The London Sinfonietta e SimonRattle — 28:09).

TV RECORD
CANAL 9

HOJE
VÍDEO-BAR — Exibição de vídeos musicais, a
partir das 19h e intercalando as sessões. Às
20h30min: Manhattan Express, com Mike Mai-
nieri e Bob Mintzer. Às 22h: Salomé, de Carme-
lo Bene (versão original em italiano). À meia-
noite: Manhattan Transfer in Conoert. Hoje, no
TV Bar Club, Rua Teresa Guimarães, 92.
VÍDEO-ÓPERA — Exibição de Fanclula Delos,' com Domingo, Caroli e Neblett em Covent Gar-den. Hoje, às 14h e 20h, no Centro GiacomoPuccini, Rua Siqueira Campos, 43 — sala1.010.
JIMI HENDRIX PL.AYS BERKELEY — Do-cumentário oom o concerto na Universidade deBorkeloy, em 1B70. Hoje, às 20h, no Muspu daImagem e do Som, Praça Rui Barbosa, 1.
VÍDEOS NO GIG — Exibição de vídeo comShaka-Kan Especial. Vídeos independentes:Dupla Especializada-Egoclip, de Sandra Kogute Andréa Falcão e Otelo e as Telas, de BelizárioFrmnça. Hojo, a partir das 22h, no OIO Saladas,Rua Oeneral San Martin, 629.
VÍDEOS EM PETRÓPOUS — Às 15h: PrivateSchool For Olrls, com Sylvia Kristel. Às 17h:Dire Straits — Alchemy. Àa 18h: Expresso daMeia-Noite. com Brad Davis. Às 20h: GargantaProfunda. De 5a a 3a, no Cinevideo Bauhaus,Rua Joào Pessoa, 88 — sala 27.
VÍDEOS NO MISTURA FINA — Vídeos a caco-
lher entre U-2, Tears for Fears. James Taylor,
Rod Stewart, Carole King e Dire Straits. De 3a a
sábado, a partir das 22 e domingo, a partir das
20h, no Mistura Fina, Rua Garcia D'Àvila, 15.
YE88ONG8 — Vídeo com músicas do Yes. De 3a
a domingo, às 14h, 10h, 18h, 20h, 22h, na Sala
de Vídeo Cândido Mendes. Rua Joana Angéli-
ca. 03.

A EMISSORA DO RIO

Chuck Norris em
Código do

Silêncio, de Andy
Davis: filme

policial sobre o
tráfico e

traficantes de
drogas

De Segunda
a Sexta

17:30 HORAS

^,CA>S

J-KBROADWAY DANNY ROSE (Broadway
S/ Danny Rose), de Woody Allen. Com Woody
Allen, Mia Farrow, Nick Apollo Forte. Milton
Berle e Jackie Gayle. Ricamar (Av. Copacaba-
na, 300 — 237-9932): 15h20min, 17h. (14anos).

Comédia que tem como personagem princi-
pai um agente de talentos, especializado em
descobrir números que náo serão sucesso. De
confusão em confusão, ele acaba até envolven-
do-se com a Máfia de New Jersey. Produção
americana.¦ Os bastidores do teatro nova-iorquino vistos
com uma profunda afeição por Woody Allen. E
o Borriso vem, embora algumas vezes, amargo

JORNAL DA

ONDE VOCÊ FICA SABENDO PORQUE
/JS COISAS ACONTECEM. r\ UMA MULHER EM FOGO (Die Flambierte

Frau). de Robert Van Ackeren. Com Gu-
drun Landgrebe, Mathieu Carriere, Hans Zisc-
hler e Gabriele Lafari. Cândido Mendes (RuaJoana Angélica, 03 — 227-9882): 14h, 18h,
18h, 20h, 22h. (18 anos).

Eva quer mudar de vida e sai da universida-
de. Desiste de sua existência burguesa e torna-
se modelo. A perspectiva de uma carreira con-
vencional a enfastia e ela começa a se relacio-
nar com um gigolò, acabando por apaixonar-se
por ele.¦ Colocando sempre em questão a moral bur-
guesa, o jovem cineasta Robert Van Ackeren.
38 anos. realiza um fiime formalmente seguro
e de impressionante precisão lingüística, seja
mergulhando na psicologia social ou em sua
visão da mulher.
MEPHISTO (Mephisto). de István Szabó. Com
Klaus Maria Brandauer. Kryntina Janda. Ildi-
kó Bansági, Rolf Hoppe, Karim Boyd e Christi-
ne Harbort Ricamar (Av. Copacabana. 300 —
237-9932). I8h40min, 21h20min. (10 anos).

Produção húngara que recebeu o Oscar de
Melhor Filme Estrangeiro e a Palma de Ouro
em Cannes. em 1982. O filme e baseado num
romance de Klaus Mann e conta a história de
um ator que consegue o papel de Mephistophe-
les na peça Fausto, de Goethe, e. como na peça.

Com PAULO MARKUN, FAUSTO MACEDO.
MARILIA STÁBILE, SILVIA POPPO-
VICK e MARIA HELENA AMARAL ELES NÃO USAM BLACK TIE (Brasileiro), de

Leon Hirszman. Com Fernanda Montenegro.
Gianfrancesco Guamieri e Carlos Alberto Ric-
celi. Hoje. às 20h e 22h, no Auditório da FESP.
Av. Carlos Peixoto, 54 — sala 501. Entrada
franca. (10 anos)

Baseado na peça de Gianfrancesco Guar-
nieri. Silo Paulo, 1980: uma família de operá-
rios se divide, durante uma greve, com o filhocontrariando o pai. velho líder operário, e fu-
rando a greve. Premiado com c Leão de Ouro
(melhor direção) e mais quatro prêmios no
Festival de Veneza.
OS HERDEIROS (Brasileiro), de Caca Diegues.
Com Sérgio Cardoso. Ode te Lara e Isabel Ribei-
ro. Hoje. às 12h. no CINEPUC. Rua Marquês de
São Vicente. 225 (auditório do RDC). Entrada
franca. (18 anos)

Montagem de cenas da vida brasileira (aRevoluç.õo de 30. Getúlio Vargas. Carmem Mi-randa. Radio Nacional, bossa nova. Brasília)
organizadas em torno de um jornalista. Jorge
Ramos, personagem comum a todos os qua-d roa.

HANNA K (Hanna K). de Costa-Gavraa. Com
Jill Clayburgh. Jean Yane. Gabriel Byme,
Mohamed Bakri e Oded Kotler. Opera-2 (Praiade Botafogo. 340 — 200-2545): 14h, 10h, 18h,
20h. 22h. (10 anos).

Uma judia americana, mas de origem polo-nesa, separa-se do marido e vai morar em Israel
onde pretende terminar seus estudos de Direi-
to. Lá, ela acaba se envolvendo com um pn>curador da Justiça, que se coloca contra ela
vendo-a defender a causa palestina. Co-
produção franco-ítalo-alemá.s Com a eficiência narrativa, a segurança
no domínio de imagens que vêm marcando sua
polêmica filmografia, Costa-Gavras abre nova
trincheira. Desta vez e a questão palestina,vista através da crise de identidade de uma
mulher. Hanna K No elenco vale destacar Jill
Clayburgh no papel título.
O FEITIÇO DE ÁQUILA (Lady Hawke). de Ri-
chard Donner Com Matthew Broderick. Rutger
Hauer. Micbelle Pfeiffer. Leo McKem e John

• Os programas publicados no Hoje no Rioestão sujeitos a freqüentes mudanças deultima hora. que são do responsabilidadedos divulgadores. E aconselhável confirmaros horários por telefone

Hoje 21.05H —
com Danuzj Leão
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recorrer a velhas canijoes — como Moon River ou Old — "1 
_ _ * —^Tj 4-

Man River - para estabelecer comentarios muito QS FilmeS da TV I VI Cllc^ll 111 )
particulares sobre o que se esta vendo na tela. | \,y V Xv/XV/XX vV/

Se na linearidade das complicates policiais, a —p„„1n 
A Fortes daquelas comgdias luxuo- Ao narrar a aventura do tex°ano.^ubatuuir oa

trama de Fletch pode prender a atengao do especta- raulo A. . sas e Cheias de glac6, e a simpatico e violento casal oavalos por cameios!
dor medio, as citaC6es tendemadar ao fllmeumcerto d6cada de 60 foi televise chegava a um ^^J^'retomou'em tv

-| charme off-beat que o reveste de interesse um tanto II um tempo de crise ponto m&ximo. Foi o tem- 19g7 ^ estUo enteo em (SomethlnK Evll) produpAo"l^N particular. Mas a diregao de Michael Ritchie — mais AA e inovagao no ci- po de grandes filmes com desuso: o dos fllmes de amerioana de i»7a, dirigrida
L JV/ I *ai conhecido por filmes como O Candidato ouGarotos nema americano. N&o ha- baixo orqamento e poucos gangster. Adicionou pe- por Steven Spielberg. Eienco:
V* em Ponto de Bala — se encarrega de fazer apenas via mais d^eiro que pa- cenari0S. como Uma Raja- quenas s&tiras, muito hu-
»¦ , Fletch caminhar por triihas que o levem ate um porto SfeSSS da de Balas (Tv Globe, mor. E muita 

yiolencia, «—
seguro. O porto, no caso, acabar6 sendo a praia de sado 0 publico, por sua 00h05min), mais conhecido ele^ Terf°r- Mul,her <Denni8>

T10l1C12L Copacabana 
- mais uma vez referenda! de quem vez, anda%meio e.gotado como Bonnie and Clyde. ^S^SSSSSSb ^SSSSSSSS

™ "*¦ v deseje escapar de aborrecimentos com as autorida- , mm**-* Dunnaway, Warren Beaty ag-indo em sua casa. seu ma-
rip.? do chamado Primeiro Mundo ' 11 (tambSm produtor), Gene rido (McOavin) que, a princf-

Wilson Cunha des 
do chamaao rameiro Munao. ¦T; « *\JU Hackman e Estelle Par- Pio, nao a leva a s6rio, acaba

wuson • lmpunidades(e extra- || . J|;;i®||| sons (ganhou o Oscar de descobrindo que as foixjas de-
__ Tror»T<5 rins wont** Tpmnnrada Sanerenta e & parte, Fletch atriz coadjuvante), uma moniacaa estAo se aposaando

T| sob Fogo Cerrado, jornalismo e cinema vol- *** atada Chevy DB BAL*S
tamaseencontrar-aindasobosi^oda || dSwtedoretatSTsuces- de primeira, Uma Rajada ci^to)

aventura, certamente um dos aspectos da pronssao na!*- O RodPsuadunlacomGol ¦HiBiliKflr iSM WCLTTGTl de Balas continua impor- americana de iss7, dirierida
avie mais a revestemde charme perante as emogoes #Mn soaesuaaupa TZonHn o tante, pela sua moderni- por Arthur Penn. E?enoo:
publicas. E exatamente em busca de uma e outra est& ^¦E^HtllW fSs ^
Fletch/Assassinato Por Encomenda. Algumas vezes 9MK , V<¦-, J" 

*j 
h . uma exferiencia Hackman, Oene wuder. Coio-

citendoo estUo Raymond Chandler- em voz off P$L volva o lado de humor de :j PUTl- bxibaohdinAbia rido(nomin).
personagem principal Fletch (Chevy Chase) comenta W;:: . sua personagem: com TldWCiy m Tv Qtoboi4h30min oang.t.n.mo Bonni.

. , . „ _ . ' mesmo Fletch, um Peter I TT^_ (Hawmpat) produ?4o amerl- (Dunnaway) e Clyde (Beaty)a ae&O—, Assassinato Por Encomenda corre por duas liitel. ' Oaii™ _fA m.._n 6772 Ums oana de 1976, diri^lda por se conhecem e iniciam carrei-
vias, Uma, ao nivel da histbria que, por seus intrinca- ; Raiada Joe CamP«- Blenoo: James ra de orimes. Ao oasal se
dosdesvios poderia lembrar Chandler, leva o jornalis- w iSSmMMk : Dudley Moire) seria ca- , HpBalaS ^pto"'fcc!i,TlBtop^p unem um m^Botoioo (Pollard).

 , , . .  „„ k„M„ j- naz de se divertir muito J ¦ 1 ^ Ooloo neUy, Jack Elam, Slim Pio- o irmao de Clyde (Hackman) etaFletch a vagabundear por uma praia em busca de '| ker.Coiorido(ii3min). sua muiher (Lteiie Pa«on.).
conexao de drogas. Outra, a rechela de CitaQOeS e V * I WKv * l Western. Uma experi^ncia, O quinteto ganha fama e 4
sofistica-Sejanabrincadeirade Fletch em lembrar os da) durante este etemo estranha portm veridica do perae^uido pela poiicia, pois
m'il. ...vlo/lnc «nm« H» Dnn Pnrlmnp g Korppm ChCVV KstlClSC BTfl COrpO-a-COrpO que 6 a lu- i Ex6rcito americano, realiza- os cinco s4o acusados de aa-mais variados nomes — de Don Corleone a Kareem ? ta oela noticia da nos veihos tempos do oes- sassinato.
Abdul-Jabbar — nas situa?6es as mais inusitadas ou rietCIl ta pela noticia. u^

4*2 f. fflntftT ^allnnn PiwH Hnlttm Tift g* K 4*. B*W THfTTCl
BTfljU/ questra do maestro Quio de Moraes. Soala-Rlo, nautlBta itallano NiooU 8ttlo. Cou*«rt a* a Crt gib. Waller Monleiuma o Jlrau Quintet and X JjiljJj V 10 AwWW Av. AfrtniodeMeloFranco, 296(239-4448). De IB mil e de 4 a sto a 25 mil. Conaumagio 2^a stneon. Tiio(bateria). AntAnioTinooo(piano),

 _, a* a dom, da 23h. Couvert a Cr» 100 mil. Cr$ 15 mil e de 4 a s4b a Ci» 20 mil. Rua q« cantorea Walter e Maria Alice; Oou»rt a Cr« _ . _ _ . -— p • -|y-r • t nACONTHKEK - Apreeent^Ao do oompoeitor „ran„m.Imn»™=iucIrI1otmAIlo Rainha Elizabeth. 769 (227-2447). 20 mil. Rua Siqueira Campoe, 12 (255-5864). CANAL CANAL 7
pernambucano Dan Mello Querra 0 grupo. Ho- SONHO BONHADO DE UM BRASEL DOURADO D La. .i^ rv» «. wlh km . .in h«?1h nr rrtniUBi tit — Show dlarlamente, ha 23h, com os cantorea PEOPLE — ProgTama^Ao. De2* a »ao., as BUFFET CLA8BE A—Musica ao vivo de 3* a 6* o/4<4 44
Rua Duvivier 43 liurreuoe a Crt lOmileCr# Sapoti da Man^ueira e Silvio Aleixo, 00m parti- 20h30min, piano-bar 00m Athie Bell; 2*, h» e dom, daa 15h 4a 10h. Pro^raraagAo de 0a a 0* 8:00 Aten$&o Professor 6:45. Pro^rama Jimmy Swar^gart — Pro-

ci|^aodel25arti8ta«, mulatas e ritmis^s 22h30min. Lula CarvaUjo e Rosinha de Valen- ^ Fat Elpidio (plano); dom. n^stro 8:30 Aprendatof^oom Mxi.ica »a religiose6 roil, est . 
4 ^ oro^Mtra sob a regAncia do Maestro Silvio ga. 3», as 22ht o arrupo Friends; 4» a sAb.Zimbo Scarambone (piano), Clotario (violino) e Q16ria 1° Ora» 7:15 Qualificaqao Profissional — Progra-

RODA DE 8AMB A — ApresentaQ&o de Os Deva- DirncAode J Martins eSonia Martins Trio. Dom, ha 22h30min, o HTupo Terra Molha- Ma<ralhAes (cantora) Av. Rui Barboaa, 170, ?*i? Telecurso 2 °rau ma educativo
neios e Exporta Samba. Hojs, 4s 18h, no Ciroo ConsumaSo^^t lao^llrom^SStoTbebll da. Domi'lhdamanhi,'variaaimotviolAo^ 2*. JJ^^ViS^^Sm o^iiTert. Reaervu pelo 9'3° ~ 7:30 ShowdeDesenhoa-Sele^iodedeae-
Voador, In«r«o. a Crt 15 mU. ^ ^3^ vonlado e salgadlnho. PUUfor- f. t^oSa tel' 851^43' 9:45 Sa«ri^ta«- I^umenWrio 8;0Q F6 - Pro^rama reli-¦ PROJBTO PIXINOAO Show da cantor* ma. Rua Adalberts Ferreira. 32 (274-4Q22). dom aCr« 38 mH. No bar de 2» a 5» aCr» 25 mil; 8IDNEY MARZOTJXJ - De 3'a dom, a partr 10:00 xa^Teteoilrgo a" Orau li°80 pcompoeltora Joyoe aoompanhada do grupo n* . Horn a CrC 30 mU daa 20h. apreeentai;4o do pianiata no Valentl- . „ ,. . „ I v»rau 8:30 Ela — Progxama femlnino.
AcabaTde Campo Orande, Carllnhoe Cor daa 6 a dom a era 30nm. no'.. Hotel Sheraton, Av. Niemeyer, 121 (874- »»=»» ^eieourso .» Qra" 10:45 Ele no Ela - Programa de varte-
iGuaa » AndreaDaltro. de Salvador. Bala Bid- KARAOKE CAliOOLA — De 3» a dom., Edion Frederioo 1122) 18:30 Os Medicos dadeB
nev Millar Rua Araiito Porto Alevre, SO. De 3* (piano) e Luis Alves (oontrabaixo). De 2* a *Ab. 13:30 Sem Censura — Disouss&o dos fatos n:85 A Maravilhosa Cozinha de Ofilla —

iah30min Imn^ssos«^Crt8 mil. At^ KARAOK4 C ARIOC A - De 3» a 4s21h,0»e Manoel OusmAo (oontrabaixo). Ubirataro Men- LOBBY BAR - Diariamente daa 19h30min ha em evid6ncia ProRrama de culindrias4bado &s 19h. daa 20h, com anima^&o de ^eB /piano). De 3* a dom, as cantoras Ly^ia 23h30min, os pianistas Eliane Salek e Paulo 10:45 Teleoonto Adaptagao do oonto Os n:5Q Boa Vontade — Programa reli^ioso.*aoaa°- Marooa Cinelli. Ingresaoe a Cr$ 20 mil. Bollpee nrummond e Olooonda. Couvert de dom. a 5» Afonao. Hotel Intercontinental, Av. Prefeito 8altimbanoo» 12:00 Esporte Total — Notici&rio eaportivo.
QRANDK OALA, RADAlCfci SO AN08 — Come- Bar, Rua Xavler da 8Uveira, 112 (255-3320). 20 6« e lib. a Cr» 40 mil. Em outro Mendes de Morala, 222 (322-2200). 18:30 Aperfelpcwjnenito^ do^ Professor — ,2.30 Fdrmula Unioa — Musioais e varie-
morwjio de 80 anoe de Radamta Qnatalll oom hhampaonB — Proirnimaciio' De 3* e B*. Ka- ambiante, mdaloa paradanijar oom o diecotecA- jaKUI — Apraeenta^fio do trio de Maria Fraga. 16:45 Telerromance — Adaptagao do ro- 14.on Tv'crianoa — Programa infan tillane«nento do Uvro lUuUn*. Onrt^l-JO «a«M«« **5 rio Bernard da CaetejA. Rua Prudente de Mo 2. a 8«, 4a 2 lh30m; 6* e ^b. 4. 22h30m. Sem manoe As Cinoo Panels de Ouro 18:00 F^a de Tanie -^E^big&o do^eriadoEterao bperlmentador, de Valdlnha Barboea Noiw da Romantiamo. ao?rupo Vozea: 6»a »4b, rais, 129. oouvert. Hotel Intercontinental. Av. Prefeito 17:30 Sltlo do Pioa-Pau Amarelo — Seriado Jeannie 6 um CMnio.e Anne Marie Devoe, odisoo oom mUatoaa suae KaraokA oom o irrupo 4° Creaoente. Rua Siquei- LETT IT BE — Programagio: 4a, karaokt; 6* Mendea de Moraia, 222 (322-2200). infantil ... 18:30 Pim de Tarde — Exibig4o do seriadoe de amigoe oomo Tom Joblm a Paulinho da ^ Campoe. 255 (255-7341). Miisioa para Midnight Blues: 6» Piataohe e Terra Molhada; LYQIA CAMPOS — Piano-bar. RasUurante 18:00 °" A Feltioeira.Viola e show do oompoeitor aoompanhado de ,4b piataohe e Let it be Band; dom. Ciroulo rJ,„ Hnt_, NaEion-i Av Niemever 789 (322- „„ „„ i,u „ o°m atragSes variadaa 19:00 Olhar de Marusia — Jornalistiooconjunto. Sala Sidney Miller, Rua AraCkJo Porto <Un»ar' WoloaoA Xtlrdae 22h InKre^0a4».Cr« 15 ^ aoh 8°:°° »u ^u o Show - Trsjettoa de um i9;t5 Jornal do Rio - NoticiArio local.
Alagra, SO. De 3*as4b, *a21h. IngraaaoeaCr* CANJA — Diariamente a partir daa 20h, Icarao mil. Cr« 18 mil- dc^aCr* 12 mil. 1). ' oouvert. ytista. Hoja: SO Ajios do MPB 19:30 Jornal Bandelrantea — NotioiArio
15 mil. Ate dia 23. k». onde o oliante canta aoompanhado de play. • _. . Camnoa 206 FORR6 FORRADO — Programac&o: 4a FAtima ° 1 nacional e internaoional

baoks ou dos mileiooaArnaldo Martinez (piano) Rua Siqueira campoe. 200. Marinho; 5». Joio do Vale; 6*. MAroio Qreyok;  
tv HATHA ngmAHIA VTNTE AH"* "»•— e Alolr (violAo). ApreBenta^Ao do cantor Mario FIOR DA NOITK — Programa^Ao: 4*. homena- aAb, Noquinha do Aoordeon; dom, grupo Ciolo-

Oj u.ri. iwhtni. Jorge. ConaumagAo a Cr$ 30 mil e 6* e aAb a Cr$ gemaManoDAoiodaVlolaoomshowdeBfoatre na. A partir daa 22h. Ingreaeos 4& a Cr$ 5 mil.
7; Maria Rooha (olano) Tulio Mour&o 45 mil. Av. Ataulfo de Palva, 375 (511-0484). Fulelro; 0*. Nelaon Sargento e oonjunto; 6 homem a Cr» 1 mil. mulher, 5l

MANGA ROSA KARAOKA Pooket-ahow RA- ^5^^^^^

ria), vooallstaa e Htmiataa. Dirs^Ao a ilumina- Luiz BArgio Uma e 8ilva e Zaira Zambelli. De 3»  .SAo da Blbi Ferreira. CaneoAo, Av Venoealau a dom. afazh. Convert de 3" a 5* e dom a Cr$ 20 BBCO DA PMENTA -ftogreimujAo: 2«. aamba
Braz, 315 (295-3044). De 4« a aAb.. As aih; a aAbaCr*25mll.ConsumaoAoaCr»20 oom Tellnho e Juaoellno e grupo; 3» grupo
dom.. As 20h. Ingraeaoa a Cr$ 70^mll^meea „!,' Karaok« infantil apreaentado por Adelaide Madeira de Lei e Quilharme de Brito, 4»;0oim-
central; aCr»60mil, meaalateral.eCrtSOmil. sAbedom, As 17h. IngreeaoaaCr* 15 By oom o Creme de Tanprlw » ™o de
arquibanoada. SAbado nAo haverAaapetAoulo. ml OQm dirello a lanohe. Ru.19de Fevereiro, Janeiro; 6» e aAb 0 oompoeitor RegnaldoBes-
¦ OeapetAculooomemorattvodM20anMrw (aaM996). Vendaa anteoipadaa no local. sa. De 2* a 4* Ae 21h30m; da 5* a aAb Aa
la uma cantora em seu pleno potenoial inter- 22h30m. Couvert 2* a Cr$ 10 mil; de 3* a 5a a
pretando suoessos maroantes oomo Qita, al6m nsBTA DO KARIOK& — O clients canta acom- Cr$ 12 mil; 0a e a&b a Cr$ IS mil. Rua Real
de recriar clAssioos ds Dolores Duran s Tom panhado pelos mdsicos da casa, com apreBen- Grandeza, 170 (200-7941).
Jobim, num dos melhores momsntos do show. tag&o do ator Mario Jorge. Pista com musica
A destacar ainda a preciosa ilumins^io de Bibi par& dan^ar. AtragOes: 2* Noite da Ctolher de CLUBE 1 — De 2* a sAb, ha 23h, o pianiata Luis
Ferreira e o liltimo oenArio de FlAvio Imp6rio. cha, 3* Noite do Sdsia e 4a Pocket-Show de Carlos Vinhaa, a cantora Liliane e o contrabai-

humor com Fernando Reski. Diariamente, ha xista Luca Maciel. De 3* a dom, ha 22h, Mauri-————————————— 22h, na Vogue, Rua Cupertino Durfio, 173 cio Faria (piano) e Bebeto (oontrabaixo). As B^s,
(274-4146). Couvert de dom a 5a a Cr* 15 mil; 0a &s 24h, Fred Solaro (cantor italiano). Consuma-
e aAb. Cr$ 30 mil. Consumagao a Cr$ 30 mil. gao a Cr$ 25 mil. Couvert de 2* aCr$ 20 mil, 3a

a 5a a Cr$ 15 mil e 0a e sdb a Cr$ 20 mil.
KARAOK& DO ARCO DA VELHA — De 5a Feijoada ahb, ha 14h, com Chiquinho (piano) e
s4b., ha 22h, karaokA com apresenta<j6o de Bebeto (oontrabaixo) a Cr$ 35 mil. Rua Paul

Kiiiii

Paulo A. Fortes

jk década de 60 foi
II um tempo de crise

XX e inovação no ci-
nema americano. Não ha-
via mais dinheiro que pa-
gasse, por exemplo, os
grandes musicais do pas-
sado. O público, por sua
vez, andava meio esgotado

Warren
Beatty e
Faye
Dun-
naway
em Uma
Rajada
de Balas
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ÇJm programa de variedades

que balanceia jornalismo e
entretenimento, numa fór-
mula que inclui ensaios, re-

portagens, perfis, música,
crítica, show e opiniões.
Apresentação: Aizita Nas-
cimento

Reportagens especiais: Mi-
riam Leitão, Mônica Teixei-
ra, Ernesto Varella, Ênio
Mainardi, Juca Kfouri, Luiz
Nassif, Hermano Alves e
César Foffá.

6:30 Teleóurso 1° Orau6:50 Teleourso 2° Grau
7:00 Bom-Ola, Brasil — Programa de en-

trevistas7:30 Bom-Dla, Brasil — Reprise
8:00 TV Mulher — Programa feminino
9:35 Halley — Olhe para o Céu — Reprise
9:40 Balão Mágico — Programa infantil

12:25 RJ TV — Noticiário local
18:40 Globo Esporte — Noticiário esportivo
13:00 Hoje — Programa jornalístico13:25 Vale a Pena Ver de Novo — Reprise

da novela Jogo da Vida
14:30 Sessão da Tarde — Filme: Uma Expe-

riência Extraordinária
18:45 HaUey — Olhe para o Céu
16:50 Sessáo Aventura — Seriado. As Pan-

teras17:50 De Quina Fra Lua — Novela de Alei-
des Nogueira

18:50 Tl-Ti-Ti — Novela de Caaaiano QabuaMendes
19:45 RJ TV — Notioiário local
1B:55 Jornal Naoional — Noticiário naoio-

nal e internacional
20:30 Roque Santeiro — Texto de Dias Go-

mes e Ag-uinaldo Silva
81:85 Globo Repórter — Programa jorna-lístico22:25 Avenida Paulista — Minissérie de

Daniel Más e Leilah Assumpção
23:15 Jornal da Globo — Notioiário
23:50 RJ TV — Notioiário looal
00:05 Códigt) Penal — Filme: Uma Rajada

de Balas

CANAL 6
10:30 Programação Educativa
11:00 Sessão Animada
12:00 Manchete Esportiva — Io Tempo —

Resenha esportiva naoional e inter-
nacional.12:30 Jornal da Manchete — Edição da
Tarde — Noticiário, ag-enda cultural
e entrevistas.13:15 FM TV — Programa musical com
videoclips.14:00 De Mulher para Mulher — Programa
feminino.

15:30 Clube da Criança — Programa in-
fantil18:10 Antônio Maria — Novela de Geraldo
Vietri.19:00 Tamanho Família — Seriado de
humor19:30 Rio em Manchete — Noticiário local

19:45 Manchete Esportiva — 8o Tempo —
Resenha de atualidades esportivas.

20:00 Jornal da Manchete — 1* Edição —
Noticiário nacional e internacional.

21:10 Esquentando os Tamborins — Fia-
shes do carnaval

21:20 Os Guerrilheiros — Seriado
22:20 Os Novatos — Seriado
23:20 Momento Econômico — Noticiário
23:25 Jornal da Manchete — 2a Edição —

Resumo das principais notícias do
dia.00:10 Rio em Manchete — Noticiário local.

00:25 Frente a Frente — Programa de en-
trevistas.

CANAL 9
8:4a A Hora da Eucaristia — Programareligioso9:00 Igreja da Graça — Programa reli-

gioso9:30 Patati Pata tá — Programa eduoativo9:45 Desenho10:00 Posso Crer no Amanhã — Religioso •
10:15 Comer Bem — Culinária10:30 Vídeo-Clip — Musioal11:30 Programa em Tempo — Entrevistas12:00 Reoord em Noticias — Notioiário na-cional e internacional13:30 A Moda da Casa — Programa deculinária13:45 Programa Axé — Programa reli-

gioso14:00 Tio Tac — Show de brincadeiras15:00 Tartaruga Biruta — Desenho15:30 Rod Rocket — Desenho16:00 Beany e Cecil — Desenho16:30 O Gênio Maluco — Desenho17:00 Os Dois Caretas — Desenho17:30 Vibração — Programa jovem18:00 Férias no Acampamento — Do-cumentário sobre escotismo
18:30 Jornal da Record — Programa jorna-lístico
19:15 Vídeo-Clip — Reprise20:15 Aventura aos Quatro Ventos — Do-cumentário
20:45 O Mundo é Pequeno — Documentário
21:10 Informe Econômico — Comentáriossobre economia e mercado financeiro
21:15 Olho Mágico — Programa de varie-

dades
23:15 Encontro Marcado — Programa doentrevistas
00:00 Cash — Programa de economia00:30 Clube dos Esportistas — Reunião en-tre comentaristas esportivos

CANAL 11
7:20 Patati Patatá — Programa educativo7:30 Gato Félix — Desenho
8:00 Sessão Desenho — Seleção de dese-nhos animados e brincadeiras.

15:00 Jerônimo — Novela15:45 O Direito de Nascer — Novela
16:45 Turma do Tom e Jerry — Desenhos17:00 Show da Pantera — Desenhos
17:30 Popeye — Desenho18:00 Gaguinho — Desenho
18:30 Carrossel — Desenho19:00 Jornal da Cidade — Noticiário local.
19:15 Noticentro — Noticiário nacional sinternacional.
19:45 Uma Esperança no Ar — Novela20:30 Soledad — Novela
21:00 A Pantera Cor-de-Rosa — Desenho
21:20 Miss Mundo 85
23:30 Histórias Policiais — Seriado00:30 Jornal 24 horas — Noticiário.

A programação e os horários são da responsabilidade das emissoras.
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"Assassinato por Encomenda"

Lutando

pela¦H-

notícia

recorrer a velhas canções — como Moon River ou Old
Man River — para estabelecer comentários multo
particulares sobre o que se está vendo na tela.

Se na linearidade das complicações policiais, a
trama de Fletph pode prender a atenção do especta-
dor médio, as citações tendem a dar ao filme um certo
charme off-beat que o reveste de interesse um tanto
particular. Mas a direção de Michael Ritchie — mais
conhecido por filmes como O Candidato ou Garotos
em Ponto de Bala — se encarrega de fazer apenas
Fletch caminhar por trilhas que o levem até um porto
seguro. O porto, no caso, acabará sendo a praia de
Copacabana — mais uma vez referencial de quem
deseje escapar de aborrecimentos com as autorida-
des do chamado Primeiro Mundo.

Impunidades (e extra-
dições) à parte, Fletch
traz ainda Chevy Chase
em eficiente composição,
depois do relativo suces-
so de sua dupla com.Gol-
die Hawn em Golpe Su-
Jo. Pena que não desen-
volva o lado de humor de
sua personagem: com o
mesmo Fletch, um Peter
Sellers (ou até mesmo
Dudley Moore) seria ca-
paz de se divertir muito
(e nos divertir mais ain-
da) durante este eterno

Chevy Chase em corpo-a-corpo que é a lu-
Fletch ta pela notícia.

Os Filmes da TV violento

DANCETERIAS
PAPILLON — De 2a a 4a e 0a e sáb. às 22h,
discoteca; 5a. Beatles Alive. com o grupo Idéia
Fixa. Ingressos de 2* a 4a a Cr» 20 mil; 5a a Cr»
30 mil; a'a Cr» 26 mil e sáb a Cr# 40 mil. Hotel
Intercontinental. Av. Prefeito Mendes de Mo-
raes, 222 (322-2200).
MIAMI CITY _ De 4a a sáb. a partir das 20h, e
dom. às I8h. Som e vídeos. Av. Sernambetiba,
646 (399-4007), Barra. 0a e sáb. consumação de
Cr$ 15 mil, por pessoa.
HELP — Música de discoteca diariamente a
partir das 21h30min. Ingressos de dom. a 5a a
Cr$ 25 mil, homem e Cr$ 20 mil, mulher; 0a
sáb. e vesp. de feriado, a Cr$ 35 mil, homem e
Cr$ 30 mil, mulher; vesperal sáb e dom. às 10h
a Cr» 10 mil (no sáb) e Cr$ 15 mil (no dom). Av.
Atlântica, 3432 (521-1200).
DANCETERIA MISTURA FINA — Pi-ogTama-
çáo: 4a. Ponto Vital e Distúrbio Social: 5a som e
vidros 8a. Os Ronaldos; sáb , o guitarrista Pau-
lo Zdan; dom. som e vídeos. A partir das 22h.
Ingressos 4a. 5a e dom. a Cr$ 15 mil; 0a e sáb.a
Cr$ 20 mil. homem, e Cr$ 15 mil, mulher.
Estrada da Barra da Tijuca, 1036 (399-3400).
CIRCTJS DISCO — Diariamente, a partir das
22h e dom. vesp às 10h. Ingressos a Cr$ 15 mil,
homem e Cr» 8 mil. mulher. Vesperal a Cr# 5
mil. menino e Cr$ 4 mil. menina. O infrresso dá
direito a um drink ou refrigerante. Rua Gal.
Urquiza. 102 (227-7895).
MIKONOS — Diariamente, a partir das 22h,
musica de discoteca. Consumação só na 0a e
sab. a CrS 25 mil. Rua Cupertino Durão. 177
(294-2298).
CREPUSCULO DE CUBATAO — Musica para
dançar e videobar 4a e 5a. as 22h e 6a e sab . às
23h, na Rua Barata Ribeiro. 543 (235-2045).
Consumação 4a a 5a. a Cri 20 mil e 0a e sab . a
CrS 30 mil.

Wilson Cunha

EPOIS dos recentes Temporada Sangrenta e
¦:l Sob Fogo Cerrado, jornalismo e cinema vol-

tam a se encontrar — ainda sob o signo da
avèntura, certamente um dos aspectos da profissão
qüè mais a revestem de charme perante as emoções
públicas. E exatamente em busca de uma e outra está
Ftétch/Assassinato Por Encomenda. Algumas vezes
citando o estilo Raymond Chandler — em voz off a
personagem principal Fletch (Chevy Chase) comenta
a ação —, Assassinato Por Encomenda corre por duas
vias. Uma, ao nível da história que, por seus intrinca-
dos desvios poderia lembrar Chandler, leva o jornalis-
ta-Fletch a vagabundear por uma praia em busca de
conexão de drogas. Outra, a recheia de citações e a
sofistica. Seja na brincadeira de Fletch em lembrar os
mais variados nomes — de Don Corleone a Kareem
Abdul-Jabbar — nas situações as mais inusitadas ou

daquelas comédias luxuo-
sas e cheias de glacê, e a
televisão chegava a um
ponto máximo. Foi o tem-
po de grandes filmes com
baixo orçamento e poucos
cenários. Como Uma Raja-
da de Balas (Tv Globo,
00h05min), mais conhecido
como Bonnie and Clyde.

SHOW
ACONTECER — Apresentação do compositor
pernambucano Dan Mello Guerra e grupo. Ho-
je. ã»31h, n» A1Ung»rT«nr««»d»CopOTh«n»,
Rua Duvivier, 43. Ingresso* • Cr» to mil eCr»
6 mil. estudantes.
RODA DE SAMBA — Apresentação ds Os Der»-
netos e Exporta Samba. Hojs. às 18b. no Clroo
Voador. Lapa. Ingraaso* a Cr» 1B mil.
PROJETO PIXINGÀO — Show da cantora •
compositora Joyoe acompanhada do grupo
Acaba, ds Campo Cirande, Carllnhos Cor das
Águas e Andréa Daltro, de 8alvador. Bala Md-
ney Miller. Rua Araújo Porto Alegre. 80. De 3a
a s£b, às I8h30min. Ingressos a Cr* 8 mil. Até
sábado.
ORANDB QA1.A. RADAüAS BO AN06 — Coms*
moração ds BO anos ds RadamAa Onatalll oom
lançamento do livro Radamés Onatalll — O
Eterno Ebrperlmentador, de Valdinha Barbosa
e Anne Marie Devos, o disoo oom músicas suas
e de amigos como Tom Jobim s Paulinho da
Viola e show do compositor acompanhado ds
conjunto. Sala Sldnsj Mlllsr. Rua Araújo Porto
Alegre, 80. Ds 3*aaáb, àsSlh. IngrsssosaCr»
18 mil. Até dia 83.

1IARIA BBrRAMIA VINTB ANOfl—Show
L/ da cantora Maria Bstb&nia acompanhada
de José Maria Rocha (plano). Túlio Mouráo
(teclados), Moaolr Albuquerque (baixo), Jayms
Além (guitarra), Maroelo Bemandes (sopros),
Djalma Corrêa (percussão) s Tuti Moreno (bata-
ria), vocalistas s ritmistas. Dirsçâo s ilumina-
ção de Blbi Ferreira. Cansoão. Av. Vsncsslau
Braz, 318 (20S-3O44). De 4" a sáb., às 21b:
dom., às 20h. Ingressos a Cr$ 70 mil,;fmesa
central; % Cr» 60 mil, mesa lateral, sCi» BO mil.
arquibanoada. Sábado nâo havsrá espetáculo,
a O espetáculo comemorativo dos 80 anos revs-
la """ cantora sm ssu plano potencial lnter-
pretando sucessos marcantes como Oita. além
de reoriar clássloos ds Dolorss Duran s Tom
Jobim, num dos melhores momentos do show.
A destacar ainda a preciosa iluminação de Bibi
Ferreira e o último cenário ds Flávio Império.

HUMOR
VOU aUHiRBH TAMBÉM SENÀO B0 CONTO
FRA TODO MUNDO — Texto ds Ougu Olims-
cha, Aglldo Ribeiro, Max Nunes, Jésus Rocha s
Ziraldo. Com o humorista A^rildo Ribeiro. Tear
tro Princesa Isabsl, Av. Princesa Isabel, 186
(276-3346). 6a e 6a. às 21h30min; sáb., às
20h30mln e 22h30min e dom., às lBh s 21h.
Ingressos 6a e dom. a Cr6 30 mil e Cr$ 20 mil,
estudantes; 6' a Cr» 36'mil s Cr» 20 mil.
estudantes; sáb a Cr$ 40 mil s Cr$ 80 mil,
estudantes.
CONFIDENCIAS DE UM BBPBRMATOZÓIDB
CARECA — Show oom Carlos Eduardo Novaaa.
Texto de Carlos Eduardo Novaes e Caulos.
Direção de Benjamin San toa. Tsatro Dslflm.
Rua Humaltá, 278 (266-43B6). 8» 8a. às 22h;
sáb, ás 20h e 22h30min; dom. às lOh s 21h.
Ingressos 6a. 8a e dom a Cr$ 30 mil e Cr$ 26
mil, estudantes; e sáb a Cr$ 40 mil. (14 anos).

pK. OITAVO NA PENEIRA — Show do humo-
L/ rista Chico Anísio. Roteiro de Arnaud Ro-
drigues, Giuseppe Gularone, Benil Santos,
Marcos César e Chico Anísio. Direçào de Per-
nando Pinto. Teatro Casa Orands, Av. Afrànio
de Melo Franco, 20O (289-6946). 8a a sáb. às
21h30min; dom, às 20h. Ingressos, 6a e dom a
Cr» 40 mil; 6a e sáb. Cr» 80 mil.
¦ Com este espetáculo, o oitavo de sua carreira
conforme o próprio título assinala, Chico Any-
aio mostra, mais uma vez, que é um dos nossos
melhores humoristas. Mesmo abusando de an-
tigas piadas que se revelam sempre novss na
voz e na presença deste brilhante contador ds
histórias.

questra do maestro Guio de Moraes. Scala-Rio,
Av. Afrànio de Melo Franco, 298 (239-4448). De
8a a dom, às 23h. Couvert a Cr$ ÍOO mil.
SONHO SONHADO DE UM BRASIL DOURADO

Show diariamente, às 23h, oom os cantores
Bapoti da Mangueira e Silvio Aleixo, oom parti-
cipaçáo de 126 artistas, mulatas e ritmistas e
orquestra sob a regência do Maestro 8ilvio
Barbosa. Direçào de J. Martins e Sônia Martins.
Consumaçào a Cr$ 130 mil. com direito a bebi-
da naoional à vontade e salgadinho. Platafor-
ma. Rua Adalberto Ferreira, 32 (274-4022).

KARAOKÊ
KARAOKl CARIOCA — De 3a a 8». às 21h, 6a s
sábado às 19h. das 20h, com animação de
Marcos Cinelli. Ingressos a Cr$ 20 mil. Eclipss
Bar, Rua Xavlsr da 8Uvsira, 112 (286-3320).
CHAMPAONE — Programação: De 3a e 6a. Ka-
raoké. oom o grupo Dooe de Leite; 4a e dom,
Noite de Romantismo, e o grupo Vozes; 8a e sáb,
Karaokè com o grupo 4° Cresoente. Rua Biquei-
ra Campos, 256 (288-7341). Música para
dançar.
CANJA — Diariamente a partir das 20h, karao-
kè, onde o cliente canta acompanhado de play-
trartke ou dos músicos Arnaldo Martinez (piano)
e Aloir (violão). Apresentação do cantor Mario
Jorge. Consumação a Cr$ 30 mil e 6a e sáb a Cr$
46 mil. Av. Ataulfo de Paiva, 376 (611-0484).
MANSA ROSA KARAOKÊ — Pocket-show Rã-
dio Pirata com sorteios, brincadeiras torpedos e
concurso de gargalhadas. Apresentação de
Luiz Sérgio Lima e Silva e Zaira Zambelli. De 3a
a dom, às 22h. Couvert de 3a a 8a e dom a Cr» 20
mil; 6a e sáb a Cr» 28 mil. Consumação a Cr» 20
mil. Karaokè infantil apresentado por Adelaide
Martins. Sáb e dom, às 17h. Ingressos a Cr» 18
mil, oom direito a lanche. Rua 19 de Fevereiro,
94 (266-4996). Vendas antecipada» no local.
FESTA DO KARIOKA — O cliente canta acom-
panhado pelos músicos da casa, com apreBen-
taçào do ator Mario Jorge. Pista com música
par* dançar. Atrações: 2a Noite da Colher de
Cha, 3* Noite do Sósia e 4a Poeket-Show de
humor com Fernando Reski. Diariamente, às
22h, na Vogue, Rua Cupertino Durôo, 173
(274-4146). Couvert de dom a 6a a Cr$ 16 mil; 6a
e sáb. Cr$ 30 mil. Consumação a Cr$ 30 mil.
KARAOKÊ DO ARCO DA VELHA — De 8a a
sáb., às 22h, karaokè com apresentação de
Fernando Carvalho. Na Pça. Cardeal C&mara,
132 (282-0844). Couvert Cr» 18 mil.

CASAS NOTURNAS
OIG VÍDEO BAR — Programação: 6a. Júlio
Costa (guitarra) e Paulo Malagutl (teclados); 6a.
grupo Krya; sáb. Daniel D'Dane (ovation); dom.
Brano (violão). Sempre, às 22h30min. Couvert
6a a Cr$ 12 mil e de 6a a dom a Cr$ 16 mil. Av.
Gal San Martin, 829.
CÉSAR COSTA FILHO — Show do cantor e
oompoaltor. 8a e sáb, às 22h, no Habeas Corpus,
Rua Gal. PoUdoro, 29 (641-8999). Couvert a
Crf 16 mil.
CANTO DA BOCA — Programação: 5a. o cantor
Cirino; 0a e sáb, Moreira da Silva e Rico (violão);
dom, Barrozinho e Quinteto de Jazz. De 5a a
sáb, às 22h30min e dom, &s 22h. Couvert a Cr»
16 mil. Rua Aarão Reis, 20 (232-1999).
EXISTE UM LUGAR — Programação: 5a, Servi-
ço Secreto, 0a FriemTs; sáb. Terra Molhada. 5a,
às 23h e 0a e sáb, às 23h30m. Couvert 5a a Cr$
20 mil e 0a e sáb a Cr$ 30 mil. Estrada de
Furnas, 3001 (299-4588).
POESIA EM TRÊS GERAÇÕES — Poesias de
Maria Fróes e Heitor Fróea apresentadas porIsabella Fróes de Mendonça e Ricardo Filippo
(violão). Hoje, às 22h, no Botanic, Rua Pacheco
Leão, 70 (204-7448). Couvert a Cr$ 16 mil.

flautista italiano Nioola Stilo. Couvert 2a a Cr»
16 mil e de 4a a sáb a 26 mil. Consumação 2a a
Cr» 18 mil e de 4a a sáb a Cr» 20 mil. Rua
Rainha Elizabeth. 769 (227-2447).

FEOPLB — Programação: De 2a a sáb., às
20h30min, piano-bar oom Athie Bell; 2a, àa
22h30min, Lula Carvalho e Roeinha de Valen-
ça. 3a, as 22h, o grupo Friends; 4a a sáb, Zimbo
Trio. Dom, às 22h30min, o grupo Terra Molha-
da. Dom à lh da manhã. Veríssimo (vloláo). 2a.
3a, 8a e sáb, à lh Billlnho Blanoo (plano). Domà
lh Veríssimo (violão) 2a a 6a a Cr» 30 mil; 8a a
domaCr»38mil. No bar ds 2a a 8a a Cr» 28 mil;
8a a dom a Cr$ 30 mil.
CALÍGOLA — De 3a a dom., Edson Frederloo
(piano) e Luiz Alves (contrabaixo). De 2a a sáb.
Manoel Gusmão (contrabaixo), Ubiratam Men-
des (plano). De 3a a dom, as cantoras Lygla
Drummond e Gioconda. Couvert de dom. a 6a a
Cr» 20 mil; 6a e sáb. a Cr» 40 mil. Em outro
ambiente, música para dançar oom o discotecá-
rio Bernard de Castejá. Rua Prudente de Mo-
rais, 129.
t .ibt rr BB — Programação: 4a, karaokè; 6a
Midnlght Blues; 8a Pistaohe e Terra Molhada;
sáb, Pistache e Let lt be Band; dom, Cinulo
Vicioso. A partir das 22h. Ingressos 4a a Cr» 1B
mil; 8a a sáb a Cr» 18 mil; dom a Cr» 12 mil.
Rua Siqueira Campos, 206.
FLOR DA NOITE — Programação: 4a, homena-
gem a Mano Décio da Viola oom show de Mestrs
Fuleiro; 8a. Nelson Sargento e oonjunto; 6a.
Galo Preto; sáb, Chora Cavaquinho. 4a, àa 19he
de 8a a sáb, às 22h. Couvert 6a a Cr» 16 mil e 6a
e sáb a Cr» 10 mil. Rua 19 de Fevereiro, 167
(200-4O48).
BECO DA PIMENTA—Programação: 2a, samba
com Tellnho e Juaoelino e grupo; 3a grupo
Madeira de Lei e Guilherme de Brito, 4a, ooun-
try oom o Creme de Tangerina; 8a Trio de
Janeiro; 0a e sáb, o compositor Regi nal d o Bes-
sa. De 2a a 4a, àe 21h30m; de 6a a sáb, àa
22h30m. Couvert 2a a Crf IO mil; de 3a a 6a a
Cr» 12 mil; 6a e sáb a Cr» 18 mil. Rua Real
Grandeza, 178 (266-7941).
CLUBE 1 — De 2a a sáb, às 23h, o pianista Luiz
Carlos Vinhas, a cantora Liliane e o contrabai-
xista Luca Maciel. De 3a a dom, às 22h, Ms uri-
cio Faria (piano) e Be beto (contrabaixo). Às 5H,
às 24h, Fred Solaro (cantor italiano). Consuma-
çáo a Cr$ 26 mil. Couvert de 2a a Cr$ 20 mil, 3a
a 8a a Cr» 18 mil e 8a e sáb a Cr» 20 mil.
Feijoada sáb, às 14h, com Chiquinho (piano) e
Be beto (contrabaixo) a Cr$ 36 mil. Rua Paul
Redfern, 40 (269-3148).

SÉRGIO RABELLO — O NOVO HUMOR —
Espetáculo do humorista. Teatro da Lagoa, Av.
So-gos de Medeiros, 1426 (274-7999). De 8a. às
21h30min; 8a e sáb. às 22h; dom., às 20h.
Ingressos 6a e dom a Cr$ 30 mil; 0a a Crf 36 mil
e sáb. a Crf 40 mil. (16 anos).

REVISTAS
SEXO PARA NÓS É PINTO — Revista com texto
e direção de Brlgltte Blalr. Com Alex Mattos.
Walter Costa, Mila Sohneider. Teatro 8errador,
Rua Senador Dantas, 13 (220-6033). De 3a a
dom, às 18h30min e sessão extra 3a, àa
21hl5min. Ingressos a Crf 20 mil.
TEM PIMENTA NA ABERTURA — Texto de
Carlos Nobre, Gugu Olimeoha, Elizeu Miranda.
Aldo Calvet e Jorge Campana. Direçào de Car-
los Nobre. Com Margot Morei, Jussara Calmin.
Cristina Amaral e Anklto, Chocolate e Manula.
Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 33. De 3a a 6a,
às 21h; sáb. às 20h30min e 22h30min; e dom,
às 18h e 20h. Ingressos de 3a a 6a e dom a Crf
20 mil e Crf 10 mil, e estudantes. 0a e sáb a Crf
25 mil e Crf 16 mil. estudantes.
A VEDETE DO SUBÚRBIO — Texto de Ronaldo
Grivet e José Maria Rodrigues. Direçào de José
Maria Rodrigues. Músicas de Mirabó, D Gedi-
van e Paulo Romário Teatro Rival, Rua Álvaro
Alvim, 33 (240-1138). De 3a a 8a. àa 18h30m;
sáb, às 18h. Ingressos a Crf 8 mil.
O' LEITE NO88O DE CADA DIA — Revista com
o humorista Carlos Leite e os travestis Marlene
Casanova, Munique Lamarque e Perla. Teatro
Alasca. Av. Copacabana. 1241 (247-9842). De
4a a sáb, às 22h; dom. às 19h e 21h. Ingressos
de 4a a 6a a Crf 20 mil e sáb. a Crf 25 mil.
VU10AR E COMUM É NÃO MORRER DE
AMOR — Show do cantor Wando acompanhado
de conjunto. Direção de Eduardo Lages. Gafiei-
ra Asa Branca. Av. Mem de Sá. 17 (282-4428).
De 4a a dom., às 23h. Ingressos 4a, 5a e dom. a
Cr$ 50 mil; 0a, sáb. e véspera de feriado a Crf 70
mil.
HALLEY — O COMETA DAS BONECAS —
Show dos travestis Alex Mattos. Rita Moreno,
Milla Shineider e outros. Texto e direçào de
Brigitte Blair. Teatro Brigitte Blalr. Rua Mi-
(ruel Lemos. 81 (821-2965). De 4a a dom. às
21h30min. Ingressos de 4a a 0a a Crf 20 mil e
•ou e dom. a Crf 25 mil.

TURÍSTICOS
O LÊ OLÁ — Show de Iracema. Oi™-*- ^I
com a orquestra do maesiro índio e As Mulatas
Que Náo Estão no Mapa Música ao vivo para
dançar a partir das 20h30min. 8how. àa
23hl5min. Oba Oba. Rua Humaitá. 110 (288-
9848). Couvert a CrS 70 mil.
GOLDEN RIO — 8how musical com a cantora
Watusi e o ator Fernando Multedo à frente de
um elenco de bailarinos. Direçào de Maurício
Sherman. Coreografia Juan Cario Berardi. Or-^

BARBAS — Programação: 5a, a cantora Elza
Maria; 0a e sáb o compositor Monarco, sempre,
ha 22h. Couvert a Crf 15 mil. Rua Álvaro
Ramos. 408 (541-8390).
SÉRGIO COELHÀO E CAUDILHO — Apresen-
taçào dos cantores e compositores. 5a e 0a, às
23h, no Amigo Frita, Rua Barão da Torre, 472.
(207-3447). Couvert a Cr$ 12 mil.
CINE-SHOW DE MADUREIRA — Programação:
5a. às 20h, grupo Unisom; 0a, sáb às 2 lhe dom,
às 20h, o cantor Mongol; 0a, às 22h, conjunto
Supersônico; sáb, às 24h, o cantor Belchior.
Ingressos 5a a Crf 5 mil e de 0a a dom a Crf 10
mil, homem e Crf 0 mil, mulher. Rua Carolina
Machado, 542 (359-8208).
CANTINA DOS ARCOS — Programação: 5a, o
conjunto Espaciais do Samba 0a, Samba Tropi-«
cal e Bruno Mala; sáb?" Poder do Samba e Sam
Rodrigues. 5a e 8a, às 17h e sáb, às 19h.
Ingressos 5a e sáb a Crf 8 mil, homem, e
mulher grátis e 6a a Cr» 8 mil homem e CrS 2
mil, mulher. Rua do Riachuelo, 19 (242-0580).
ANA CARAM — Show da cantora. De 8a a sáb.
às 23h30min, no Equlnox, Rua Prudente de
Morais, 720 (287-2898) Couvert a Cr# 15 mil.
TRATTORLA TORNA — De 5a a dom. às 22h.
Jurandy (violão) e Luizinho (flauta). Rua Maria
Quitéria, 40. Couvert a Cr$ 7 mil.
PIZZA PINO — Programação: 5a o cantor Rogé-
rio do Maranhão; 0a, David Macedo (violão) e
grupo; sáb, o cantor Franco Sattamini; dom, a
dupla Qetulio Silva e Marcos Quintanilha.
Sempre, às 21h. Couvert de 5a a sáb a Cr$ IO
mil e dom a Crf 8 mil. Rua Constante Ramos.
22 (255-4558).
ANTIGAMENTE — Programação: 5a a cantora
Ana Rosely; 0a e sáb, as cantoras Savana, Jalila
e conjunto da casa. Couvert a Cr$ 10 mil. A
partir das 21h. Rua Voluntários da Pátria. 232
(286-2797).
O VIRO DO IPIRANGA — Aberto diariamente a
partir das 18h, com música mecânica. Progra-
maçáo: 2a, chorinho com Dirceu Leite e o regi o-
nal Choro Só. 3a, Tereza Cury e Naquele Tempo;
4a e 5a, às 22h, Banda Zzaj; 0a e sáb. às 22h,
Elias (violão) e às 23h, Jazz dom., àa 19h, jam
session com Mauro Senise (sax). Couvert Crf
10 mil (0a e sáb ); Crf 13 mil (dom.) Cr$ 12 mil
(2a a 5a). Rua Ipiranga. 54 (225-4702).
PROJETO ASA BRANCA — Apresentação de
Nonato Luiz e convidados. De 2a a 6a, às
I8h30min na Gafieira Asa Branca. Av. Mem de
Sá, 17 (252-O900). Ingressos a Crf 15 mil.
CHIKOTJ BAR — Piano-bar com m"«ica ao vivo
a partir Ho- ~ .B.a.iuu,;ao: 2- e 3a. o violo-
nista Nonato Luiz; de dom. a 2a àa 21h30min
Wilson Nunes (piano). Tibério (contrabaixo) e
Fátima Regina (vocal); de 3a a dom. às
22h30min com Edson Frederico (piano) e con-
junto e a cantora Celeste. Aberto diariamente a
partir das 18h. com música de fita. Sem cou-
vert. sem consumaçào mínima. Av. Epitácio
Pessoa. 1.500 (207 0113 e 287-3514).
JAZZMANIA — Programação: 2a. às 22h30m
coral Garganta Profunda, de 4a a sab às 23h o

Carlos Eduardo
Novaes, no séti-
mo mês em cartaz
com Confidências
de um Esperma-
tozóide Careca

FOUR 8EASONS — Programação 5a a sáb.,
Bruce Henry (contrabaixo), Ion Muniz (sax),Marinho Boffa (teclados) e Ronaldo Alvarenga
(bateria). A partir das 22h. Couvert 5a a Crf 22
mil e 6a a sáb. a Crf 28 mil. Rua Paul Redfern,
44 (294-9791).
CARINHOSO — Diariamente, às 22h, o conjun-
to de Dora e Carinhoso. Couvert de dom. a 5a. a
Crf 20 mil 0a e sáb., e véspera de feriado a Crf
30 mil. Rua Vise. de Pirajá, 22 (287-0302).
ZEPPELIN — De 3a a dom. às 22h, RenatoVargas (voz e violão) e de 5a a sáb, participaçãode Reinaldo Vargas (violão); couvert dom, 3a e
4a a Crf 9 mil e de 5a a sáb a Crf 15 mil. Estrada
do Vidigal, 471 (274-1549).
ANA MAZZOTTI — Apresentação da cantora e
pianista acompanhada de Romildo (bateria) e
Enio Santos (baixo). Diariamente a partir das
22h. Couvert a Crf 40 mil e de 0a a dom a Crf 50
mil. Alô Alô, Rua Barão da Torre, 308 (247-7178). Até sexta-feira.
TEM QUE BALANÇAR — Show do cantor Wil-
son Simonal acompanhado de conjunto. Un,
Deux. Trois, Av. Bartolomeu Mitre, 123 (239-0198). De 3a a 5a e dom, 23h e sáb e dom, às 24h.
Ingressos de 3a a 5a e dom a Crf 50 mil e 0a e
sáb a CrS 70 mil.
MARIA MARIA — Programação 5a, às
2lh30min e 0a, às 23h, o cantor Donizetti
Paraná; 0a, às 18h30min, Madeira de Lei; Sáb,
às I9h, Prisma Tropical e às 22h30min, a
cantora Irene Mendes. Rua Barão de Itambi. 73.
Couvert sáb a Cr$ 8 mil.
RIVE GAÚCHE — Aberto diariamente a partirdas I8h e às 2ih. os conjuntos de Ricardo e
Erasmo (pianos). Couvert a Crf 10 mil. Av.
Epitácio Pessoa. 1484 (521-2045).
BIBLOS — Programação: 3a Marcos Szpilman e
a Rio Jazz Orquestra; de 4a a sáb. os conjuntos
dos tecladistas Eduardo Prates e Chiquinho e
os cantores Lygia Drummond e Márcio JoBé.
Matinês dançantes às 10h. Discoteca diaria-
mente a partir das 20h. Av. Epitácio Pessoa.
1484 (521-2045). Couvert; 3a a Crf 20mil.de 4a
a dom consumaçao a Cr$ 70 mil, homem, e Crf
35 mil, mulher.
JIRAU — Abre ãs 18h com piano-bar apresen-
tando Johnny Cario (cantor) e trio. Pista de
dança discoteca e show dom., as 22h e 5a. às
23h. com o cantor Walter Montezuma. Todas as

PAVO DE MEL — Apresentação do conjunto.
De 5a a Báb., às 21h, no Maré Nostrum, Av.
Sernambetiba, 0OOO (385-3321) sem couvert.
SAN 8EVERINO — Diariamente, a partir das
22h o pianista acompanhado do cantor Jarbas.
Sem oouvert. Baco, Av. Ataulfo de Paiva, 1235
(294-0047).
RESPINGO — Apresentação da dupla para-
guaia Los Avai-I. De 2a a sáb, às 18h, Hotsl
Sheraton, Av. Niemeyer, 121. (274-1122). Sem
oouvert.
BAMBENO D*ORO — Programação: 2a a 4a. às
21h, Pagode do Karaokè animado por Alceu
Mala. 5a a sáb, Manuel da Conceição. Alceu
Maia, Sá Moraes e Marcelo Miranda. Sempre, às
21h30min. Sem oouvert, Rua Real Grandeza,
238.

| PRELÚDIO — Piano-bar dom e 2a com o mães-
tro Scarambone (piano); de 5a a sáb. às
21 h30min, seresta com Danton Cunha e de 3a a
sáb, a pianista Claudia Perrota. Sem oouvert,
sem consumação. Rua Pe. Elias Gorayeb, 22
(208-5799).
HORSES NECK — Diariamente a partir das
19h, Celso San Juan (guitarra) e, às 22h, Chi-
quinho (piano) e Jorge Rodrigues (baixo). Hotel
Rio Palace. Av. Atlântica, 4240 (521-3232).
JOTA JR. — Apresentação do pianista de 2a a
sáb, a partir das 19h, no Restaurante Atlantis,
Hotel Rio Palace, Av. Atlântica, 240 (521-
3232).
MIRADOR — Programação: Los Avai-I no dom,
às 13h, no brunch. Violinos de Vareóvia na 2a,
às 19h na Noite do Spaghetti e diariamente às
10h, no Festival de Crépes. Helcio Brenha e o
regional Chorando Baixinho sáb às 13h, na
Feijoada. Hotel Sheraton, Av. Niemeyer. 121
(274-1122).
PETRONTUS — Piano-bar com o pianista Aécio
Flávio. Diariamente das lSh àa 3h da manhá.
Caesar P&rk Hotel, Av. Vieira Souto, 40O/2a.
(287-3122). Sem consumaçào e sem couvert.

6:48 Programa Jlmmy Bwutgwt — Pro
grama religioso

7:15 Qualificação Profissional — Protfr»-ma educativo7:30 Show de Desenhos—Seleção de dese-
nhos animados

8:00 O Despertar da Fé — Programa reli-
gloso8:30 Ela — Programa feminino.

10:48 Ele no Ela — Programa de varia-
dades

11:85 A Maravilhosa Cosinha ds Ofélia —
Programa de culinária

11:55 Boa Vontade — Programa religioso.
12:00 Esporte Total—Notioiário esportivo.
12:30 Fórmula Única — Musicais e varie-

dades
14:00 TV Criança — Programa infantil
18:00 Fim de Tarde — Exibição do seriado

Jeannie É um Gênio.
18:30 Fim de Tarde — Exibição do seriado

A Feiticeira.19:00 Olhar de Marusia — Jornalístioo
19:15 Jornal do Rio — Noticiário local.
19:30 Jornal Bandeirantes — Notioiário

nacional e internacional
20:00 MASH — Seriado humorístico
20:30 Oito e Mela — Musloais, entrevistas,

análises e informações.
22:00 Quinta Espetacular — Filme: A For-

ça do Mal
00:00 Nossa Cldads — Notioiário sobre aaeleições

1:00 Jornal da Noite — Notioiário nacio-
nal e internacional.

1:10 Dinheiro—Indicadores econômicos.
1:15 O Gordo • o Magro — Seriado humo-rístico

NEGÚCUSE FINANÇAS

Todos os dias no Primeiro Caderno.

Ao narrar a aventura do
simpático e violento casal
de bandidos, o diretor Ar-
thur Penn retomou, em
1967, um estilo então em
desuso: o dos filmes de
gangster. Adicionou pe-
quenas sátiras, muito hu-
mor. E muita violência,
que explode na tela num
susto. Com um ótimo elen-
co, onde se destacam Faye
Dunnaway, Warren Beaty
(também produtor), Gene
Hackman e Estelle Par-
sons (ganhou o Oscar de
atriz coadjuvante), uma
trilha musical com belos
foxtrots e uma fotografia
de primeira, Uma Rajada
de Balas continua impor-
tante, pela sua moderni-
dade.

DMA EXPERIÊNCIA
EXTRAORDINÁRIA
Tv Olobo 14h30min

(Hawmpat) produçáo ameri-
cana de 1976, dirigida por
Joe Campa. Elenco: James
Hampton, Chrlatopher Con-
nelly, Jack Elam, Slim Pio-
kera. Colorido (113 min).

Weatern. Uma experiência,
estranha porém verídica, do
Exército amerioano, realiza-
da nos velhos tempos do Oes-

te: nas ações realizadas no
deserto texano, substituir oa
cavalos por... camelos!

A FORÇA DO MAL
Tv Bandeirantes — 22h

(Something Evil) produçáo
americana de 1978, dirigida
por Steven Spielberg-. Elenco:
Sandy Dennls, Darren McOa-
vin, Ralph Bellamy. Colorido
(73 min).

Terror. Mulher (Dennis)
que vive numa fazenda perce-
be que as Forças do Mal estão
agindo em sua casa. Seu ma-
rido (McGavin) que, a princí-
pio, não a leva a sério, acaba
descobrindo que as forças de-
moníacas estão se apossando
da sua esposa.

DMA RAJADA DE BALAS
Tv Olobo — OOhOBmln

(Bonnie and Clyde) produçáoamericana de 19S7, dirigida
por Arthur Penn. EJenoo:
Warren Beaty, Faye Dunna-
way, Miohael J. Pollard, Oane
Hackman, Oene Wilder. Colo-
rido (110 min).

Qangaterlamo. Bonnie
(Dunnaway) e Clyde (Beaty)
se conhecem e iniciam carrei-
ra de crimes. Ao oasal ae
unem um mecânico (Pollard),
o irmão de Clyde (Hackman) e
sua mulher (Estelle Paraona).
O quinteto ganha fama e é
perseguido pela policia, poia
os cinco sào acusados de as-
sassinato.

8KYLAB BAR — Jass e bossa-nova com o
maestro Dario Lopes (guitarra), Chiquinho
(piano), Zalda (vocal) e César (bateria). De 4a a
sáb., às 20h, na cobertura do Othon Palace, Av.
Atlântica, 3 264 (255-8812). 8em oouvert, sem
consumaçào.
BELÉM DO PARÁ — De 2* a 0a, a partir das
12h, o cantor Paulo Nunes e a pianista Marlioe.
Sem oouvert, sem consumaçáo. Rua Franklin
Roosevelt, 84/3° (220-7092).
SOBRE AS ONDAS — Diariamente, a partir das
20h, o pianista Miguel Nobre e a cantora Con-
suelo. Depois o conjunto de Osmar Milito e os
cantores Chico Pupo e Rosely. Couvert: 6a, sáb.

i vósp. de feriado, a Cr$ 25 mil. Av. Atlântica,
J 432 (521-1206).
7INICIU8 — Diariamente, às 21h, a orquestra
ie Celinho do Piston e os cantores Vitor Hugo,
.Roberto Santos, Leona. Av. Copacabana, 1 144
(207-1407). Couvert, de dom. a 5a a Cr* 15 mil •
6a e sáb. e vesp. de feriado, a Crf 25 mil.
FOGUEIRA TRÊ8 — Diariamente às 22h, e 6a e
sáb, àa 23h, apresentação do conjunto de músi-
ca popular, no Rond Polnt, Hotel Méridien, Av.
Atlântica, 1020.

CANAL 7

BÍDNKY MARZULLO — De 3a a dom, a partirdiM» 20h, apresentação do pianista no Valenti-
no's, Hotel Sheraton, Av. Niemeyer, 121 (274-
1122).
LOBBY BAR — Diariamente das 19h30min às
23h30min, os pianistas Eliane Salek e Paulo
Afonso. Hotel Intercontinental, Av. Prefeito
Mendes de Morais, 222 (322-2200).
JAKUI — Apresentação do trio de Maria Fraga.
De 2a a 5a, às 21 h30m; 0a e sáb. àa 22h30m. Sem
couvert. Hotel Intercontinental, Av. Prefeito
Mendes de Morais, 222 (322-2200).
LYGIA CAMPOS — Piano-bar. Restaurante
Céu, Hotel Nacional. Av. Niemeyer, 700 (322-
ÍOOO). De 4a a dom, às 20h. Sem oouvert.
FORRÓ FORRADO — Programação: 4» Fátima
Marinho; 5a, João do Vale; 0a. Márcio Greyok;
sáb, Noquinha do Acordeon; dom, grupo Ciclo-
ne. A partir das 22h. Ingressos 4a a Crf 5 mil,
homem e Crf 1 mil, mulher; 5a a Crf 0 mil
homem e Crf 2 mil, mulher, 0a a dom, a Crf 10
mil, homem e Crf 3 mil mulher. Rua do Catete,
235.
LEME-PUB — Jazz e bossa nova. Fernando
(piano), Paulo Russo (baixo) e Maria Alice (vo-
cal). De 4a a dom., às 21h, no térreo do Leme
Palace, Av. Atlântica, 6B6 (275-8080). Sem oou-
vert, sem consumaçào.

TELEVISÃO

CANAL 4

4a2 o cantor italiano Fred Solaro. De 2a a 4a, 0a e
sáb. Walter Montezuma o Jlrau Quintet and
Singera. Ti&o (bateria), Antônio Tinooo (piano),
os cantores Walter e Maria Alioe; Couvert a Crf
20 mil. Rua Siqueira Campos, 12 (255-5804).
MUFF1W'CIASSE A — Müstca ao vivo de 3» a fl»
e dom, das 15h às 10h. Programação de 0a a 0a
com Fat Elpidio (piano); dom. oom maestro
Scarambone (piano), Clotario (violino) e Glória
Magalhães (cantora). Av. Rui Barbosa, 170,
Morro da Viúva. Bem oouvert. Reservas pelo
tel. 551-0443.

CANAL 2
8:00 Atenç&o Professor8:30 Aprenda Inglês com Música
9:00 Teleourso 1° Orau9:15 Teleourso 2° Grau9:30 Aperfeiçoamento do Professor —

Qualific&ç&o Profissional9:45 Matérias Primas — Documentário
10:00 Fantasia18:00 Teleourso 8° Grau
18:1B Teleourso 1° Orau18:30 Os Médicos13:30 Sem Censura — Discussão dos fatos

em evidência
10:45 Teleconto — Adaptação do conto Os

Saltimbanoos18:30 Aperfeiçoamento do Professor —
Qualificação Profissional

16:45 Telerromance — Adaptação do ro-
mance As Cinoo Panelas de Ouro

17:30 Sítio do Pica-Pau Amarelo — Seriado
infantil18:00 Fantasia — Programa infanto-
juvenil com atrações variadas

80:00 Eu Sou o Show — Trajetória de um
artista. Hoje: 80 Anos do MPB 4

20:35 Ao Vivo Local — Noticiário80:35 Ao Vivo Nacional/Internacional —
Noticiário81:85 Tribunal do Povo — Julgamento de
idéias. Hoje: Impotência Sexual

88:85 Os Editores — Noticiário político83:00 1985 — Discussão informal sobre
assuntos diversos.

00:00 Eu Sou o Show — Reprise
01:00 Conversa de Jonas Resende

NB
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TEATRO ^£.M*^*~"? ARTES PLASTICAS 3
DO AMOR — Texto, dire^Ao e trilha sonora de ^^^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmm __ __ __ laiHlUIMtlMUiHwuiiimMi 1 \ .. .unsT' -"

O TEMPO B OS CONWAY8 - Texto de J. B. Domingos de Olivelra. Com Pedro Carodoeo. PEQUENOS PORMATOS DE GRANDE8 AR- A*f>H- MOJC ..jJ^J^ffiffiMMSSfKa,!- /A IWm '<
Priestley Traducao de Renato Icarahy. Diregao Clarisse Derzie. Bernardo Jablonski, Clemente T1STA8 — Obraa de varios artistas. entre elea ,<¦ » ho.»..o ry^ C"\^ ArZ~\ KB '
de Eduardo Tolentino de Arailjo. Com Aracy Vizcaino e Prlscila Rozenbaum. Teatro do PU- Dacosla, Antonio Bandelra. So liar, Lazzarinl. - ° ?.ao-4iQ-t«i.w«a) ^-a^vT | I (K*^v~ ,A^&\1 WTJBalabanian. Jorge Bueno. Denise Weinberg. netario. Rua Pe. Leonel Franca, 240 (274- Antonio Maia e outros. MC Arte. PWrtioaa, Rua ,' «, ,' II,!, i|JI I llTlVJ fitful 11 IJ I I I ? T5^ Up" S? KEmilia Rey e outros. Teatro Ipanema, Rua 0096). 5a as 21h30min; 0ae sab, &s 22h; edom, Teixeira de Melo, 31 A. De 2 a 0 , das lOh &s '&$$%&&& ) $ vw\ IJiililLuilil^ 11 11 lllil I %Prudente de Morals, 824 (247-9794). De 4* is 20h. IngTessos 5a a Cr$ 15 mil; 6a a dom 21h. Sabados, das lOh As 18h. Ate dia 20 de $ s>\v^ ' 

j\. \- ;,H 11 J, | III | I II 1 I B. ¦»»«—/
dom, &s 21h30min; vesp 5a, As 17h e dora, is Cr$ 30 mil e Cr$ 20 mil, estudantea. Dur»jao: dezembro. ' ^ s ^ Kiv; ^DfNNS OUAD ijb^H1 JlgJ^AHSS^y^lliMiiA ^3f ^*18h30rain. IngTessos 4a, 5a edom a Cr$ 30 mil; 2h (16 anos). CARL08 LEAO — Croquis e projetos arquitet6- j -,>..f^ !&&( BfSS ABMS1R0NC 1 »#HI^WPB< '
6a a Cr$ 40 mil e sab a Cr$ 50 mil. Estrela hoje, VIVA A NOVA HEPUBLICA — Texto de Jesus nicos. Oaleria Rodrlgo B4.F. de Andrmde da SlMffll IfecQMdWWl' ^&^fvm£w&Sc2r* " Sfias 17h. Rocha. Dire<?ao de Carlos Imperial. Com Milton Funarte. Rua Araujo Porto Alegrre, 80. De 2* llSil • -^fcf, IBlll lilfiifll D il^ I 4| iT^M '
FUENTE OVEJUNA — Texto de Lope de Vega. Moraes. Isa Rodrigrues. Iris Bruzzl e Nina de 6a. das lOh as 18h. Ate dla 22. \ :^. ? ^¦p(; $M§ .KMC nfFniuUUIJUUUCom o grupo Fio da Meada: Carlos Otivio Pidua. Teatro do Copacabana Av. Copacabana, rubEIM ORELO — Xilogravuras. Oaleria 86is 0 _ v^^v- 1
Fracho, MArcia Correa de Castro, Ana Slquelra 313 (257 0881). 5a e dom., as 18h e 21h30mln; ^Jo Milliet, Rua Araujo Porto AlegTB, 80. De 2* Jm^<M> - - ^JJ-L 1.^1 f > ¦ >i ^ U J?Ty¥TyrTrTI?m*Tnie outros. Coliglo Salesiano, Rua 8. Rosa, 207, ea, as 21h30mln; sab., as 20h e 22h30min. a q&| das lOh is I8h30min. Ultimo dia. W^P^:=:M^.<.A.- ''
Niteroi. De 5a a sab, is 20h30mln. Ingressos a Ingreasos, vesp. 5a a Cr$ 15 mil e 2a sessao de , . _.. _. . . 0 , . _ \ Millf ^Cr$ 5 mil. 5a a. Cr$ 20 mil; 6a e dom. a Cr$ 25 mil; sab a Cr$ ¦ 

HMIPMPVHICPPWflllflfllflH MJ
ASS CM E, SE LHE PARECE — Texto de Pi ran- 30 mil' I^ura<?ao- 2b> (10 anos) Araujo Porto Alegrre, 80. De 2* a 6a. das lOh is -^ .. ¦ '^
dello. Tradugao de Mill6r Fernandes. Diregio O CORSARIO DO RE3 — Texto de Augusto ish. Ultimo dia. BBBBBMBpWBBW^WBBpilWB^WWBB'
de Paulo Betti. Com NathAlia Timberg, Jose Boal. Musica de Edu Lobo e letra de Chico Santiago PintUraa Solo Eraoo de ¦^^HBH|Hl]jKUIiiBIIIUIIIfil|!-Wilker. Sergio Brtt^. Yan, Antral, Ary Fon- Si" KutT^de dr^ ST-%i3 |^IMMjWPWBSrWffifSTWTSfWW
qu^de IUVtaS"nte" 

™2°. 
(174-^896) De"^ vedo e outros. Cenarios e figurines de Hello ? f*'^'3h ^ 21h" S4bad°"'"" >0b ^

ha 21h30min;sdb., da 20h e 22h30min; dom. &s Eiohbauer. Teatro Joao Caetano. P«a. Tiraden- 14h. Ultimo dia. 1 ^ VPMB18he21 h. Ingressos4a, 5aedom.,aCr$ 35 mil tes (221-0305). De4aa6 ,is21h, sab., is20he FREDERICO OUVEIRA — Pinturas. Oaleria B ¦. ¦ IllllHllfl lllll ^1 |T| 111 I 1 A'lB'
e Cr$ 30 mil, estudantes; 6a, a Cr$ 35 mil e sab., 22h30min, e dom., is 19h. Vesp de 5 , as Espace da Mai son de France, Av. Presidente ¦ BM HflflrViBU f P JB ft ' IllllijUil''
a Cr$ 40 mil. O espetaculo come^a rlgorosa- 17h30mln. Ingressos aCr$40 mileCr$30mil, Ant6nio Carlos, 58 — 4° andar. De 2* a 0a, daa H ¦ ._ _ . . >oo« ??p 3B.1S font 73# t?4S ^Bt [
mente no horirio. Duragao: 2h (livre). balcao superior, e vesp. de 5a a Cr$ 30 mil e Cr$ 9h aa 13h e das 14h30min is 17b. Ultimo dia. I • T.l *1 •? il (ll •Mijll PT*ITTrt H" ?
BATALHA DE ARROZ NUM RXNGUE PARA XZol SKHOIO CAM^U^ -Pintu^. 

|0 ' itlg iW ill P 1^'1^UllDO IS — Comedia de Mauro Raei. Diregio de n,,r.in. » ru .Kr<.\ Artea, Rua Paul Redfern. 32. De 2" a 0». daa lOh -'# ¦oSrooSJIL^niW *264-5246* K
PauloReis. Com BiaNuneseMiguel Falabella. as 121} e das 13h 4s 18h. Sibados, das 13h &a ' II 1,1,1 II.] J 1,1.1 VWBTT^ff'V ITmrTrtmI .
Teatro de Arena, Rua Siqueira Campos, 143 BELPRAZER — Espetdculode teatro e mtiaica i8h. Ultimo dia. i 11 11^J^uJLuJl 1 |LlMOui|J|l(235*5348) 5a e 6a. &s 21h30m; sab, &s 20h com dire<?4o e interpreta^Ao de Tim Rescala e . .mt.10 NASSAR Exoosic&o com foto- \ 9^; P I ^H|- >'s IMBQE&BbI;
22h edom, as 18h e 20h. Ingressos, 5m aCr$ 25 Stella Miranda. MUsicas de Tim Rescala. Du- Stt^IO JOTTO NA^« 

^^E^si^.comjToto- I - ;- , I - fBL ¦ —m - ^ -7u ^0.14.» wonc 71..MM < ¦
mil; 6a a Cr$ 30 mil; sab. a Cr$ 40 mil e dom. a ~k,.Satieel>Ji^^ T«TO C^ndldo Mande^ ^na j^0 CultuI^. Av. r1o Branco, 133. * '- f-hfc- \M I E HDRARId S niVFRSnSlCr$3°m"- ^ha3oZrsatt 2;h30m.^e 24h dom, De 2» aTX. !2h 4a 19h. thtimo di^ ^1 lartf-HiailWWIBi UIIIH8WB
NEGOCIOS DE ESTADO — Comedia de Louis i8h30min e 2lh. Ingressos 4a aCr$ 20 mil; 5a, o ORAFICO AMADOR — Exposigao de Uvros, v< |Verneuil. Diregao de Flavio Rangel. Com Vera qk e dom Cr$ 30 mil e Cr$ 25 mil, estudantes; boletins e dibum de litografias feitoa artesanal- $&'¦ HMMBl19fllIkST^IISI9|lffilIsf§]|K|II11-Fisher e Perry Salles. Maria Helena Diaa e sab (la sesaao) a CrS 35 mil o 2* sessao a Cr® yo mente por vdrioa artistas. Oaleria Eapa^o Al- ¦ . :. .
outros. Teatro Clara Nunes, Rua Marquea de S. mil. Dunw;an ih20min (14 anos). ternatlvo, Rua Araujo Porto Alegre, 80. Ete 2* ^^BmfaSBBlBIHPrallM§KlallHM^^IVicente, 52 (274-9696). 5 , 6" e dom, 4s 21h; _^ra 6®. das lOh 4s 18h30mln. Ultimo dia. ^HN|jifl|aM3Ail||AAHaMjl^H :sab, as 20h e 22h30min; vesp. 5a e dom. as 18h. POR UM TRIZ NAO SOU fKi ¦"¦ Texto de /\ ^;.Ingressos 5a e dom a Cr# 35 mil e CrS 30 mil. Maria Carmem Baibosa vom a colabora<}4o de 8EM PAUTA — Fotografiaa de America Vermo- Lagoa. Dlariamente, das 14h 4s 19h. AM dla T»V.^^¦K:>; jfi|^ '''
estudanles; 8a e sab a CrS 40 mil; vesp. 5a Cr$ Qra?a Motta e Maria Liicia Dahl. Diregio de lho. Humberto C6sar, Pedro Vasquez. Walter 24 JrHOlOgTa.- <
ao mil Duracao- 2hlomin (Uvre) Claudio Qaya. Com Lucia Veriaaimo, Claudia Firmo eoutros. Solar Orandjmnde Montlgny, f;_ J. ^^¦K':. i.b : ,' ^TllR^Kv ¦Jimenez, CissaOuimar4es, Melise Malae David Rua Marques de S4o Vicente, 225. De 2* a 6a, PAOLO RICC1 Pinturas. 8ala BeroMdeUl do II^ CIS b* t/.
UM BONDE CHAMADO DE8EJO - Texto de pi^eiro. Teatro MesbU. Rua do Paaseio, 42 daa 9h 4s 21b. Sabados. das 9h 4a 13h. AW Museu Naelonal de Bala. Arte., Av. Rio Bran- Npmtnn Aj^SU^SSk. ;:r '
Tennesse Williams. Direpio de Maurice Va- (246.8141). 4a. a8aedom4s 21h;sab, 4s20he amanh4. co, 199. 3ae5a, da. 10h4a 18h30mln. 4ae8a. i»6«/W« -\^X:,: ¦WKKS< 3B '1neau. Cenario de Marcos Flaksman. Com Ten* a2h30min. veBP d8 a», as 17h e dom. 4s 18h. wonRACH MARn,U ZULMA E VADI- daa 12h 4s IShSOrnin S4tad°s e domingos. ReZeV.de, "' H|,«l M£'i|^^^^¦^¦¦IM^MBB^^Hlngressos4a aCr«25mil;veap. 5aaCr«30mil; das 15h 4s 18h. AW dia 24 de novembro. ~Z> |« Kl': ¦ flxJ|| !

e dom. a CrS 35 e 6* e &4b. a Cr* 40 mil. na! Av Niemeyer, 769. Dlariamente, daa 8h 4s TAY BUNHEIRAO — Qravuraa. Centra da At- CTTl .?Wma^k>-?W '
lh30min (16 anos). 22^ Ate amanha tea do 8ESC da Tijuoa, Rua Bario de Mesquita, PfnO^lCQtC) H ^mik fr^HlHP^%m539. De 3a a 0a, das 13h is 22h. Sibados e C-O/jyuot-yuu ¦ Vk / v T|\

RUBEN8 MONakimO, JEAN WMTLK E aurKA domingos, das 13h is 21h. At6 dia 24. CI J. P. \ k^H||W¦ — Pinturas. Espaco Cultural Petrobris, Av. ^H.
85. De 8* a 6a, das 9b 4a 17b. AW J°HN.,NlC?!?,I^ON oa*^' fZi S&bCldO TICL I ^BflL iIBm„nha — 129. De 2* a 6a, das lOh H ^Uk {. y^B .

^H   Sibados. das QC1A.GTT.CLBERND KOBERLINO E HELMUT KDDEN-  T _, „_ J( ->HMDORP- Pinturas. ThomaaCohn Arte Contain- ERNANIPAVAMEU - Pinturas. Oaleria Tou- BOTHlUOl :H/<
^VL porinea Rua Bario da Torre. EpiUoio Pessoa, 1.264. De 21 ¦ '

das 14h 4s 21b. Sibados. daa 16h 4a AW das 21b. Sibados. daa 10b tVCLTlSpO- I .. H- {
„.L „ clTT.m- ARTEFIOS/ARTTFtCIOS — Objetos de Ceriml- dlt^UV UU ¦Lvi> ¦•NEWTON REZENDE — Pinturas e deaenhosk ca. Matias MaroUr, Ataultode 270 mtifUflTm BlIF Oaleria Bonino, Rim B^l ibeiro 5'78^1^5e 2« andar. De 2a a das lOh 4a 22h. Sibados, COliaianO ¦ ,

C si^^^°'t^ 
6 das lOh is 20h. At6 dia 25. na obra ¦fif|. ^^MHpppHliPPPV ::;,.^Mk ... T„ ,m„ .„„ „., MASANORI URAOAMI — Pinturaa. AM Nto- rfp n/rn ^Km> '! M i I M HI I I {

WKm ^tAW° ^™.^?^. ,°erraVUnra8' meyer, Rua Marques de Sao Vicente, 52 — loja UCUffl M| ^TIllIfn^U»JmijJ^^^™ ,
.Jm^L... '..^^ Art.. . Trades Populares. Rua Preaidente al?Tdas l0h 4a 22h. Sibados, daa CLrtlStCL K />¦

^™lra'78-a«a;^1 *,hifl^- ion as i8h. AW dia ae. ¦!!:¦;^I Sabados e domingos, das 14h is 18h. Ale T)CLTCL a |"v \ftft \ ix domingo. ROSINA BECKER DO VALLE — Pinturas. Oa- "" llSlli^\V
-.. wto. v^KTWN'l^ SURREALIST A - Obras de lerla d® Art® J®an^acques, Rua Ramon Fran- 0116171 ain.- )f''r Cicero Dias, Ismael Nery, Quignard, Tarsila do CO. 49. De 3a a sabado. das 1 lb 4s 20h. AW dia deSeTlHO 

HBBBH|H SQQlBll>. /f

EtiEErtSSNSXrS SSKSSSUSSSftRISS a base da BBMM1 M[IFII^|n |vW^B:
-M PICCOLO TEATRO DI MILANO — Exposipao xheis CAMINHOS — Pinturas de Eraldo Motta, |«ni I !

u-^y r.0^r.'rihsssrssissars ;
-rifflr Vllla-Lobos. Av. Princesa lsal»l. 440 saguio. doa. Av. Cop^abarm. 60O —• 2 andar. De 2a a

. De 3a a domingo, a partlr das 19h30min. AW ' ^ p.1^ ^n. :
Amnii Rnlnhnninw dia 17. seis dk:adas de arte moderna na co- ¦ fllltl ri I'll IM11 ,1 b «'/"'V'^wfc
ATCLCll BlllUUUIUUIl i.vr*.kct wfiRTCRTO MARPJHO — Exposlcio de all! Ul 111 ¦ 7'ft 4n 1^

vuras de varios artistas como Pancetti, Ouig- 1
nard, Di Cavalcanti. Portinari e outros. Pa«o ¦ Ull1]1 I'lN1 Til II• I aJI I III! IT ! IIUM31H¦ I B^sImperial, Prapa XV. De 3a a domingo. das lOh H l|l|U^^^ill{|l Illml'IIJ |y | rflSWl I »

yyir^j JtT_*B HBapHnpHKi l^il llililal >
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umNoomAv«b*oc.
vioawfLMOH... '¦•'¦ • -^W i-.M ¦fcood*. in IVS .' 7mioommcou«o. H- f — ,lf If Iacumoo ¦^'-' " ¦ ¦ dBMB ^ ;

¦H ^PARAMOUNT PICTURESAPkES^M^^^^^ -W- BUMA PROOUCAO JASON PflODUCTIONS.INC./FRANK MANCUSO. JB. H
CHcVT CHHSC ¦uuru«o^IEvnMJE^FniDWTH^3TtmR^^iiim«ow^

METRO

Foto de Mônica Siqueira

r CONHECA 0 ÚNICO HOMEM QUE MUDA MAIS
SUA IDENTIDADE DO QUE SUAS ROUPAS DE BAIXO.

{HGGRilíHW.

HWii

6 O CADERNO B o quinta-feira, 14/11/85 JORNAL DO BRASIL

"Bailei na Curva"

Da geração do

silêncio para

a geração 
do

modismo

Macksen Luiz

KA 

vesperal da última
quinta-feira, a platéia do
Teatro Glauce Rocha es-
tava repleta de adoles-

centes que ocupavam seus lugares
com algazarra e nervosismo. Quan-
do soou o terceiro sinal anunciando

inicio de Bailei na Curva, a pers-
pectiva era de uma sessão ruidosa,
já que os assobios e brincadeiras
prenunciavam algum tumulto. Mas,
no inicio da primeira cena, a platéiaaquietou-se, e o entusiasmo deslo-
cou-se para o palco. A reação dessa
platéia dá a medida exata do que é

essa bem armada peça do grupo
gaúcho Do Jeito Que Dá, que o pú-
blico do Rio assistiu há um ano no
Projeto Mambembão. Esta nova ver-
são com elenco carioca adaptada
nos diálogos e nas referências — o
linguajar era bastante característico
do Sul e não havia por que conservá-
lo — mantém a força comunicativa
de uma seqüência de situações de
um grupo de crianças, em março de
1964, até os adultos dos anos 80. O
painel de fundo da questão política
brasileira, a partir do regime militar,
acompanha a trajetória daqueles ci-
dadãos que, por força da idade e da
múltipla repressão que sofreram sob
a ditadura, talvez tenham sido as

«Silbosv

Os últimos 20 anos do Brasil e suas
repercussões sobre um grupo de jovens:
Bailei na Curva.

vítimas mais incapacitadas para
compreender o que lhes aconteceu.

A perspicácia dos diálogos, que
transitam pelas diferenças econômi-
cas desse grupo de crianças (do filho
de um militante político à família de
militares) até a fixação do processo
formativo de cada um deles, está
bem acima da média da literatura
memoralística sobre o período que
inundou, até há pouco, as livrarias e
os palcos. O jovem poucas vezes foi
tão bem captado pelo teatro, não só
pela sutileza e a visível identidade
dos autores com sua própria expe-
riència de vida, como também pornão se forçar uma justaposição do
painel político sobre a evolução dos
personagens. O fato político é deter-
minante, não fica qualquer dúvida,
mas se enquadra na medida da süa
importância. Sobrecarregá-lo seria
esvaziar o seu conteúdo. A eficiência
está em trabalhar o particular para
chegar ao social.

O parentesco com Porcos com
Asas e até mesmo A Aurora da Mi-
nha Vida, apenas para citar exem-
pios de textos vistos recentemente
pelo público, não pode ser ignorado,
mas Bailei na Curva conserva uma
ingenuidade e um provincianismo
que, antes de se constituírem em
defeitos, são qualidades e_ recursos
de estilo para história que estã sem-
pre vizinha da pieguice. A reação da
platéia adolescente fica como a
maior e melhor demonstração das
potencialidades comunicativas do

texto que fala de uma geração que c»
nunca aprendeu a se exprimir com
autonomia. A identificação que !
emana do palco para a platéia é um
valor precioso, que confirma a neces-
sidade de encontrar explicações pa«- '„
ra fatos que foram vividos sob o "
regime do medo e da desconfiança.
O sorriso, a emoção é, finalmente, o
aplauso entusiástico da platéia, pro*«~,
vam que essa reflexão despretensio»^
sa e sincera da geração do silèrieiO
encontra na geração do modismo-a^;
irmã interessada na experiência tiOSjíg;'
que ainda guardam cicatrizes-3»^
uma época em que a decrepitudeefapffj
o que prevalecia. ¦- Is'•«t>A«A4fc» *

A direção está a cargo de Júlio-V
César Conte, o responsável pelará-
montagem original. A concepção^
não se modificou. Palco nu, cadeiras^
luz e atores são os elementos básicos^
para traçar esse painel brasileiro. A^l
jovialidade da direção constrói uma; ij
cena de enorme vitalidade como a|í"
da aula de educação sexual, ou dají;
sessão de cinema. Os climas dramá- ^ticos são dosados de tal formia quejgj
até as fragilidades do texto ficam-J»
maquiladas, encobertas por solu-í£»
ções de palco ágeis e inteligentes.' Ó^í
difícil, no entanto, é tornar menos^í
melodramática a leitura do poenuú^
da jovem jornalista, mas a esta altu-^
ra a platéia, que já está inteiramente^
conquistada, transforma tudo :émp£
emoção. O elenco se multiplica em^S
vários personagens e desincumbe-se ^;com extrema paixão. v,

TEATRO
O TEMPO B OS CONWAY8 — Texto de J. B.
Priestiey. Tradução de Renato Icarahy. Direção
de Eduardo Tolentino de Araújo. Cora Aracy
Balabanian, Jorge Bueno, Denise Weinbergr,
Emilia Rey e outros. Teatro Ipanema, Rua
Prudente de Morais, 884 (247-9794). De 4a a
dom, àa 21h30min; veap 5a, àa 17h e dom, às
18h30min. Ingressos 4a, 5a e dom a Cr$ 30 mil;
6a a Cr$ 40 mil e sáb a Cr$ 50 mil. Estréia hoje.
àa 17h.
FUENTE OVEJUNA — Texto de Lope de Vega.
Com o grupo Fio da Meada: Carlos Otávio
Fracho, Márcia Corrêa de Castro, Ana Siqueira,
e outros. Colégio Saleaiano, Rua S. Rosa, 207.
Niterói. De 5a a sáb, às 20h30min. Ingressos a
Cr$ 5 mil.
ASSIM É, SE LHE PARECE — Texto de Piran-
dello. Traduçãç de Millòr Fernandes. Direçáo
de Paulo Betti. Com Nathália Timberg, José
Wilker, Sérgio Britto, Yara Amaral. Ary Pon-
toura e outros. Teatro dos Quatro, Rua Mar-
quês de S. Vicente, 52/2°. (274-9895) De 4a a 6a.
às 21h30min; sáb., às 20h e 22h30min;dom. às
18h e 21 h. Ingressos 4a, 5a e dom., a Cr$ 35 mil
e Cr$ 30 mil, estudantes; 6a, a Cr$ 35 mil e sáb.,
a Cr$ 40 mil. O espetáculo começa rigorosa-
mente no horário. Duração: 2h (livre).
BATALHA DE ARROZ NUM RINGUE PARA
DOIS — Comédia de Mauro Rasi. Direção de
Paulo Reis. Com Bia Nunes e Miguel Falabella.
Teatro de Arena. Rua Siqueira Campos, 143
(2Í35-5348). 5a e 6a, às 21h30m; sáb. às 20h e
22h e dom, às 18h e 20h. Ingressos, 5a a Cr$ 25
mil; 6a a Cr$ 30 mil; sáb. aCr$ 40 mil e dom. a
Cr$ 30 mil.
NEGÓCIOS DE ESTADO — Comédia de Louis
Verneuil. Direção de Flávio Rangel. Com Vera
Fisher e Perry Salles, Maria Helena Dias e
outros. Teatro Clara Nunes, Rua Marquês de S.
Vicente, 52 (274-9696). 5a, 6a e dom, às 21h;
sáb, às 20h e 22h30min; vesp. 5a e dom. às 18h.
Ingressos 5a e dom a Cr$ 35 mil e Cr$ 30 mil,
estudantes; 6a e sáb a Cr$ 40 mil; vesp. 5a Cr$
30 mil. Duração: 2hl0min. (Livre)
UM BONDE CHAMADO DESEJO — Texto de
Tennesse Williams. Direçáo de Maurice Va-
neau. Cenário de Marcos Flaksman. Com Tere-
za Rachel, Luís Guilherme, Louise Cardoso,
Osmar Prado, André Felipe, Dalva Ribeiro,
Beatriz Veiga, Irma Alvarez e outros. Teatro
Tereza Rachel, Rua Siqueira Campos, 143
(235-1113). De 4a a dom às 21 h30min e vesp de
5a, às 17h e dom, às 18h. Ingressos 4a a Cr$ 25
mil; 5aedomaCr$30mil;6aaCr$40milesáb.
a Cr$ 45 mil.
TUPÁ — Texto de Mauro Rasi. Direção de
Miguel Falabella. Com Lucélia Santos, Rubens
de Falco, Jacqueline Laurence, Clea Simões •
Fábio Vila Verde. Teatro Vtlla-Lobos, Av. Prin-
cesa Isabel, 440 (275-6695). 4a a 6a, àa
21h30min; sáb, às 22h e dom, às 18hl5min e
21h. Ingressos 4a e 5a aCr$ 30 mil; 0a aCr$ 40
mil e sáb a Cr$ 50 mil e dom a Cr$ 30 mil e Cr$
25 mil, estudantes.
BAXLEl NA CURVA — Roteiro e direção de
Júlio Conte. Cora Lúcia Abreu, Carmem Molina-
ri, Claudia Maoli, Ludoval Campos, Loly Nunes
e outros. Teatro Glauce Rocha, Av. Rio Branco,
179 (220 0259). De 4a a dom, às 21h. Vesp. 5a,
às 18h30min e dom, às 18h. Ingressos Cr$ 25
mil e Cr$ 15 mil, estudantes (14 anos).
PAI — Texto de August Strindberg. Direçáo de
Celina Sodré. Tradução de Celina Sodré e Fáti-
ma Saadi. Com Camilo Bevilaqua, Flor Duarte,
Marco Miranda, Mi riam Ficher e outros. Teatro
Nelson Rodrigues. Av. Chile, 230 (212-5095).De 4a a sáb, às 21 h30min; dom. às 19h. Ingres-
sos a Cr$ 30 mil e Cr$ 15 mil, estudantes.
Estacionamento próprio. (10 anos). Duração:
lh30min.
A FONTE DA ETERNA JUVENTUDE — Texto
de Thiago Santiago. Direção de Domingos de
Oliveira. Cenários e figurinos de Carlos Wil-
son. Com Paulo José, Cláudio Marzo, DeniBe
Millont, Yvan Mesquita, Thiago Santiago, José
Leonardo e outros. Teatro Glaucio GUI, Pça
Cardeal Arcoverde, s/n° (237-7003). 4a a sáb., às
21h30m;edom, às 18he21h. IngTesso84a,5ae
dom a Cr$ 30 mil e Cr$ 20 mil, estudantes; 8a a
Cr$ 35 mil e sáb a Cr$ 40 mil. Duração:
lh40min (14 anos). Até dia 29 de dezembro.
CASA DE ORATES — Texto de Arthur e Aloísio
de Azevedo. Direção de Eduardo Tolentino de
Araújo. Direção musical José Lourenço. Com o
grupo TAPA. Teatro Ipanema, Rua Prudente de
Morais. 824 (247-9794). De 2a a 6a, às 17h.
Ingressos a Cr$ 20 mil.
DOIS PERDIDOS NUMA NOITE SUJA — Texto
de Plínio Marcos. Direção de Anselmo Vascon-
cellos. Cora Antônio Pompeo e Pauláo: Música
de Paulo Moura. Figurinos de Sílvia Sangirar-
di. Cenários de Maurício Arraes. Teatro Delfim,
Rua Humaitá. 275 (206-4396). 3a e 4°. às
21 h30min; 5a, às 20h; 0a, às 20h e 24h e sáb às
24h. Ingressos de 3a a 5a a Cr$ 20 mil; 8a e sáb a
Cr$ 25 mil.
MASCULINO FEMININO — Direção de Amir
Haddad. Cora o grupo Tá Na Rua: Arthur Fa-
rias, Ricardo Pavão, Lucy Mafra, Ana Maria
Carneiro e outros. Teatro Cacilda Becker, Rua
do Catete, 338. De 4a a sáb., às 21h; dom., às
20h. Ingressos a Cr$ 20 mil e Cr$ 15 mil,
estudantes.
AS MÃOS DE EURÍDICE — Texto de Pedro
Bloch. Direção e interpretação de Oswaldo Lou-
reiro. Teatro do América, Rua Campos Salles,
118 (234-2008). 5a a sáb. às 21h;e dom. às 20h.
Ingressos 5a e dom a Cr$ 25 mil e 8a e sáb a CrS
30 mil. Estacionamento no local. Duração:
lh20rain (10 anos).
FLÁVIA. CABEÇA, TRONCO E MEMBROS —
Texto de Millòr Fernandes. Direção de Luís
Carlos Maciel. Com Paulo Goulart. Nicete Bru-
no, Angela Leal, Dirce Migliaccio. Emiliano
Queiroz. José Carlos Sanches e outros. Teatro
Ginástico, Av. Graça Aranha. 187 (220-8394).
De 4a a 0a. às 21 h. sáb. às 20h e 22h 15m e dom.
às I8h e 21h. Ingressos 4a. 5a e dom a CrS 25
mil e 8a e sáb a CrS 40 mil. Duração: 2h20min
(18 anos).
GATÃO DE ESTIMAÇÃO — Comédia de Gérard
Lauzier. Direção de Cecil Thiré. Tradução de
Marisa Murray. Adaptação de Luiz Fernando
Veríssimo. Com Claudia Raia. Jose de Abreu.
Carina Cooper e Paulo Celestino Filho. Teatro
da Praia. Rua Francisco Sá, 88 (287-7794). De
4a a 0a, às 21h30min; sáb às 20h e 22h30min e
dom. às I8h e 20h30min. Ingressos de 4a e 5a a
CrS 35 mil e CrS 25 mil; 0a e dom a CrS 40 mil e
CrS 30 mil; sab a Cr$ 50 mil e CrS 40 mil. (10
anos).
SUA EXCELÊNCIA O CANDIDATO — Texto de
Marcos Caruso e Jandira Martini. Direção de
Attílio Riccó. Com Paulo Fif^ieiredo, Felipe
Carone, Tony Ferreira. Mareia Corban e outros.
Te»tro Vanucci. Rua Marquês de S. Vicente, 52
— 3o andar(274-7240). De 4aa 0a. às 21 h30min;
aãb . às 20h30min e 22h30rain; dom., às I9h e
21h30min. Ingressos 4a, 5a e dom., a CrS 35

mil; 8a, e sáb. e véspera de feriado a Cr$ 40 mil.
Duração: 2h (16 anos).
DO AMOR — Texto, direçáo e trilha sonora ds
Domingos de Oliveira. Com Pedro Carodoso,
Clarisse Derzié, Bernardo Jablonski, Clemente
Vizcaino e Priscila Rozenbaum. Teatro do PI»-
netário, Rua Pe. Leonel Franca, 240 (274-
0090). 5a às 21 h30min; 0a e sáb, às 22h; e dom,
às 20h. IngTessos 5a a CrS 15 mil; 0a a dom a
CrS 30 mil e Cr$ 20 mil, estudantes. Duração:
2h (18 anos).
VIVA A NOVA REPÚBLICA — Texto de Jésus
Rocha. Direção de Carlos Imperial. Com Milton
Moraes, Isa Rodrigues, íris Bruzzi e Nina de
Pádua. Teatro do Copacabana Av. Copacabana,
313 (257-0881). 5a e dom., às 18h e 21h30min;
8a, às 21h30min; sáb., às 20h e 22h30min.
Ingressos, vesp. 5a a CrS 18 mil e 2a sessão de
5a a Cr$ 20mil;6aedom.aCrS25mil; sáb a Cr$
30 mil. Duração: 2h. (18 anos)
O CORSÁRIO DO REI — Texto de Augusto
Boal. Música de Edu Lobo e letra de Chico
Buarque. Com Marco Nanini, Lucinha Lins,
Nelson Xavier, Denise Bandeira, Roberto Aze-
vedo e outros. Cenários e figurinos de Hélio
Eichbauer. Teatro João Caetano, Pça. Tiraden-
tes (221-0305). De4aa6a,às21 h, sáb.,às20he
22h30min, e dora., às 19h. Vesp de 5a, às
17h30rain. Ingressos a CrS 40 mil e CrS 30 mil,
balcão superior, e vesp. de 5a a CrS 30 mil e CrS
25 mil, balcão superior. 4a e 5a, incluindo a
vesperal, 20% de desconto para estudantes.
Duração: 2h (14 anos).
BEL PRAZER — Espetáculo de teatro e música
com direção e interpretação de Tira Rescala e
Stella Miranda. Müsicas de Tim Rescala, Du-
sek, Satie e Nino Rota. Teatro Cindido Mendes.
Rua Joana Angélica, 63. De 4a a 6a, às
21h30rain; sáb, às 21h30min e 24h dom, às
18h30min e 21h. Ingressos 4a a CrS 20 mil; 5a,
8a e dom CrS 30 mil e CrS 25 mil, estudantes;
sáb (Ia sessão) a CrS 35 mil e 2a sessão a CrS 20
mil. Duração lh20min (14 anos).
POR UM TRIZ NÀO SOU FELIZ — Texto de
Maria Carmem Barbosa vom a colaboração de
Graça Motta e Maria Lúcia Dahl. Direção de
Cláudio Gaya. Com Lúcia Veríssimo, Claudia
Jimenez, Cissa Guimarães, Melise Maia e Davi d
Pinheiro. Teatro Mesbla, Rua do Passeio, 42
(24Ò-6141). 4a, a 8a e dom às 21h; sáb. às 20h e
22h30rain; vesp de 5a, às 17h e dom, às 18h.
Ingressos 4a a CrS 25 mil; vesp. 5a a CrS 30 mil;
5a e dom. a CrS 35 mil e 8a e sáb. a CrS 40 mil.
Duração lh30min (16 anos).
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COM O SUOR DO NOSSO R08T0 — Texto de
Maria Helena Kuhner. Direção de Luís Men-
donça. Com Maria Cristina Nunes, Luiz Carlos
Nifto, Lucy Montebello, Thadeu França, Wil-
liams Oliveira, Sônia Chalita e Paulo Oliveira.
Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara, 17
(220-0997). De 4a a 0a, às 21h; sáb, às
21h30min e dom, às 19h. Ingressos 4a e 5a a
CrS 10 mil; 8a a dom a CrS 20 mil. Duração:
lh50min. (18 anos).
ESTOU AMANDO LOUCAMENTE... — Texto de
Kevin Wade. Direçáo de Cláudio Cavalcanti.
Com Cláudio Cavalcanti, Gracindo Jr. e Maria
Lúcia Frota. Teatro Senac. Rua Porapeu Lourei-
ro. 45 (256-2641). 5a. às 21h30min; 6", às 22h:
sáb. ás 22h30min; e dom., às 18h. Ingressos 5a
e dom., a CrS 35 mil e 0a e sáb., a CrS 40 mil.
Duração: lh30min. (18 anos).
TÁ RUÇO NO AÇOUGUE — UM BAIXO
BRECHT — Texto original de Bertold Brecht.
Tradução e direção de Antônio Pedro. Música
de Francis Hime. Com Ca mi 11a Amado, An sei-
mo Vasconcellos, Rosita Tomás Lopes, Nelson
Dantas, Andréa Dantas, Eduardo Lago, Clarice
Niskier, Alice Borges, Cândido Param e Wan-
derley Gomes. Figurinos de Silvia Sangirardi
Teatro da Cidade, Av. Epitácio Pessoa, 1004
(247-3292). 4a e sáb., às 22h; dom., às 19h.
Ingressos 4a e 5a a CrS 30 mil; 0a e dom a CrS 35
mil e sáb a CrS 40 mil. Duração: 2h20rain. (14anos). Até dia 24.
TODO MUNDO NU — Texto de Ricardo Bandei-
ra. Direção de Ricardo Bandeira e Paulo Nazar.
Cora Ricardo Bandeira, Sérgio Villela, Marilza
Tavares, Neide Macedo e outros. Teatro Cawell,
Rua Desembargador Isidro, 10 (208-9178) De
4a a 0a, às 21 h; sáb. às 20h e 22h30min e dom,
às 20h30min. Ingressos 4a a CrS 25 mil; 5a e
dom. a CrS 30 mil, 0a e sáb. a CrS 40 mil.
AMIZADE COLORIDA N° 2 — Texto e direçáo
de Hilton Have. Com Marlene Silva. Jorge Laf-
fond. Hilton Have. Paulo David e outros. Teatro
Serrador. Rua Senador Dantas. 13 (220-5033).
De 4a a dom, ás 21hl5min; vesp. 5a. às
I8h30min. Ingressos a CrS 20 mil (de 4a a 0a) e
CrS 25 mil (sab e dom) e CrS 15 mil (vesp. 5a)
Duraçáo: lh30min. (18 anos).
MORRO DOS PRAZERES — Texto e direção de
Paulo Faustino. Com Neuza Nanes. Hela Dicas-
tro Loura Rollo. Osmar Flores e outros. Anfi-
teatro do Planetario. Rua Pe. Leonel Franca,
240. De 5a a sab. às 21h30min e dom. as 21h.
Ingressos a CrS 15 mil. Até dia 29 de dezembro.

ARTES PLASTICAS
PEQUENOS FORMATOS DE GRANDES AR-
TISTAS — Obras de vários artistas, entre elesDacosta, Antônio Bandeira, Sc liar, Lazzarini,
Antônio Maia e outros. MC Artes Plásticas, Rua
Teixeira de Melo, 31 A. De 2a a 6a, das lOh às
2lh. Sábados, das lOh às 18h. Até dia 20 de
dezembro.
CARL08 LEÃO — Croquis e projetos arquitetò-
nicos. Galeria Rodrigo M.F. de Andrade da
Punarte. Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 3a a
8a, das lOh às 18h. Até dia 22.
RUBEM GRILO — Xilogravuras. Galeria Sér-
gio Mllliet, Rua Arai3(io Porto Alegre, 80. De 8*
a 0a, das lOh às I8h30min. Último dia.
NORDEST1N IDADE — Pinturas de Salet. Gala-
ria Maounaíma, Rua México, esquina com Rua
Araújo Porto Alegre, 80. De 2a a 6a, daa lOh às
18h. Último dia.
MALD SANTIAGO — Pinturas. Solo Espaço d»
Arte, Rua Visconde de Pirajá, 547 — loja 213.
De 2a a 6a, das 13h às 21h. Sábados, das loh àa
14h. Último dia.
FREDERICO OLIVEIRA — Pinturas. Oalsria
Espace da Maison de Franoe, Av. Presidenta
Antônio Carlos. 58 — 4o andar. De 2a a 8a. daa
9h às I3h e das I4h30min às 17h. Último dia.
SÉRGIO CAMPOS MELLO — Pinturas. Cimeirm
Artes, Rua Paul Redfern, 32. De 2a a 6a, das lOh
às 12h e das 13h às 18h. Sábados, das 13h àa
18h. Último dia.
SÍLVIO JÚLIO NASSAR — Exposição com foto-
grafias e material impresso de uma viagem à
China. Espaço Cultural. Av. Rio Branco, 133.
De 2a a 8a, das 12h às 19h. Último dia.
O GRÁFICO AMADOR — Exposição de livros,
boletins e álbum de litografias feitos arte sanai-
mente por vários artistas. Galeria Espaço Al-
ternativo, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2a a
8a, das lOh às 18h30min. Último dia.
SEM PAUTA — Fotografias de América Verme-
lho, Humberto César, Pedro Vasquez, Walter
Firmo e outros. Solar Qrandjean de Montlgny,
Rua Marquês de São Vicente, 225. De 2a a 8a,
das 9h às 21h. Sábados, das 9h às 13h. Até
amanhã.
MARIA MODRACH. MARILU, ZULMA E VADI-
CA — Pinturas. Galeria de Arte do Hotel Naoio*
nal, Av. Niemeyer, 789. Diariamente, daa 8h àa'
22h. Até amanhã.
RUBENS MONTEIRO, JEAN KMTT.K E ZUTKA— Pinturas. Espaço Cultural Petrobrãs, Av.
Chile, 85. De 2a a 8a, das 9h às 17h. Até
amanhã.
BERND KOBERLINO E HELMDT MIDDEN-
DORF — Pinturas. Thomaa Co km Arte Contem-
poránea, Rua Barão da Torre, 185. De 2a a 6a,
das 14h às 21h. Sábados, das l6h às 20h. Até
sábado.
NEWTON REZENDE — Pinturas e desenhos.
Galeria Bonino, Rua Barata Ribeiro, 578. De 2a
a sábado, das lOh às 12h e das 16h às 22. Até
sábado.
MÁRIO ANDRADE—Xilogravuras. Museu das
Artes e Tradições Populares, Rua Presidente
Pedreira, 78 — Ingá. De 3aa8a, daa llhàs 17h.
Sábados e domingos, das 14h às 18h. Até
domingo.
RIO: VERTENTE SURREALISTA — Obras de
Cícero Dias, Ismael Nery, Guignard, Tarsilado
Amaral e Maria Martins. Galeria de Arte Ba-
nerj, Av. Atlântica, 4.000. De 2a a 0a, das lOh àa
21h. Sábados, das 10h às 21h. Até dia 14 de
dezembro.
PICCOLO TEATRO Dl MELANO — Exposição
com propagandas, cartazes, volantes e progra-
mas contando a história do Piccolo Teatro,
desde a sua origem, em 1947, até hoje. Teatro
Villa-Lobos. Av. Princesa Isabel, 440 saguão.

. De 3a a domingo, a partir das 19h30min. Até
dia 17.
ANA VIRGÍNIA — Pintura com luz. Galeria de
Arte do Centro Cultural Cândido Mendes. Rua
Joana Angélica, 03. De 2a a 0a, das 15h às 22h.
Sábados, das 16h às 20h. Até dia 19.
GLAUCIA REYE8 — Gravuras. Sala de Exposi-
ções Cândido Portlnari, Rua São Francisco
Xavier, 524. De 2a a 6a, das eh às 22b. Até dia
19.
FREDERICO ERNE8TO GEIS8LER — Pintu-
ras. Galeria O li via Kahn, Rua Visconde de
Pirajá, 351 — loja 105. De 2a a 6a, das lOh àa
21h. Sábados, das lOh às 14h. Até dia 19.
IALE RENAN — Desenhos. Forma e Cor Gale-
ria de Arte, Rua Visconde de Pirajá, 580 — ss
108. De 2a a sábado, das lOh às 18h. Até dia 19.
SAMBISTAS PINTORES — Obras de Heitor dos
Prazeres Filho, Nelson Sargento, Guilherme de
Brito e outros. Espaço Cultural, Rua dos Inváli-
dos, 137. De 2a a 8a, das lOh às 18h. Até dia 20.
SILVIO IANKELEVICH — Aquarelas. Socieda-
de dos Engenheiros e Arquitetos do Rio de
Janeiro. Rua do Russel, 1. De 2a a 8a. das lOh
às 22h. Até dia 20.
PINTANDO NO PEDAÇO — Pinturas de Gilson
do Giz. César Siry e Benè. Flor da Noite. Rua 19
de Fevereiro. 157. Diariamente, a partir das
17h. Até dia 20.
CARLOS ZILIO — Pinturas. Galeria Paulo Kla-
bin. Rua Marquês de São Vicente, 52 — loja
204. De 2a a 8a, das 1 lh às 21h. Sábados, das
lOh às 14h. Até dia 21.
MARCELO SOARES — Gravuras. Bar e Restau-
rante Semente. Rua Joaquim Silva, 138. De 2a a
sábado, das lOh às 22h. Até dia 21.
70 ANOS DE GRANDE OTELO — Exposição
fotográfica registrando os mais representati-
vos trabalhos do ator Grande Otelo. Paralela-
mente será exibido o vídeo Os Astros, da TVE.
Sala Memória Aloísio Magalhães. Av. Rio
Branco/ 179 — térreo. De 2a a 8a, das lOh às
2lh. Sábado e domingo, das 15hàs21h. Até dia
21 de novembro.
ROSTOS — Coletiva incluindo obras de Ana
Bella Geiger. Antônio Dias, Scliar. Flávio Shiró
e outros. Espaço Galeria de Arte, Rua Visconde
de Pirajá, 550 — sl 225. De 2a a 8a, das lOh às
20h. Sabados, das lOh às 14h. Até dia 22.
GRAVURAS ISRAELENSES CONTEMPORÀ-
NEAS — Conjunto de obras de cerca de vinte
artistas procedentes do Centro Gráfico Burs-
ton. de Jerusalém. Sala Carlos Oswald do Mu-
seu Nacional de Belas-Artes. Av. Rio Branco.
199. De 2a a 8a, das lOh às 18h. Até dia 22.
COMO VIVE O POVO BRASILEIRO — DO LA-
MENTO À ESPERANÇA — Exposição reunindo
ÍOO fotografias de 57 fotógrafos profissionais e
amadores. Mezzanino Odeon da Estação Cine-
làndia do Metrô. De 2a a sábado, das 8h às 23h.
Até dia 22.
NICOLAI DRAGOS — Pinturas MP2 Arte. Kua
Visconde de Pirajá. 107. De24a 0a. das 13h às
21h. Sábados, das 17h às 20h. Até dia 23.
JOAQUIM LATORRACA — Esculturas. Pavi-
lhao Victor Brocheret. Parque da Catacumba —
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Lagoa. Diariamente, das 14h às 19h. Até dia
24.
PAOLO RICCI — Pinturas. Bala Baraardelll do
Museu Nacional de Belas Artes, Av. Rio Bran-
co, 199. 3a e 5a, das lOh às 18h30min. 4a e 6a,
das I2h às I8h30min. Sábados e domingos,
das I5h às I8h. Até dia 24 de novembro.
TAY BUNHEIRÀO — Gravuras. Centro da Ar-
tes do SESC da Tijuca, Rua Barão de Mesquita,
539. De 3a a 6a, das 13h às 22h. Sábados e
domingos, das 13h às 21h. Até dia 24.
JOHN NICHOLSON — Pinturas, GB Arte, Av.
Atlântica, 4.240 — ssl 129. De 2a a 6a, das lOh
às 2lh. Sábados, das I4h às 18h. Até dia 25.
ERNANI PAVANELI — Pinturas. Oalerla Tou-
louse, Av. Epitácio Pessoa, 1.204. De 2a a 8a,
das lOh às 21h. Sábados, das lOh ás 18h. Até
dia 25.
ARTEFIO8/ARTITÍCIO8 — Objetos de Ceràmi-
ca. ^aHn« Marcier, Av. Ataulfo de Paiva, 270 -
3o andar. De 2a a 8a, das lOh às 22h. Sábados,
das lOh às 20h. Até dia 25.
MASANORI URAGAMI — Pinturas. AM Nie-
meyer, Rua Marquês de Sào Vicente, 52 — loja
205. De 2a a 8a, das lOh às 22h. Sábados, daa
lOh às 18h. Até dia 28.
ROSINA BECKER DO VALLE — Pinturas. Oa-
leria de Arte Jean-Jacques, Rua Ramon Fran-
co, 49. De 3a a sábado, das 1 lh às 20h. Até dia
27.
CARLOS VERGARA — Pinturas. Oalerla Artes-
paço. Rua Conde Bernadote, 28 — loja 118. De
2a a 0a, das 13h às 21h. Sábados, das 16h às
20h Até dia 30.
TRÊS CABCINHOS — Pinturas de Eraldo Motta,
Nora Seilicovich e Waldemar Gomes Filho. Ga»-
leria de Arte do Instituto Brasll-Estados Onl-
dos, Av. Copacabana, 09O — 2o andar. De 2a a
0a, das 12h às 21h. Até dia 5.
SEIS DÉCADAS DE ARTE MODERNA NA CO-
LEÇÁO ROBERTO MARINHO — Exposição de
141 obras incluindo pinturas, desenhos e grar
vuras de vários artistas como Pancetti, Guig-
nard, Di Cavalcanti, Portinari e outros. Paço
Imperial, Praça XV. De 3a a domingo, daa lOh
às I9h. Às 5a, aberto até as 22h. Até dia 31 de
dezembro.
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Midnight Blues hoj e no Rio

¦ 

]nmnri Vrnnrn $°s dizem is?°. P°rQue nao sabem tocar blues.
Jamari rranqa  Para conseguir isso tern que se dedicar, en tender o

_ , „ . . . . . . feeling, o sentimento." :-lamento negro das plantagoes de algodao
¦ ¦ do Sul dos Estados Unidos nao bateu s6 na Frejat 6 um dos guitarristas brasileiros com

Inglaterra, onde uma geragao de adoles- maior dominio desse feeling; no ensaio esta sema-
centes brancos revelou ao mundo o blues e na no Tok Studio, arrepios me varreram a espinha

. rhytm'n'blues, a origem de todo o rock que rolou ao som da gaita demencial de Ze, da guitarra de
at6 os anos 70 e ainda hoje presenga marcante em Fernando e Frejat e de um baixo-bateria-orgao **
todo lugar. O blues tambgm encontrou ouvintes impec&veis.
Mm 1?fi°fv,maiores Dois mestres receber&o homenagens espe- -
KJJPnfi H e^u°' man" c*8*8- Um deles 6 McKinley Morganfleld, conheci-; •

wif ki origens do rock. do pelo nome artistico de Muddy Waters, o rei do
lenrilrio ^Mm»n 7|SHn bIues de Chica&0' nuSsico de import&ncia vitalICnuaTlO Dluesman Z6 Q& G&lt3 psursi iorm&r Miu* nora q parrpirfl rinQ Pnllinv 9t/inpc mio firoram
TO^sMUM delas hpje*t melan^^te ^^!et seu nome do verso de u"la de suas m^sic^ 

~

^turaFi^^Ipanema Rob^toFYej6tV(gStar° ^^endo^^ao^^^ou^se^^^CWcago^em -

®t^ar2)' Gut£? comI^ffL^atiS^umTffitea6que9S5
ki ^ 6 stones gravaram no inicio da carreira. Waters, Vpiflno), mais Z6 da Gaita, tocarao 17 blues dos coino os demais bluesman Bsbarrou na hnrrpim * •*

§a^catoad«^MSco^°The6RoUm^Stones^Eric d° racismo e s6 dePois Que os jovens ingleses V>

P^S^Tei^rec^nSrsoMS^e !3Joh^y Winter, Duane Allman e por al vai. Muddy Waters, a Midnight Blues tocar& ManishZ6 da Gaita, 35 anos, 6 uma verdadeira enci- Boy. I Want To Be Loved Walkine Thrnuch th* "
clopddia da mtisica dos velhos bluesmen america- Park e Babv Please D^S't Gn 

Through The .
nos. Sabe de tudo, sai contando detalhes de Please Don t Go. .
gravacoes, da vida dos mestres, e 6 ele prbprio um Outro dos nomenageados sera Willie Dixon,
executante virtuoso da. gaita, instrumento que tamb6m do delta do Mississipi, que contribuiu
virou a marca do lamento (blues) por ser facil de para o blues urbano nao s6 com suas musicas mas' %
carregar: a mtisica ia no bolso para todo lugar. tkmb6m com um trabalho de produQao para a

Roberto Frejat, 23 anos, pertence k geragao chess Records, a mais importance gravadora demaisjovem que tomou conhecimento com o blues kii.«c a >h»tm>n>hi..oc
dos mMcos ingleses da d6cada de 60 mas logo foi blues ® 'Th£mL" blues com musicos miportantes .
d fonte: "O que me atraiu no blues foi a simplici- como Muddy Waters, Chuck Berry e Buddy Guy.
dade e o sentimento que ele transmite. Muitos De Dixon eles tocaram Spoonfull e I Just Wanna

Por CVttlOT CLOS blues, Z6 da Gaita <fe CUl. estao tioje no Let It Be Bar musicos acham o blues simples, mas esses musi- Make Love To You.
,-t

———— '  ¦ ¦¦  ' 
JVL'U QILiA alh: Lon*born Trio, de GUberto Mendaa, oom ro. Na Sal* Cecilia MeirelM, Lgo da Lapa, <71. I J A |\|Cj A .S6nia Maria Vielra (piano), Sebastiao Qongml- Bntrada franca. If•n nrvuii tub uTiairA van a an urn a nnii ves (trompete) e Roberto Marques (trombone);•riUjrnra Ami rT . . , Ctnoo Mlnl*txirse Para Piano, de Teresa Fa- CORAL E BANDA DO OORPO DB B0MBE3R06 PROORAMA DUPLO — O Centra de Daruja Rio Coutinbo. Dlregio teatral de Milton Dobbin, do dangarino Claudio Paes e da Escola da
21h: Brasileia, de Paulo U^T^mauartHtod. |UndeB Linm. Mm Mma Maria Vielm (piano); ®P™«nta Pu»da da lUd. do Xartu . o grupo Com o ifrupo V«ilou Dan.joa. T*tro B.njamln ^^Zr?rU^. 'ff'Cordaa da Cidade de 8. Paulo: iUbua Para ina^o de\jonno'(bMitono) e outraa oUa8ClS Erikson, Bizet e outros. Domingo, &s afro Dang'Arte apresenta BraaU Ano 1S88. Tea, Conetant, A». Paaleur, aso (886-8882). 6* e «». franca
xs^sss£s^:ss^ - -¦
(Serrano), de Guilhorme Bauer, com o Quarteto da franoa. CONCERTO8 PARA A PAZ—Apresenta^ao das ' In^ressoa 5*. 6* e dom a Cr» 2B mil e Ci« 20 n ... ^ „de Cordaa da Cidade S. Paulo e outraa. Na 8ala VIBIENAL DB MU8ICA CONTEMPORANKA pianistas Adriana Xavier de Lima e Adriana mil. At^ domingo. mil. eatudantes e sab a Cr# 86 mil Os programaa publtcados no Hoje no Wo J
Cfnilla ltoinle*,. Lgo da Lapa, 47. Entrada ProgTamapAo de domingo. 17h: a Orqueatra Araujo, interpretando Bach. Debussy, Alimon- aMKRICA I.ADrNA EinUculo oom dinoao eatio sujeitoa a freqUentea mudanjaa de
fSnca. SinMnicaBraailoira sob a rastnoia do maestro da e outros. Domingo, ds 19h30mln, na Cor- AMERICA LADINA Espetaoulo oom diregao liltima hora, que s4o de responsabiiidade
VIBtENAL DB IfCIBICA BRASnjEIRA CON- Henrique Morelenbaum. apresenta pe«aa de rente da Pas Dnl»ersal, Rua Senador Dantas. geral de CarloU Portella e ooreograflas de BRAS AFRICA — ApreeentagAo do eepeUculo O dos divulgadores. 6 aconselhAvei conflrmar ,
1«a(FORANKA ProgiamaQto de sibado, to Almeida Prado, Ernst Widmer e Claudio Santo- 117, cob 03. Bntrada franca. Carlota e Renato Vieira. Roteiro de Paulo C*sar Despertar D*Africa, oom o grupo OnijO Olokun. os horirios por telefone. .r
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"• cirOrgicas e lidarsqom metais, aISm da politica,

¦ TODRO — 21de abril a 20 de maio I ; 
'

FfEANUTS CHARLESM. SCHULZ _____ JD ddi iki<->i men A persistSncia do taurino em conceitos que por~TT fALTAW 17———"VI lC .... T~~ K ., rw-,'r>i=r-> "Nl avlBRAKA BRUNO LIBERATI vezes se m0stram errSneos poderS levd-lo hoje a

Tfe^ir) ^ LT^.B.0CUPE'J I
r-m F&fe SHOPPINGS! n„ /).//)/ ,V-TA ^^JPEQU&No e instSveis as ligadas ^ vida intima. Seja mais ,
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7-li>' ipi.«un.wF..lu..syi«i».»^|  IWft M/ *n *| vas influSncias a um quadra irregular. Nao confie
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¦AHPOCELAK HUBE^TEAGNER KIDFAROFA TOM K.RYAN A quinta-feira para 0 libriano trari momentos de
APg?^P- V& Tl  forte influencia e um excelente condicionamento

qfiyvi O, P5TW OpJ^p UM FOUSViNHO IO F>AA / C3UE. \ N^-y32—/" V-nP1^- ~^-s. mate ial. Voce ter3 sorte e lucros inesperados.
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JStfLrti Irai IF pl M/K /decIDIrU Vantagenstrazidasporamigosoupessoasconhe-^'WHA- / P6x</>t0{ 4 ftCKiM0 -7 kawh&//?o fcANTE ? l/^ifr*Wfeni/ fc ae vor.1 cidas. Vida em famflia e no amor sob exce ente
^—rr " a *47 TJ /"DEU GAV NA / \ / ^^S*"°0|DEVE SER influencia de Venus. Saude excelente.

( W^TEU \ " ESCORPlAO — 23 de outubro a 21 de

i.' rjC cfa ¦ «aaMt r i| i 0 escorpiano poder^ hoje contar, em seu traba ho I

T-—tu. «aJl^sS Vy^^. - e,^,l-" ¦ <&,. J,/- cooperagao para solucionar pendencias e concluir
»' I————————I 1 assuntos relegados ao esquecimento. Cuidado

com suas atitudes em relagfio ao amor. Risco de
problemas. Saude boa.

ZRPZADAS CARLOS DA SUVA LOOOGREFO JERQnimo ferreira b SAGITARIO — 22 de novembro a 21 de
 . _ , PROBLEMA 5. Ato de lotar (7) dezembro'•** HORIZONTAIS — 1 — unidade convencional para flexivel; 20 — de aroma forte, ativo, aspero; rispido; ^|0 0 noc 6- Burlador (6) Dia que bem reflete 0 panorama das previsoes da*i medir a relagao entre grandezas associadas a movi- 22— moeda siamesa de valor equivalente a 540 reis. rj [3 [5 [7 [8 7- Confferas dos paises semana para 0 sagitariano. Tranqijilidade material^ mentos periodicos. e que 6 igual ao logaritmo decimal do antigo sistema monet^rio porlugues; 23 — (arc.) temperados (6) „ u,,, ««<• ,pc„«inp ^mArtir«rdo cociente das duas grandezas. quando a primeira pessoa que serve de intermediaria; ponto equidistante Hi 8. Couraga (6) ^oa sp SQ d

r dez vezes maior que a segunda; 4 — leigo a quern entre dois extremos; 24 — relativo aos Abras, indige- 9 ^ 9. Espagoso (5) instaveis as indicaQOes para 0 amor, onde voce
^ grSo-mestre da Ordem de Malta concedia a meia cruz; nas das margens do rio Branco; 25 — grande embarca- 9a,era podera ter decepQOes e tristezas. Saude bemV leigo que servia num convento e usava o habito de gSo. a vela ou a motor, utilizadn para transportar gado 10 ¦¦¦TT- 11 as,atlca (5) equilibrada.
^ frade; 9 — que e de cor esverdeada (devido da ilha de Marajb para Belem; navio a vela, de ^2 G^ande^macal (7). ^.ferrugem de que esta atacada); diz-se da bilis e dos mastreagao constituida de gurup6s e dois mastros. ——^ H115 13- Ladrar (5) ¦ CAPRICORNIO 22 de dezembro a 20 de> escarros esverdeados; enferrujada; 10 — abreviatura em geral inteirigos. com velas latinas. quadrangulares 14^ |_jga ^ cotjre e zjnco • •
^ da notagao expressa por um pequeno trago horizontal e gafetopes; 27 — epiteto que os chineses acrescen- (5) Janeiro
.posto sobre ou sob uma ou mais notas musicais. que tam ao nome dos deuses principais; 28 — cada um T5 17 15. Lima de segao circu- Dia que mostra boas indicagoes materials em favor

* indtca que estas devem ser sustentadas durante todo dos rolos de madeira que se colocam sob a quilha da R/l P ,ar do capricorniano. AcertO no trato financeiro e
T, 0 tempo dos seus valores.il - designa?ao comum embarcagao para mais fac.lmente mov.menta-la em 19 |HV20 21 16. Uquido perfumado disposicao para negocios proprios e assuntos do£s espatas protetoras da inflorescdncia das palmeiras; terra; tapume de tabuas que resguarda a mo de (5) r -r r- a f r

diz-se da r6s que s6 tem um chifre. por fratura do outro cereais; pano onde se estende ou se envolve qualquer 17. Rui'do (7) comercio. blia Vida atetiva SQ mostrara Carenie de
rente ao cranio; grande raiz tabular que cerca a base do coisa; 29 — cada uma das carreiras de tabuado do 22 1. A lingua do anligo IS Sardao (7) atitudes de maior abertura e disposicao 30 diaiogo.
tronco de muitas arvores da floresta pluvial; 13 — ave forro interior do navio. de maior espessura. destinadas „ ^Laao (5) 19. Tanque onde se es- Sailde excelente. Vitalidade.reilorme dos campos e cerrados do Brasil, de dorso a consolidar os pontos fracos das balizas, 30 53 ^Hh2S 26 ? Adoragao (61 premem Irutos (5)

£ bruno-cinzento. parte inferior mais Clara, e com trSs antitoxina empregada para (ins terapeuticos BBi J 
^SJ!^/~el,a p. Vlncu'° <71 ¦ AGkUARIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro

wPRTtrAK ,1 27 4. Ato de liar (6) iltetras Dia regular no trato material para o aquanano. Vocede trutos e graos e de toda sorte de pequenos VERT1CAIS — 1 — planta sarmentosa e aromatica, da B^H| ^
.^animais; 14 — a parte mais superficial do id. a qual. familia das piperaceas, origin^ria da ind'a; 2 — planta 1^1 r-' .. _ . .. deve Ser firme em SU3S decisoes, tomando-as

, modificads. por influencia direta do mundo exterior. natural dos desertos, ulimas praticamente secos; 3 29 nado^voclbulo cuias^conmnteT^esliolnscrita^ ap°S c0nvencer-se plenamente do assunto em"¦ -P°' me'° dos sentidos. e. em consequencia tornada maniaco. visionano; 4 _ que tem duas cabers. 5 ¦! auadr0 acima. Ao |ado 4 djreita 6 darts uma rehrao QUestao. AfetlVldade colocada a prova em momen-consciente. tem por fungPes a comprovagio da real.- antiga denominagao de burro selvagem; 6 - poliniza- ±========^^======1 vinte conceitos. devendo ser encontiado um s.nonimo to de muita ternura Seia afavel e carinhOSO Saildedade e a aceitagao. mediante selegao e controle, de gio entre duas floresde plantas que pertencem a uma para cada um, com o numero de letras entre parente- loaeniUHdUJ 
¦

pane dos deseios e exigencias procedentes dos especie comum e a variedades diversas. 7 — os snLUCOES DO NUMERO ANTERIOR ses' todos come5ados pela letra inidal da palavra- mu't0 '3em dlsPosta-
impulsos que emanam do id, 15 — apresentar um ombros; 8 — especie de cipo com que so enrolam as H™ chave. As letras de todos os sinonimos estao contidasw-carater. uma qualidade, 16 — que ingere o fruto folhas de fumo depois de secas, 12 — traqumada. mohi^uimia m i co, u or. ou. gam o . i .1 , no tefmo encoberto. respeitando-se as letras repe- • PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de margo
pngin^rio do pais dos Lotofagos. t3o gostoso que os travessura; 17 — individuo tolo. f3ol de ser enganado. tiflose, m, at. xues. matricaria. ago. nacara. a. agio a. ooma. tlCjas Voltado 

para 0 S6U interior e vivendo dias em que aestrangeiros. mgerindoo. se esqueciam da patria; 19 18 — meio onde se encontram perigos e tempesta- , . , . .. , , , _ __ ,i_
_ tecido reto e hno. de to natural ou sintetico. cu,a des. 21 - andar a roda. descrevlr orb,.a; 22 VERTICAIS - legit,mado; mam. nubilar; itamo mga sodas, cro; Solu(f6es do problems n° 2084 Palavra-chave: P0SMV!dade maiS XtenSB se faZ no Campo do
largura nao ultrapassa. em geral. 40 cm, usado para grande escudo de madeira, revestido de couro. usado uso' .^anae,ras- snimagoo. nu. exaco, ura o. aa. o. cai . an EXTRACONTINENTAL pSKj;jism0 e (Ja r^liyiOSldade, VOCe deve buscar
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cos dizem isso porque não sabem tocar blues.
Para conseguir isso têm que se dedicar, entender o
feeling, o sentimento."

Frejat é um dos guitarristas brasileiros com
maior domínio desse feeling; no ensaio esta sema-
na no Tok Studio, arrepios me varreram a espinha
ao som da gaita demencial de Zé, da guitarra de
Fernando e Frejat e de um baixo-bateria-órgão
impecáveis.

Dois mestres receberão homenagens espe- ~
ciais. Um deles é McKinley Morganfield, conheci-"
do pelo nome artístico de Muddy Waters, o rei do
blues de Chicago, músico de importância vital
para a carreira dos Rolling Stones, que tiraram
seu nome do verso de uma de suas músicas.
Muddy nasceu no delta do Mississipi, cresceu
colhendo algodão e mudou-se para Chicago em'
1943, lançando seu primeiro compacto em 1948:
com I Can't Be Satisfled, uma música que os'
Stones gravaram no início da carreira. Waters, =
como os demais bluesman, esbarrou na barreira"
do racismo e só depois que os jovens ingleses:
brancos ensinaram à América seu valor conseguiu •
reparos parciais pelos preconceitos sofridos. De
Muddy Waters, a Midnight Blues tocará Manish
Boy, I Want To Be Loved, Walking Through The
Park e Baby Please Don't Go.

Outro dos homenageados será Willie Dixon,
também do delta do Mississipi, que contribuiu
para o blues urbano não só com suas músicas mas'
também com um trabalho de produção para a
Chess Records, a mais importante gravadora de
blues e rhytm'n'blues, com músicos importantes
como Muddy Waters, Chuck Berry e Buddy Guy. '
De Dixon eles tocaram Spoonfull e I Just Wanna
Make Love To You.

Foto de Chiquito Chaves Jama ri França

lamento negro das plantações de algodão
¦ ¦ do Sul dos Estados Unidos não bateu só na

Inglaterra, onde uma geração de adoles-
centes brancos revelou ao mundo o blues e o
rhytm'n'blues, a origem de todo o rock que rolou
até os anos 70 e ainda hoje presença marcante em
todo lugar. O blues também encontrou ouvintes
jovens dedicados aqui no Brasil: dois dos maiores
grupos, Ultraje a Rigor é Barão Vermelho, man-
têm até hoje fidelidade às origens do rock.

Esse amor ao blues levou o Barão a se unir ao
lendário bluesman Zé da Gaita para formar Mld-
night Blues, uma banda que tocará apenas duas
vozes: uma delas hoje à meia-noite no Let It Be
Bar, e a segunda vez na quinta que vem no
Mistura Fina de Ipanema. Roberto Frejat (guitar-
ra), Fernando Magalhães (guitarra), Gutto Goffi
(bateria), Dé (baixo) e Maurício Barros (órgão e
piano), mais Zé da Gaita, tocarão 17 blues dos
principais autores negros que inspiraram músicos
da década de 60 como The Rolling Stones, Eric
Clapton, Jeff Beck, John Mayall, Jimi Hendrix,
Johnny Winter, Duane Allman e por aí vai.

Zé da Gaita, 35 anos, é uma verdadeira enci-
clopédia da música dos velhos bluesmen america-
nos. Sabe de tudo, sai contando detalhes de
gravações, da vida dos mestres, e é ele próprio um
executante virtuoso da gaita, instrumento que
virou a marca do lámento (blues) por ser fácil de
carregar: a música ia no bolso para todo lugar.

Roberto Frejat, 23 anos, pertence á geração
mais jovem que tomou conhecimento com o blues
dos músicos ingleses da década de 60 mas logo foi
à fonte: "O que me atraiu no blues foi a simplici-
dade e o sentimento que ele transmite. Muitos
músicos acham o blues simples, mas esses músi-Por amor aos blues, Zé da Gaita & cia. estão hoje no Let It Be Bar

MUSICA DANÇA21h: Longhorn Trio, de Gilberto Mande*, oom
Sônia Maria Vieira (piano), Sebastião Qonçal-vea (trompete) e Roberto Marques (trombone);Cinoo Miniaturai Para Piano, de Teresa Fa-
fundes Lima, com Sônia Maria Vieira (piano);Projeto de Carta, de Cirlei de Hollanda, comInácio de Nonno (barítono) e outras peças. Na
Sala Cecília Meireles, Lgo. da Lapa, 47. Entrar
da franca.
VI BIENAL DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA —
Programação de domingo, às 17h: a Orquestra
Sinfônica Brasileira, sob a regência do maestroHenrique Morelenbaum, apresenta peças de
Almeida Prado, Ernst Widmere Cláudio8anto-

ro. Na Sala Cecília Meireles, Lgo da Lapa, 471. -
Entrada franca.
CORAL E BANDA DO CORPO DE BOMBEIROS— Apresentação sob a regência do maestro José
Cândido. No programa, peças de D. Lazarus,Frank Erikson, Bizet e outros. Domingo, às21h, na Sala Cecília Meireles, Lgo. da Lapa, 47.
CONCERTOS PARA A PAZ — Apresentação
pianistas Adriana Xavier de Lima e AdrianaAraújo, interpretando Bach, Debussy, Alimon-da e outros. Domingo, às 10h30min, na Cor-rente da Pas Universal, Rua Senador Dantas,117, cob 03. Entrada franca.

VI BIENAL DE MÚSICA BRASILEIRA OON-TBMPORÀNEA — Programação de hoje, às21 h: Brasileia, de Paulo Lima, oom Quarteto deCordas da Cidade de S. Paulo; Rébus ParaPiaino e Slides, de Rodolfo Coelho de Souza,corti Beatriz Roman (piano); Quarteto de Cordas
(8errano), de Guilherme Bauer, com o QuartetodejQordas da Cidade S. Paulo e outras. Na SalaCeqílla Meireles, Lgo da Lapa, 47. Entrada
VlfBIBNAL DE MÚSICA BRASILEIRA OON-
raMFORÀNBA — Progremaçâo de sábado, àa

do dançarino Cláudio Paes e da Escola deSamba Mirim Império do Futuro. Hoje, às 18h,no térreo do Paço Imperial, Pça 16.franca

PROGRAMA DUPLO — O Centro de Dança Rio
apresenta Puxada da Rede do Xar«u e o grupoafro DançArte apresenta Brasil Ano 1BB9. Tsa-
tro do Lloeu, Rua Frederico Silva, 80 (221-
5679). De 4a a dom., às 20h. Ingressos a Cr$ 10
mil. Até domingo.
AMÉRICA LADINA — Espetáculo oom direção
geral de Carlota Portella e coreografias de
Carlota e Renato Vieira. Roteiro de Paulo Céaar

Coutinho. Direção teatral de Milton Dobbin.
Com o grupo Vacilou Dançou. Teatro Benjamin
Constant, Av. Pasteur, 350 (206-8282). 5a e 6a,
ás 21b30min; sáb, às 22b e dom, ás leh.
Ingressos Bm. 6a e dom a Cr* 25 mil e Cr* 20
mil, estudantes e sáb a Cr$ 26 mil. • Os programas publicados no Roje no Rioestão sujeitos a freqüentes mudanças deúltima hora. que são de responsabilidadedos divulgadores. É aconselhável confirmaros horários por telefone.
BRASAFRICA — Apresentação do espetáculo O
Despertar ITÁMoa, oom o grupo Onijó Olokun,
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ÁRIES — 21 de março a 20 de abril
Marte gera hoje a favor do arietino um quadro
grandemente positivo para o trato de questões
próprias de seu signo. Assim, você pode, com
êxito, dar-se a> atividades militares, intervenções
cirúrgicas e lidarscom metais, além da política,
ponto de destaqué nesta quinta-feira. Saúde es-
tável.

TOURO — 21 de abril a 20 de maio
A-persistência do taurino em conceitos que por
vezes se mostram errôneos poderá levá-lo hoje a
cometer erros que não lhe trarão nenhuma com-
pensação. São positivas as indicações financeiras,
e instáveis as ligadas à vida intima. Seja mais
flexível e tolerante. Saúde boa.

GEMEOS — 21 de maio a 20 de junho
Dia que marca forte mudança no condicionamento
astral para o geminiano que passa hoje de positi-
vas influências a um quadro irregular. Não confie
excessivamenté e guarde valores e objetos de
estima. Instabilidade afetiva. Saúde em quadro
neutro.

CÂNCER — 21 de junho a 21 de julho
Contando com forte e positiva influência quanto a
sua vivência material, o canceriano viverá uma
quinta-feira de mudanças que interferirão direta-
mente em seu relacionamento afetivo. Novidades
e redescoberta e atrações que prenderão sua.
atenção e pensamento. Saúde regular.

LEÃO — 22 de julho a 22 de agosto
Alguns bons acontecimentos e novidades interes-
santes mostrarão ao leonino os aspectos mais
positivos de sua quinta-feira. Procure organizar
melhor a sua rotina e planeje seus próximos
passos. Momento muito recompensador em ter-
mos afetivos. Saúde bem mais estável.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembro
Primeira metade desta quinta-feira com indicações
irregulares, em termos financeiros, para o virgiano.
No entanto, o final do dia lhe reserva momentos
muito gratificantes e de excelente condicionamen-
to. Personalidade que será elogiada e reconhecida.
Saúde equilibrada.

LIBRA — 23 de setembro a 22 de outubro
A quinta-feira para o libriano trará momentos de
forte influência e um excelente condicionamento
material. Você terá sorte e lucros inesperados.
Vantagens trazidas por amigos ou pessoas conhe-
cidas. Vida em família e no amor sob excelente
influência de Vênus. Saúde excelente.

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de
novembro
0 escorpiano poderá hoje contar, em seu trabalho
ou na rotina doméstica, com apoio e decisiva
cooperação para solucionar pendências e concluir
assuntos relegados ao esquecimento. Cuidado
com suas atitudes em relaçío ao amor. Risco de
problemas. Saúde boa.

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de
dezembro
Dia que bem reflete o panorama das previsões da
semana para o sagitariano. Tranqüilidade material
e boa disposição nos assuntos domésticos. São
instáveis as indicações para o amor, onde você
poderá ter decepções e tristezas. Saúde bem
equilibrada.

CAPRICÓRNIO—22 de dezembro a 20 de
janeiro
Dia que mostra boas indicações materiais em favor
do capricorniano. Acerto no trato financeiro e
disposição para negócios próprios e assuntos do
comércio. Sua vida afetiva se mostrará carente de
atitudes de maior abertura e disposição ao diaiogo.
Saúde excelente. Vitalidade.

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Dia regular no trato material para o aquariano. Você
deve ser firme em suas decisões, tomando-as
após convencer-se plenamente do assunto em
questão. Afetividade colocada à prova em momen-
to de muita ternura. Seja afável e carinhoso. Saúde
muito bem disposta.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março
Voltado para o seu interior e vivendo dias em que a
posi'ividade mais intensa se faz no campo do
psiquismo e da religiosidade, você deve buscar
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PROBLEMA
N° 2 085

5. Ato de lotar (7)6. Burlador (6)7. Coníferas dos paísestemperados (6)8. Couraça (6)9. Espaçoso (5)10. Espécie de galeraasiática (5)11. Explicação (5)12. Grande lamaçal (7)13. Ladrar (5)14. Liga de cobre e zinco

HORIZONTAIS — 1 — unidade convencional paramedir a relação entre grandezas associadas a movi-
mentos periódicos, e que é igual ao logaritmo decimal
do cociente das duas grandezas, quando a primeira é
dez vezes maior que a segunda; 4 — leigo a quem o
grâo-mestre da Ordem de Malta concedia a meia cruz;
leigo que servia num convento e usava o hábito de
frade; 9 — que é de cor esverdeada (devido à
ferrugem de que está atacada); diz-se da bilis e dos
escarros esverdeados; enferrujada; 10 — abreviatura
da notação expressa por um pequeno traço horizontal
posto sobre ou sob uma ou mais notas musicais, queindica que estas devem ser sustentadas durante todo
o tempo dos seus valores; 11 — designação comum
às espatas protetoras da inflorescència das palmeiras;diz-se da rès que só tem um chifre, por fratura do outro
rente ao crânio; grande raiz tabular que cerca a base do
tronco de muitas árvores da floresta pluvial; 13 — avereiforme dos campos e cerrados do Brasil, de dorso
bruno-cinzento. parte inferior mais clara, e com três
dedos nos pes, que vive em bandos, alimentando-se
de frutos e grãos e de toda sorte de pequenosanimais; 14 — a parte mais superficial do id. a qual.modificada, por influência direta do mundo exterior,.por meio dos sentidos, e. em conseqüência tornada
consciente, tem por funções a comprovação da reali-
dâde e a aceitação, mediante seleção e controle, de
parte dos desejos e exigências procedentes dosimpulsos que emanam do id. 15 — apresentar um•caráter, uma qualidade, 16 — que ingere o fruto
pnginário do país dos Lotofagos. tão gostoso que os
estrangeiros, ingerindoo. se esqueciam da patna; 19— tecido reto e fino. de fio natural ou sintético, cuia
largura não ultrapassa, em geral. 40 cm, usado para

flexível; 20 — de aroma forte, ativo, áspero; ríspido;
22»— moeda siamesa de valor equivalente a 540 réis.
do antigo sistema monetário português; 23 — (are.)
pessoa que serve de intermediária; ponto eqüidistante
entre dois extremos; 24 — relativo aos Abrás, indíge-
nas das margens do rio Branco; 25 — grande embarca-
ção, a vela ou a motor, utilizada para transportar gadoda ilha de Marajó para Belém; navio a vela, de
mastreaçáo constituída de gurupés e dois mastros,
em geral inteiriços, com velas latinas, quadrangularese gafetopes; 27 — epíteto que os chineses acrescen-
tam ao nome dos deuses principais; 28 — cada um
dos rolos de madeira que se colocam sob a quilha da
embarcação para mais facilmente movimentá-la em
terra; tapume de tábuas que resguarda a mó de
cereais; pano onde se estende ou se envolve qualquercoisa; 29 — cada uma das carreiras de tabuado do
forro interior do navio, de maior espessura, destinadas
a consolidar os pontos fracos das batizas. 30 —
antitoxina empregada para fins terapêuticos.

15. Lima de seção circu-lar |7)16. Líquido perfumado(5117. Ruido 17)18 Sardào (7)19. Tanque onde se es-
premem frutos (5)20 Vinculo (7)Palavra-chave;

12 letras

1. A língua do antigo
Lácio (5)2. Adoração (6)3. Alcunha mineira dosalemães (6)4 Ato de liar (6)VERTICAIS — 1 — planta sarmentosa e aromática. da

família das piperáceas. originária da índia; 2 — plantanatural dos desertos, «limas praticamente secos; 3 —
maníaco, visionário; 4 — que tem duas cabeças; 5 —
antiga denominação de burro selvagem; 6 — poliniza-
ção entre duas flores de plantas que pertencem a uma
especie comum e a variedades diversas. 7 — os
ombros. 8 — espécie de cipo com que se enrolam as
folhas de fumo depois de secas. 12 — traqumada.
travessura; 17 — indivíduo tolo. fácil de ser enganado;
18 — meio onde se encontram perigos e tempesta-
des. 21 — andar à roda; descrever orbita; 22 —
grande escudo de madeira, revestido de couro, usado

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determi-nado vocábulo, cujas consoantes já estão inscritas no
quadro acima Ao lado. à direita, é dada uma relação devinte conceitos, devendo ser encontrado um sinônimo
para cada um. com o número de letras entre parente-ses. todos começados pela letra inicial da palavra-chave. As letras de todos os sinônimos estão contidasno termo encoberto, respeitando-se as letras repe-tidas.

SOLUÇOES DO NUMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — lemnisco; autor; bu. gambadonas;«in; ima; uno.
tiflose; lm; at. xues; matricaria; aço; nacara; dà; agiota; ooina;
osa.
VERTICAIS — legitimado; mam. nubilar; itamotinga; sodas; cro;
fuso. bandeiras; animação; nu. exaco, urato; saa, to; cais; an Soluções do problema n° 2084. Palavra-chaveEXTRACONTINENTAL

atar. ornamentar, debruar. etc . e que pode ser con-
vencionalmente preparado para fins médicos ou indus-
triais; tira delgada e relativamente estreita de material

como arma defensiva dos antigos arqueiros japone-ses. 26 —argoia de cadeia, ligação; Léxicos Aurélio;
Mor. Morais e Casanovas. Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57, apto. <

Botafogo — CEP 22.270.
Parciais: Enxotar. Entono. Electro. Eirante. Encanar.Exaltar. Enaltar. Encaixe. Eterno. Entérico. Enxara.Enlatar. Electrotaxia. Elatério. Extintor. Étnico. Enántico. Ecoar. Eixo. Encantar

hojfl -rair de forma menos introvertida Forma-se
exet^nte quadro para o trato com outras pessoas.
Fascínio Saúde instável
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-4fr fri a cabe^a

¦m* O Rio ha apenas pliou, alem de eu saber agora ; ^OBSw quando lanqou o primeiro li- _ Sao tecnicas nara n*.
|%| 

centena de ini- onde quero chegar e ter con- -3^HQ|8 wo com suas descobertas. par as teias ctenaShZ nS"
IV cia^os- entre eles o digoes de tnlhar aquele ca- : wS^ I r PK simbolo da cientologia sao tais. Umf comSnfan rta

i^SSabifeafefe No0Rioh4apenasdoispro- V JH comSa^ntt'

John McLaughin. E a ciento- fnjLls!! S k dade, maior 6 a realidade. ^
logia, basicamente um con- f JS^kL. *¦¦ *'JmL quanto melhor a comunica- _11Q (Vilclon^ldo enl
junto de tecnicas, terapias e i?nw» nac waritJ^o" cao, maior a compreensao." Pc°^"cialida(?e. faz^ com
estudos organizados pelo es- efwaJ2rii+arf«^ -<«Segundo a professora Ma- que as ctoengas nao evoluam.
critor e engenheiro americano MQ^h^nc. lct.?Ho « >'» UV «HP dalena Neacham, os ensina- A dianetica ajuda-lo-& a eli-
L. Ronald Hubbard e que se nicrt^i ol^ ^ 9 assimto mentos da cientologia sao nar Qjjalquer doenga psi-
dedica "ao estudo do conheci- «« fvtiiw f iL« 

0S- cHrs.os H aplicaveis imediatamente cossom&tica que voce sofra"
mento". Em outras palavras: 

no exterior e define cientolo- II ap6s a primeira aula. Nao h& diz o professor J.A. Winter
a cientologia permite que se assim. |;|1 teoria, tudo se volta para na apresentaggo do livro de
conhegam os mecanismos de — o bom senso metodi- jBHL,. IS pr&tica. Professor e aluno reu- Hubbard A professora Mada-
funcionamento da mente, ob- zado. Atraves de tecnicas que fEsHfnHH^^HJ 

''' T~ " nem-se isolados para exerci- lena expiica mais:
jetivando seu uso e amplian- se podem aplicar em qual- •v -\cios simples. Problemas de , *z cu*a acontece quan¬
do a capacidade criativa de quer ramo de atuacao, voc6 Vs ' - V: comunicaQao, por exemplo. do voce esclarece coisas al6ip
cada um. Pode ser empregada melhora na vida. E uma cien- JBm —Para voce se comunicar _ sua compreensao e percep-
no tratamento de algumas cia exata e ao mesmo tempo s ''fKSSW"~SiPW com alguem, voce precisa es- ?ao. Aquela area fica limpa e
doengas, no combate as dro- uma filosofia aplicada. Nao 1 all — diz Madalena. "Se consequentemente quando
gas ou para se conseguir su- um estudo s6 especulativo. MiByit -M)>TChB|m|BL. ^ W voce est6 apenas fisicamente suas tensoes se distendem, to-
cesso no trabalho e na vida Ela se aplica de mil maneiras, BV" 1 \t I ^Pas com o pensamento voan- da aquela s6rie de manifesta-
pratica. Os artistas descobri- como o desenvolvimento das '-Mm. 4 do, nao se comunica bem. En- ?oes psicossomdticas taxri-
ram que a cientologia e uma capacidades. Na maiorla das K"" JL ¦ £wanHHry ' tao, ha um exercicio especlfi- bem desaparece. Nao precisa
otima maneira de estimular e pessoas isso est4 pouco esti- ' B WMi^^H co para ensmar a estar ali. abordar diretamente coisas fi-
organizar sua criacao. mulado, est& embotado. Voce fica parado diante de sicas. Atraves da compreen-

Fn anrtava orn rrirr,,* cientologia alarga a potencia- W i m ^ um? Pessoa sem fazer nada sao e do desenvolvimento— Jiu andava em zigue- Made 
m 

mSKSSmltm mais." substituem-se as incapacida-zague, escrevia algumas pala- fk « Professor e aluno conver- des por capacidades e o esta-vras mas nao chegava a lugar Hubbard era nlho de um ;H 5: sam sobre seus problemas, do geral melhora
nenhum — testemunha Mau- oficial de Marinha que servia ymm pp**# ^ mm mas as semelhangas com A cientologia acredita no
ro Rasi, que faz cientologia h& a.° c^P? diplomaticoe aK Mctdalena f HF psicanalise param por ai — espirito e tem como um de
cinco anos, justamente'o pe- ntios Dafses^iAtiM^rm^ Neacham, k. * wB, superagao dos traumas se faz seus objetivos"uma humani-
riodoemquesuaproduQaose ?|ido £ ma^!£ente?reU SP professora de ! \ 

atraves de uma batena de jo- dade sem guerra e sem irisani-
tornou de maior sucesso. STSdoTo JcS cientologia, dades, onde todos possam
"Com o estudo da cientologia uma tinha de melhor e fiindou "bom senso quecuidadas fiinc^esmen de^Sa minha criatividade se am- sua ciencia a partir de 1950, metodizado" que 

cuida das fimgoes men- de se^desse lamagal" ^

Humoristas langam a charge musicada

mas pessoas ficaram em p6 no A apresentagao em Porto menta<?ao, tocava tranqiiila- Quando o tema foi a famiUacorredor. Alegre foi montada pratica- mente seu saxofone. Tomando houve musicas sobre a av6, a
A ideia de montar um grupo mente no dia, mantendo a es- ares de artista preocupado, Mil- mae e o pai, e apresentacao dos

de musica surgiu dos gemeos trutura b^sica do show do sa- lor Fernandes perguntava: "Se- "gemeos amestrados" (Chico eChico e Paulo Caruso, que j& se lao de humor de Piracicaba. ra que vem gente?". Pareceu Paulo, 16gico) cantarido suaapresentam em bares de Sao Horas antes da apresentagao, respirar aliviado quando lhe condigao de gemeos uiiivetili-
Paulo. No ultimo salao de hu- MiUor Fernandes, vestindo um disseram que, Aquela hora, os nos e ensinando que, para.eiii-
mor de Piracicaba, os Caruso fardao, respondia, quando lhe ingressos ja estavam esgota- tar erros ao identific&'-los, basta
juntaram-se ao saxofonista perguntavam como surgiu o dos. Animado, chegou a comen- cham^-los pelo sobrenome.

Madalena
Neacham,

professora de
cientologia,"bom senso

metodizado"

Humoristas a charge musicada
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de fazer a cabeça

quando lançou o primeiro li-
vro com suas descobertas. O
súribolo da cientologia sào
dois triângulos entrelaçados
com um "S" (de seientology)
representando a compreen-
são formada pela afinidade,
realidade e comunica-ção. É
uma das descobertas de Hub-
bard: "Quanto melhor a afini-
dade, maior é a realidade. E
quanto melhor a comunica-
ção, maior a compreensão."

Segundo a professora Ma-
dalena Neacham, os ensina-
mentos da cientologia são
aplicáveis imediatamente
após á primeira aula. Não há
teoria, tudo se volta para a
prática. Professor e aluno reú-
nem-se isolados para exerci-
cios simples. Problemas de
comunicação, por exemplo.

— Para você se comunicar
com alguém, você precisa es-
tar ali — diz Madalena. "Se
você está apenas fisicamente
mas com o pensamento voan-
do, nãG se comunica bem. En-
tão, há um exercício específi-
co para ensinar a estar ali.
Você fica parado diante dè
uma pessoa sem fazer nada
mais."

Professor e aluno conver-
sam sobre seus problemas,
más as semelhanças com a
psicanálise param por aí — a
superação dos traumas se faz
através de uma bateria de jo-
gos e exercícios. Os mais valo-
rizados são os de dianética,
que cuida das funções men-
tais.

São técnicas para li«|-
par as teias de aranha men-
tais. Uma compreensão da
composição da mente e de
como a gente isola os acontè-
cimentos da vida que pos$a£n
ser traumáticos, para não dei-
xar que eles interfiram no
nosso dia a dia. Mas sem
teoria.

A mente, funcionando em
sua potencialidade, faz com
que as doenças não evoluam."A dianética ajuda-lo-á a eli-
minar qualquer doença psi-cossomática que você sofra"— diz o professor J.A. Winter
na apresentação do' livro dè
Hubbard. A professora Mada-
lena explica mais: -

A cura acontece quan-do você esclarece coisas além
da sua compreensão e percép-
ção. Aquela área fica limpa e
consequentemente quando
suas tensões se distendem, to-
da aquela série de maiüfestà-
ções. psicossomáticas taní-
bém desaparece. Não precisaabordar diretamente coisas fi-
sicas. Através da compreen-
são e do desenvolvimento
substituem-se as incapacida-
des por capacidades e o esta-
do geral melhora.

A cientologia acredita nò
espírito e tem como um deseus objetivos"uma humani-
dade sem gUerra e sem irisani-
dades, onde todos possam
prosperar. Ela dá esperança
de se sair desse lamaçal" —
diz Madalena.

PORTO 

Alegre — O que
acontece quando um
grupo de humoristas
se reúne? A resposta

óbvia parece ser muito humor.
Mas quando se trata de Luís
Fernando Veríssimo, os irmãos
Chico e Paulo Caruso, Reinaldo
Batista Figueiredo, MillorPer-
nandes e, de quebra, "talentos
locais" como Edgar Vasques,
Cláudio Levitan e Fernando do
Ó, que resolvem mostrar seus
dotes artísticos no palco, o re-
sultado é um musical humorís-
tico ou, melhor ainda, a charge
levada ao palco.

Essa mistura de humor, jazz
e muita descontração marcou o
show do Muda Brasil Tancredo
Jazz Band que fez sua única
apresentação em Porto Alegre,
na noite de terça-feira, no Tea-
tro São Pedro, para um público
de causar inveja aos grandes
espetáculos: o teatro lotou e,
além de cadeiras extras, algu-

mentação, tocava tranqüila-
mente seu saxofone. Tomando
ares de artista preocupado, Mil-
lor Fernandes perguntava: "Se-
rá que vem gente?". Pareceu
respirar aliviado quando lhe
disseram que, àquela hora, os
ingressos já estavam esgota-
dos. Animado, chegou a comen-
tar: "Quem sabe o Guilherme
Araújo náo fica com o grupo?".

A apresentação do Muda
Brasil Tancredo Jazz Band teve
duração de uma hora e foi divi-
dida em duas partes: uma dedi-
cada à família e outra à políti-
ca, quando Chico Caruso apre-
sentou suas máscaras de Fi-
gueiredo, Jânio Quadros e Del-
fim Netto e houve a participa-
ção dos bonecos do grupo Cem
Modos. No papel de apresenta-
dor, Millor Fernandes não pou-
pou farpas à Nova República e,
vestido de acadêmico, disse
que o país trocou a farda pelo
fardão, numa alusão direta à
condição de imortal do Presi-
dente Sarney.

Quando o tema foi a família,
houve músicas sobre a avó, a
mãe e o pai, e apresentação dos"gêmeos amestrados" (Chico' e
Paulo, lógico) cantando sua
condição de gêmeos univetili-
nos e ensinando que, para.eiii-
tar erros ao identificá-los, basta
chamá-los pelo sobrenome.

Na parte política do show, a
sátira correu mais solta ainda
com as músicas Bar Brasil, on-
de apareceu a máscara de Fi-
gueiredo; 100 Anos de Corrup-
ção, com os bonecos do Cem
Modos apresentando duas
mãos gigantes tentando agar-
rar uma imensa moeda; e, ain
da, Je Suis Bresilien (do grupóLíngua de Trapo), uma gozação
em Delfim Netto.

A apresentação foi ágil, gos-tosa e deixou no ar a vontade
de que o grupo se apresente
outras vezes, além da mensa-
gem de Millor Fernandes lem-
brando que amanhã, 15 de no-
vembro, o artista principal será
o eleitor.

O Rio há apenas
uma centena de ini-
ciados, entre eles o
autor de teatro

Mauro Rasi. No mundo já são
alguns milhares, nomes como
John Travolta, Cristopher
Reed ( o Super Homem), Ka-
ren Black, Chie Corea, Prisci-
la Presley, Stanley Clark e
John McLaughin. E a ciento-
logia, basicamente um con-
junto de técnicas, terapias e
estudos organizados pelo es-
critor e engenheiro americano
L. Ronald Hubbard e que se
dedica "ao estudo do conheci-
mento". Em outras palavras:
a cientologia permite que se
conheçam os mecanismos de
funcionamento da mente, ob-
jetivando seu uso e amplian-
do a capacidade criativa de
cada um. Pode ser empregada
no tratamento de algumas
doenças, no combate às dro-
gas ou para se conseguir su-
cesso no trabalho e na vida
prática. Os artistas descobri-
ram que a cientologia é uma
ótima maneira de estimular e
organizar sua criação.

— Eu andava em zigue-
zague, escrevia algumas pala-
vras mas não chegava a lugar
nenhum — testemunha Mau-
ro Rasi, que faz cientologia há
cinco anos, justamente o pe-
ríodo em que sua produção se
tornou de maior sucesso.
"Com o estudo da cientologia
a minha criatividade se am-

pliou, além de eu saber agora
onde quero chegar e ter con-
dições de trilhar aquele ca-
minho".

No Rio há apenas dois pro-
fessores de cientologia, Mada-
lena Neacham e seu marido,
Hugo, que seguem os ensina-
mentos espalhados por Hub-
bard em cerca de três dezenas
de livros (Dianética, A Ciên-
cia Moderna da Saúde Men-
tal é o único nas livrarias bra-
sileiras, editado pela Record).
Madalena estuda o assunto
desde 1955, fez vários cursos
no exterior e define cientolo-
gia assim:

—' É o bom senso metodi-
zado. Através de técnicas que
se podem aplicar em qual-
quer ramo de atuação, você
melhora na vida. É uma ciên-
cia exata e ao mesmo tempo
uma filosofia aplicada. Não é
um estudo só especulativo.
Ela se aplica de mil maneiras,
como o desenvolvimento das
capacidades. Na maioria das
pessoas isso está pouco esti-
mulado, está embotado. A
cientologia alarga a potência-
lidade.

Hubbard era filho de um
oficial de Marinha que servia
junto ao corpo diplomático e
na adolescência viajou muito
pelos países asiáticos, conhe-
cendo as mais diferentes reli-
giões. Selecionou o que cada
uma tinha de melhor e fundou
sua ciência a partir de 1950,

Angela Caporal
mas pessoas ficaram em pé no
corredor.

A idéia de montar um grupo
de música surgiu dos gêmeos
Chico e Paulo Caruso, que já se
apresentam em bares de São
Paulo. No último salão de hu-
mor de Piracicaba, os Caruso
juntaram-se ao saxofonista
Luís Fernando Veríssimo e ao
contrabaixo de Reinaldo Fi-
gueiredo (diretor do Planeta
Diário), dando um show à par-
te. Eles gostaram do resultado
e ficou a vontade de voltar a
reunir o grupo.

Surgiu a oportunidade e o
encontro acabou acontecendo
em Porto Alegre, com mais al-
gumas adesões, como a de Mil-
lor Fernandes no papel de apre-
sentador, e participações espe-
ciais do pessoal da casa, como
os bonecos do grupo Cem Mo-
dos, os chargistas Cláudio Levi-
tan e Edgar Vasques, o músico
Leo Ferlauto e Fernando do Ó
(programador da Rádio Gaú-
cha) na bateria.

A apresentação em Porto
Alegre foi montada pratica-
mente no dia, mantendo a es-
trutura básica do show do sa-
lão de humor de Piracicaba.
Horas antes da apresentação,
Millor Fernandes, vestindo um
fardão, respondia, quando lhe
perguntavam como surgiu o
show: "Da minha parte, surgiu
do nada".

Na opinião de Millor, para
fazer um espetáculo é preciso
habilidade e um elemento fün-
damental: "cara de pau". Se-
gundo ele, um artista é compos-
to por "10% de talento e 90% de
falta de senso de ridículo". Mais
serio, Chico Caruso, na hora do
ensaio, dizia que o trabalho no
palco é diferente, por ser "emo-
ção viva".

Em meio ao ensaio, Paulo
Caruso teve de ajudar a carre-
gar o piano para outro canto do
palco e pôde sentir que vida de
artista náo é fácil. Luiá Fernan-
do Veríssimo, alheio à movi-

Millor, dè
fardão, apresenta

o show do
Muda Brasil

Tancredo
Jazz Band
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A TV e

os 
jovens na

Alemanha

M 1967, abalada por
um forte movimento
estudantil, a Alemã-
nha Federal tomou

consciência de que a primeira
geração criada após o milagre
econômico formava um contin-
gente com idéias próprias que
até então não tinha vez nem
voz. Uma das conseqüências
desse despertar foi a criação de
programas de rádio e televisão
voltados para crianças e jovens,
que consomem pelo menos de
duas a três horas diárias diante
da tela pequena. Seus temas,
preocupações e opiniões ganha-
ram assim um canal de difusão.
A coordenadora do Programa
Jovem do Canal 1 da TV Alemã

RDA, Marianne Wagner atra-
vés do Instituto Cultural Brasil
Alemanha, viaja por várias ci-
dades brasileiras divulgando
essa experiência. Hoje está no
Rio, e fará uma palestra sobre
Os Jovens e Os Meios de Comu-
nicação, na Faculdade da Cida-
de (Lagoa), às llh.

Através de redes nacional
ou regionais, os jovens alemães
podem manifestar-se sobre
quaisquer temas. De drogas ao
perigo de uma guerra nuclear,
do nazismo ao recrutamento
militar. "O objetivo dos progra-
mas — observa Marianne Wag-
ner — é preparar o jovem para
um Estado democrático atra-
vés de uma conduta democráti-

ca". Assim, nada impediu que
jovens transmitissem pela tele-
visão sua insatisfação com o
diretor de uma escola. O diretor
foi chamado e também deu a
sua versão.

Apesar de o jovem ser a
idéia central de dois programas
semanais, nem sempre ele é o
principal espectador de si mes-
mo, e Marianne atribui essa si-
tuação ao horário: tanto as tar-
des de sexta, como as manhãs
de domingo são horários nobres
do jovem no fim de semana,
quer na rua, quer dormindo.
Em compensação, suas idéias
alcançam uma audiência mais
velha. Mas o princípio demo-
crático do programa nem sem-
pre é compartilhado por tais
espectadores. Uma das reporta-
gens mais polêmicas foi editada
no canal regional de Bremem, e
mostrava jovens propondo quemonumentos de heróis de guer-ra fossem cobertos, forma de
reagir contra um de seus maio-
res problemas: a obrigatorieda-
de do serviço militar. Ouvintes
ofendidos com a desmistifica-
ção de heróis processaram a
diretoria do programa, absolvi-
da pelo juiz.

A violência transmitidápela
televisão e sua influência sobre
crianças e jovens é tema de
discussões intermináveis,
adianta Marianne Wagner. As
opiniões dividem-se: para mui-
tos, a violência nos filmes é
considerada nociva e indutora
de mais violência, enquanto pa-ra outros, a violência seria acei-
tável, sem conseqüências tão
funestas. De qualquer forma,
preocupada com o alto índice
de filmes violentos, a Associa-
ção de Proteção da Juventude
conseguiu recente vitória: im-
pedir a venda de filmes violen-
tos em videocassete para meno-
res de 18 anos.

Na relação da televisão com o
jovem alemão há aspectos novos
e interessantes, assinala a jorna-lista. Muitos jovens, por exem-
pio, têm se afastado da televisão
e reaproximam-se das rádios, so-
bretudo regionais, uma forma de
estarem mais próximos das in-
formações. E, apesar de todo o
clima de liberalidade, Marianne
Wagner assegura que ainda
compete ao pai a escolha do
programa de televisão: "Pais e
filhos só assistem juntos a pro-
gramas esportivos".
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