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Assinante

Tempo
No Rio e em Niterói,
nublado com perío-
do de melhoria su-
jeito a pancadas de
chuvas esparsas e
trovoadas isoladas.
Temperatura está-
vel. Máxima de 37,8
em Realengo e mini-
ma de 23,4 em Santa
Cruz. Foto do satéli-
te e tempo no mun-
do, página 12.

Esportiva

Ociosidade
Os 76 ambulatórios
do INAMPS no Esta-
do estáo com ociosi-
dade média de 40%.
Há postos com medi-
cos em excesso, ou-
tros com grande con-
centração dos fun-
cionários em um tur-
no e, por fim, aque-
les com quadro insu-
ficiente. (Página 6)

Wilson Braga
Wilson Braga, gover-
nador da Paraíba,
consegue a proeza de
dominar três parti-
dos — PMDB, PFL e
PDS — e sonha ago-
ra em ser candidato
a vice-presidente da
República.(Página2)

PAN
Da onda que levou
Jânio Quadros à Pre-
feitura de Sáo Paulo
surge uma organiza-
çáo anticomunista, o
Partido de Açáo Na-
cionalista. (Página 5)

Crime na TV
O delegado Salvador
Chamon, que matou
diante das câmaras
da TV Tocantins de
Marabá, o investiga-
dor Robson Abade,
deverá ser interro-
gado hoje pela juíza
daquela cidade pa-
raense, Martha Inês.
(Página 12)

Fidel
The Observer, inglês,
assegura que Fidel
Castro está buscan-
do o apoio da União
Soviética para , de-
clarar guerra à Áfri-
ca do Sul. (Página 9)

Sínodo
O Papa João Paulo II
inaugurou com um
discurso breve e
inesperadamente
protocolar o Sínodo
Extraordinário em
que serão avaliados
os 20 anos de vigên-
cia das reformas do
Concilio Vaticano II.
(Página 8)

Greve
Camioneiros con
centrados no Merca-
do São Sebastião, na
Av. Brasil, partiram
ontem para as suas
cidades temendo a
greve da classe que
poderá ser decreta-
da hoje. (Página 7)

Cotações
Dólar hoje: Cr$
9.100 (compra) e Cr$
9.145 (venda); 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-
lo do IPTU, o valor
da UNIF mantém-se
em Cr$ 107.220 até
dezembro). Salário
mínimo: Cr$ 600.000.
(Página 16)

Árabes explodem Boeing e matam 50
Brasília — Foto de Luciano Andrade

Chiareüi, Maciel, Bomhausen, Camargo, Simon e Ulysses deixam o apartamento de Aureliano

Poema inédito
revela a paixão
de Shakespeare

Um pesquisador americano encontrou
na biblioteca da Universidade de Oxford um
poema de amor em 90 versos que atribui a
William Shakespeare. Nele, o bardo elisabe-
tano, em intrincado esquema de rimas,
expressa torturadas dúvidas: "Se ela sorri,
eis que expatria/ A minha queixa, e se se
zanga,/ Minha esperança se arruina."

Segundo o professor Gary Taylor, que
trabalha em nova edição completa das
obras de Shakespeare, o poema foi escrito
na década de 1580, e sua descoberta "só

pode ser definida como um presente dos
deuses". Seria este o segundo inédito sha-
kespeareano recuperado nos últimos 300
anos, entre cerca de 80 outros cuja autenti-
cidade não foi confirmada. (Página 8)

Bracher reluta
em pagar dívida
de banco falido

O presidente do Banco Central,
Fernão Bracher, fixou as condições
para pagamento da dívida externa dos
bancos Comind, Auxiliar e Maisonna-
ve, afirmando que "as informações
disponíveis não permitem concluir que
os empréstimos devam ser honrados, o
que não impede que venham a sê-lo no
futuro, se nos forem apresentados ele-
mentos suficientes".

O Banco Central ainda não preten-
de pedir ao Conselho Monetário Na-
cional recursos para pagar os emprésti-
mos externos dos bancos liquidados.
Bracher, mesmo sabendo que a posi-
ção dificulta a negociação da dívida
externa do país, afirmou que não há
base jurídica para os bancos internácio-
nais reivindicarem o pagamento.

Os investidores mais prejudicados
pelas liquidações extrajudiciais são
aqueles que, ao realizarem uma opera-
ção financeira, esquecem que, além
das regras e conceitos básicos como
segurança, liquidez e rentabilidade, há
vários outros a serem tomados. Só
assim é possível se evitar sustos e
prejuízos inesperados quando o gover-
no decreta a liquidação.

A melhor taxa nem sempre é a que
oferece maior segurança. Pelo contra-
rio, geralmente nesse caso a maior
rentabilidade representa maior risco.
No open, é preciso saber em que título
se está aplicando e pedir uma fatura,
com características do papel, prazo
e custódia. Ações, fundos, certifica-
dos bancários e letras de câmbio tam-
bém exigem cautelas. (Páginas 13 e 16)

Aliança discute como
enfrentar PT e PDT

Em reunião para analisar o fraco desem-
penho dos candidatos do PMDB e PFL na
última eleição, os principais líderes da Alian-
ça Democrática chegaram ontem à conclusão
de que devem se preparar desde já para
enfrentar o crescimento do PDT e PT e a
possibilidade de coligação desses dois parti-
dos nas eleições de 1986.

Estimulado pelo presidente Sarney —"Por
favor, unam-se, porque é a Aliança Democráti-
ca que está no poder", apelou o presidente na
véspera aos dirigentes do PFL — o encontro foi
realizado na casa de Aureliano Chaves. Compa-
receram Ulysses Guimarães, Afonso Camargo,
Severo Gomes e Pedro Simon, pelo PMDB; e
Marco Maciel, Jorge Bomhausen e Carlos Chia-
relli, além do anfitrião, pelo PFL.

— Sem alianças, será muito difícil ven-
eer nas próximas eleições — disse Ulysses,
sugerindo que o PMDB e o PFL se desdo-
brem em esforços para resgatar em cada
Estado a união que a eleição municipal
atropelou. "Sei que isso é muito difícil, mas
é preciso tentar", insistiu Ulysses, que hoje
leva a Sarney o resultado do encontro.

A possibilidade de aliança entre o gover-
nador Leonel Brizola e o presidente-nacional
do PT, Luís Inácio Lula da Silva, foi con-
siderada um perigo pelo governador do Para-
ná, José Richa. Richa questionou como um
homem de posições tão nítidas como Lula
admite uma coligação com quem "não tem
nenhum compromisso com a coerência".
(Página 3 e editorial Raízes do Triunfo)
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Pelo menos 50 pessoas morreram
na invasão por comandos militares
egípcios de um Boeing 737 da Egyp-
tair, no aeroporto de Malta, para
onde o aparelho tinha sido desviado,
na rota Atenas—Cairo, por cinco
seqüestradores árabes, com 86 pas-
sageiros e 10 tripulantes. Ao ver que
estavam sendo atacados, os terroris-
tas lançaram três granadas no meio
dos passageiros: houve a explosão e
o pânico, enquanto os comandos
entravam atirando.

Trinta pessoas sobreviveram.
Antes do desfecho, havia sete mot-
tes: quatro guardas de segurança da
empresa, que morreram num tiro-
teio no qual também teria morrido
um terrorista, e duas passageiras.
Onze mulheres foram libertadas e
seis pessoas feridas a bala foram
levadas para um hospital em La
Valetta, capital de Malta.

O piloto Hani Galil disse que os
seqüestradores provavelmente são
quatro palestinos e um sírio e que õ
chefe deles, que Galil matou para
não morrer, dançava e cantava sem-
pre que um dos passageiros era ba-
leado na cabeça. Os comandos egíp-
cios foram mandados para Malta em
dois aviões de transporte Hércules
C-130, depois de uma reunião de
emergência do Governo.

O Departamento de Estado ame-
ricano enviou "calorosas congratula-
ções" ao Egito e a Malta pela ação
enérgica contra o seqüestro: o Secre-
tário de Estado George Shultz, duran-
te o dia, havia defendido um assalto
ao avião afirmando que se devia usar
tudo contra os terroristas. A Organi-
zação para a Libertação da Palestina
condenou o seqüestro. (Página 9)

Massas e óleo
são os últimos
aumentos do mês

O consumidor inicia a semana pagan-
do mais caro pelo pão francês (50g por
Cr$ 330) e a lata de óleo de soja (Cr$ 6 mil
850), mas já se espera para os próximos
dias alta nos preços das massas, biscoitos e
pão de fôrma, e o leite em pó deve
reaparecer nas prateleiras dos supermer-
cados, em conseqüência do aumento con-
cedido pelo CIP, custando CrS 10 mil 78 a
lata de 400g.

O superintendente da Sunab, Erick-
sen Madsen, acha que as pressões para
a elevação dos preços serão menores
daqui para o final do ano, em vista da
maior oferta de produtos, como a carne,
que, importada do Uruguai, será distri-
buída pela Sunab a preços mais baixos
para as grandes redes de varejo. (Pág. 7)
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No jogo do Bangue a polícia só protegeu o juiz após a agressão

Só Fia e Bangu podem
Conquistar O 2° tUrnO ao 2o FestRio

"Plenty" leva
mais de 2 mil

As vitórias do Bangu sobre o Bonsucesso e
do Flamengo sobre o Volta Redonda, ambas por
1 a 0, adiaram a decisão do segundo turno para o
próximo fim de semana. Só os dois podem
conquistar o título da Taça Rio: o líder Bangu
enfrentará o Botafogo, domingo, no Maracanã; o
Flamengo, vice-líder com um ponto a menos,
jogará com o Vasco, sábado, no mesmo local.

A violência das torcidas contra os árbitros
marcou os jogos de ontem do Bangu e do
Flamengo. De manhã, em Teixeira de Castro, a
causa da revolta foi o gol da vitória, marcado por
Marinho, aos 41 minutos do segundo tempo.
Para a torcida, houve impedimento. O juiz
Roberto Costa foi agredido e a polícia teve que
entrar em ação para que o jogo terminasse.

À tarde, em Volta Redonda, a vítima foi o
árbitro Luís Carlos Gonçalves, que deixou de
marcar um pênalti contra o Flamengo. Foi agre-
dido no fim do jogo pelo torcedor Maurício
Diogo, de 56 anos, e revidou. Conduzidos para a
delegacia, o delegado de plantão abriu processo
contra os dois. O juiz deixou Volta Redonda
escoltado pela Polícia Militar. No Maracanã, o
América venceu o Vasco por 1 a 0, num jogo sem
influência para o Campeonato.

O piloto brasileiro Maurício Gugelmin ven-
ceu, com excelente desempenho, o Grande Prêmio
de Macau, equivalente a um Campeonato Mundial
de Fórmula-3. A vitória deixou o paranaense, de
22 anos, perto do sonho de todo piloto: chegar à
Fórmula-1, o que pode ocorrer já no ano que vem.

ESPORTES

Mais de duas mil pessoas disputaram
os 1 500 lugares na platéia da sala Gláuber
Rocha para assistir ao filme americano
Plenty no 2o FestRio, com a atriz Meryl
Streep, provável candidata ao Oscar com
essa interpretação. Na sessão das 18h, um
público menor recebeu com entusiasmo a
fita Nem Tudo É Verdade, do brasileiro
Rogério Sganzerla.

Hoje, começa a grande maratona de
filmes pela cidade: 300 títulos estarão
espalhados por 15 cinemas na segunda
fase do festival, dividida em várias mos-
trás. O Bruni-Ipanema apresentará às
18h Antes da Revolução, um velho filme
do italiano Bernardo Bertolucci, até
agora inédito no Brasil. (Caderno B)

INDO A RECIFE — Vi-
site a exposição de
SCLIAR na Galeria Ra-
nulpho. à 3 quadras
dos principais hotéis,
na Praia de Boa Via-
gem. Rua dos Nave-
gantes, 1853. Telefo-
ne (081) 326-7511

BUSTAMANTESÁ —
Se você possui qua-
dros do artista, inclua-
os no livro que esta-
mos preparando. Con-
tate-nos. Breve lança-
mento. ARTE HOJE
EDITORA. Tei.: 285-
1490

CASA DO VINHO AGR1-
SUL-VINÍCOLA GARI-
BALDI — Lançamento
Exclusivo do Fabuloso
CHALÉTDUCLERMONT
— O tinto mais charmoso
do Brasil. Sacadura Ca-
bral, 228.
253-5343/ 6543

LEILÃO DA BARRA -
Galeria Belas Artes. Es-
tamos recebendo obje-
tos de arte para o nosso
próximo leilão mensal
Captação até 02/12
Menor taxa e liquidação
em 5 dias úteis. Tels..
399-4766 ou 399-4170

CHIMAERA ANTIGÜIDADES
— Compro móveis, bengalas,
cristais, porcelanas, bronzes, ta-
petes. etc Barata Ribeiro. 370
Li. 107 e 311
Tei.: 235-5098
PRECISO COMPRAR PARA
INVESTIDOR ESTRANGEIRO
— Jóias, brilhantes. Patek. Ro-
le». Quadros. Galle e toda a
pew de qualidade Tei 521-
2288

CASA DO VINHO
AGRISUL —M.CHAN-
DON — Degustação do
Reserva Chandon (Cor-
te Variedades Cabernet
e Pinot Noir 80/82) 23/63
8:30 às 19esáb. às 16.
Sacadura Cabral, 228.
253-5343/ 6543

GARANTIA DE SAU-
DE — Hospital São Lu-
cas. Copac. 2.000 Titu-
los à Venda 255-6988

COMPRO QUADROS
— Rua Arnaldo Quin-
tela, 116. Tels.: 295-
8093/ 295-7493
t»
Pi.

COMPRO ANTIGUIDA-
DES E QUADROS — Pa-
go na hora tei.: 542-4143
VENDEDORES(AS) -
Excelente oportunidade
p' pessoas c/ ou s/ expe-
riència. Ótimos ganhos
Av- Graça Aranha, 333/
11° d GRESSLER.

HOTEL FAZENDA DA VO-
VÓ Fnburgo Ótimas acomo-
daçòes comida caseira, sau-
nas, piscinas Rio 221-
2022.511-1147
COLECIONADORA COM-
PRA — Bonecas antigas ca-
becas biscuit Pago até
11.000 000 Rua Vise. Pirajá.
540205 T. 225-9823 259-
0245.

GOLDEN CROSS 240-
2414 —- Sem carência para
consultas. Clinica Geral.
Obstetrícia. Ginecologia.
Pediatria.

MEL 100% PURO — Nec-
tar silvestre de Goiás. Garra-
fa 25. R. da Carioca. 32/2°
T 252 5431 Stand-Up.
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Sarney aposta em
duas colunas

Ricardo Noblat

ERA 
intenção do presidente Tancredo Ne-

ves, admitida para um reduzido grupo de
amigos e auxiliares, estimular a criação dc um
novo partido quc reunisse os moderados do
PMDB, atraísse elementos do Partido da Frcn-
te Liberal e do PDS e servisse para ampliar a
base de sustentação do novo governo. O depu-
tado Thales Ramalho foi autorizado pelo presi-
dente a tocar o projeto. O Sr Tancredo Neves
não confiava, integralmente, na solidariedade
do PMDB — menos ainda quando fosse obri-
gado a adotar uma política severa de combate à
inflação.

Não parecia acreditar muito no fortaleci-
mento do Partido da Frente Liberal, embora o
desejasse como sócio no poder. Imaginava
contar com a compreensão do PDS, liderado
por seu velho amigo e companheiro do ex-
PSD, Amaral Peixoto, e lhe agradava a idéia
de manobrar à distância um PTB fisiológico
sob o comando de um outro amigo, parceiro de
aventuras passadas, o senador Nelson Carnei-
rp. O Sr Tancredo Neves enxergava com
clareza que a oposição ao seu governo seria
movida, principalmente, pelo PDT do gover-
nador Leonel Brizola e pelo PT do Sr Luiz
Inácio Lula da Silva.

Hoje, só existe uma liderança política com
recursos e com capacidade de mobilização para
retomar, sc quiser, o projeto de criação de um
poderoso partido de centro, conforme o mode-
lo confeccionado pelo presidente morto: c o Sr
José Sarney. Mas ele não quer — pelo menos
até quc a Constituinte seja eleita. Foi o quc ele
mesmo disse aos líderes do Partido da Frente
Liberal que o procuraram no último sábado,
repetindo o que tem dito em diversas ocasiões.
Não haveria tempo hábil e seria uma manobra
arriscada demais a menos de um ano de novas
eleições.

Preocupa-se o presidente da República
com as eleições de novembro de 1986, mais
ainda do que com a reforma do seu ministério.
Esse foi o tema quc predominou na conversa
do fim de semana na,Fazenda dc São José do
Pericumã. Deseja o Sr Sarney, firmemente,
que o PMDB e o Partido da Frente Liberal
ganhem as eleições do próximo ano c que
barrem a ascensão do PDT e do PT. Ocupa-se
o presidente cm acompanhar as articulações
para o lançamento de candidatos aos governos
estaduais.

O Sr Olavo Setúbal entrou e saiu da
fazenda candidatíssimo, certo que será eleito

governador de Sáo Paulo. Ele quer repetir a
aliança que elegeu o Sr Jânio Quadros prefeito
de São Paulo. Acha quc o deputado Paulo
Maluf tem cacife para reeleger-se com mais de
200 mil votos e não quer vê-lo como concorren-
te ao cargo do Sr Montoro. Quer tê-lo como
aliado, assim como pretende atrair a adesão da
fatia mais à direita doTMDB paulista encabe-
cada pelo Sr Roberto Cardoso Alves. O Sr
Setúbal e seus colegas dc partido pensam que o
PFL não se saiu mal das eleições passadas.

Em Minas Gerais, firmou-se como a se-
gunda força eleitoral, atrás apenas do PMDB.
No Rio de Janeiro, ocupou também o segundo
lugar, à frente do próprio PMDB. Ganhou em
São Paulo com um candidato que, nas contas
do ex-ministro Delfim Netto, gastará os próxi-
mos meses com atos de pirotecnia política para
ajudar a pôr o Sr Setúbal no Palácio dos
Bandeirantes. Em novembro de 1986, o PFL
calcula que elegerá governadores em vários
Estados do Nordeste e que poderá eleger
senador o Sr Aureliano Chaves.

O ministro Marco Maciel, que no primeiro
tempo do encontro de sábado dedicou-se a
fazer considerações de ordem programática
sobre o futuro do partido, sentiu-se mais à
vontade no segundo tempo para contabilizar
possíveis novas adesões ao PFL, como a do
deputado Nelson Marchezan — cortejado,
também, pelo PDT do Sr Brizola. Há no
horizonte, tanto do PFL como no do demais
partidos, uma questão a ser resolvida em
curtíssimo tempo: o prazo de filiação para
quem deseje se candidatar às eleições de 1986.
O prazo venceu em 15 de novembro, mas
deverá ser alterado.

Teme o PFL que uma acentuada redução
do prazo possa resultar em uma debandada de
alguns dos seus quadros para outros partidos.
O PMDB empenha-se para que o novo prazo
não ultrapasse janeiro. E que a 26 daquele mês
as convenções regionais do partido em todo o
país escolhem os delegados à convenção nacio-
nal e, praticamente, decidirão a sorte dos
aspirantes a candidato aos governos. Um prazo
de filiação mais generoso poderia facilitar a
saída das forças que perderam as convenções e
engrossar as fileiras do PDT do Sr Brizola.

O Sr Sarney anima seus parceiros de jogo,
não recusa o apoio de quem mais deseje
respaldar o seu governo e transfere para depois
da Constituinte qualquer iniciativa cm relação
ao quadro partidário que venha, mais tarde,
julgar indispensável.

Nova Censura
Na quinta-feira, 31 de outubro passado,

o ministro Fernando Lyra, da Justiça, estava
em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, quando
soube que o presidente Sarney desejava
falar-lhe. Na manhã do dia seguinte, ainda
do aeroporto de Brasília, o Sr Lyra ouviu,
por telefone, a ordem presidencial de sustar
a exibição do filme Je vous salue, Marie, de
Godard. A CNBB o exigira ao presidente. O
empresário mineiro Wilton Figueiredo, que
detém os direitos sobre o filme, foi convoca-
do pelo ministro e convencido a assumir
como sua a orderrí*do Sr Sarney. "Je vous
salue, Nouvelle Republique"

Ricardo Noblat é editor Regional do JORNALDO BRASIL em
Brasília.

Concursaclo punido por
AI-1 luta há 21 anos
por emprego no Senado

Brasília —- Até hoje, 21 anos depois, o cidadão Luiz Carlos
Pontual de Lemos não conseguiu tomar posse no cargo de
auxiliar legislativo do Senado, para o qual foi aprovado por
concurso público em 1964. Apoiado em parecerei, jurídicos, ele
ainda não perdeu as esperanças e busca dc seus diretos.

Pontual de Lemos fe/. o concurso depois de demitido do
Banco do Brasil pelo Ato Institucional n° 1. Mas, como náo
perdera seus direitos políticos, os pareceres jurídicos dizem —
inclusive o do então consultor geral da República, Adroaldo
Mesquita da Costa — que não havia qualquer incompatibilidade
entre as punições anteriores e'o acesso a um novo cargo público.
E os pareceres mais recentes ressaltam, ainda, a anistia concedi-
da em 1979.

Aprovado em oitavo lugar no concurso para o Senado,
Pontual de Lemos chegou a ser nomeado pela Resolução n° 67,
da Mesa Diretora, ainda em 1964. Mas no ano seguinte, o então
presidente do Senado, Auro dc Moura Andrade, assinou um
projeto dc resolução anulando o anterior que o nomeara. A
questão é que esse projeto de Moura Andrade nunca foi votado
em plenário e, assim, não tem validade real.

Outro detalhe: um dos principais obstáculos à posse de
Pontual de Lemos foi uma certidão negativa das varas criminais,
garantindo que ele fora fichado criminalmente "em virtude de
inquérito instaurado pelo SNI, em data de 14 de abril dc 1964".
Acontece que o SNI só seria criado dois meses e um dia depois,
em 15 dc junho.

Aos 53 anos de idade, Pontual de Lemos continua um
leitor voraz e já foi um pouco de tudo na vida. Depois de
demitido do Banco do Brasil, onde era funcionário de carreira,
foi agricultor, garimpeiro, técnico de computação c dono de
uma bem-sucedida empresa de computação — a Datamec —
que absorveu, nos anos da repressão, ex-cassados e ex-presos de
Brasília. Perdeu tudo quando se meteu a "fazendeiro inovador"
— como ele mesmo diz — no interior de Goiás.

Ano passado, o Senado admitiu 1 mil 554 funcionários,
sem concurso num caso conhecido como trem da alegria. Tudo
indica, portanto, que haverá mais uma vaga para quem, num
tradicionalmente difícil concurso público, tirou o oitavo lugar.

PMDB unido tem rivais
divididos na sucessão
de 86 no R G do Norte

Natal — O PMDB, aliado a partidos comunistas, ganhou a
Prefeitura dc Natal c já parte para a eleição dc 86 cm vantagem:
seu candidato, empresário Geraldo Melo, conta com apoio
unânime dentro do partido. Enquanto isso, seus adversários
mostram-se divididos: o Governador José Agripino Maia (PFL)
lançou o Deputado federal João Faustino, que enfrenta a
concorrência do Deputado federal Wanderley Mariz c dc Wilma
Maia, candidata derrotada à Prcfcilura.

Wanderley e Vilma, ambos do PDS, poderão também
ceder seus lugares a um terceiro nome: Lavoisicr Maia, ex-
Governador nomeado, detentor do maior poder de influência
sobre prefeitos c líderes políticos do PDS no Estado. Na eleição
do último dia 15 surgiram inscrições do tipo "LM-86", nos
muros de Natal c camisetas de militantes do PDS.

Diferenças
O deputado João Faustino apanhou a bola levantada pelo

Governador José Agripino c cuidou de fazer seu próprio jogo:
empreende verdadeiras maratonas pelo interior do Estado, na
ânsia de assentar bases sólidas em territórios tradicionalmente
tutelados por Lavoisicr Maia.

Mas quem já entra no jogo também com impulso é Vilma
Maia, que há dois dias recebeu publicamente o apoio do Vice-
Governador Radir Pereira. Vilma, pela coligação PDS-PFL,
disputou a Prefeitura de Natal contra Garibaldi Alves Filho, da
aliança PMDB-PCB-PC do B.

Enquanto grassa a divisão nas trincheiras inimigas, o
PMDB faz a campanha de seu candidato, justamente o presi-
dente do partido, Geraldo Melo, lançado, sem contestação das
bases, pelo ex-Governador e Ministro da Administração, Aluí-
zio Alves. Geraldo foi muito elogiado pelo bom desempenho na
condução da campanha municipal e reforçou sua candidatura no
PMDB.

João Pessoa — Fotos de José Bezerra
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'aos Acionistas. Comunicamos aos senhores acionistas que a partir de
25/11/85 Iniciaremos a distribuição dos direitos abaixo aprovados pela
AGE de 22/11/85.L-Subscrlçio-Foi autorizada a proposta para aumento
do capital social de Cr$ 50.560.000.000 para Cr$ 80.000.000.000 medlan-
te emissão particular de 29.440.000.000 ações preferenciais. 1.1- Exercido
de Preferencia. Fica estipulado o período de 30(trlnta) dias compreendidos
entre 25/11/85 i 24/12/85. 1.2.-PropoM_o do Dlreito.58,2278% sobre ss
ações ordinárias e/ou preferenciais possuídas. 1.3.-Preço de Emissão. As
ações serio emitidas ao preço unitário de Cr$ 1. (hum cruzeiro). 1.4.-For-
ma de Integralização. 100% no ato da subscrição em moeda corrente ou
cheque a favor do Banco Itaú S.A. 1.5- Subscrição de Sobras- Decorrido o
prazo de preferencia, os acionistas poderão subscrever as sobras desde que
tenham manifestado previamente o seu interesse nas mesmas. Fica estipula*
do para o exercício o período de 2ldois) dias compreendidos entre
26.12.85 a 27.12.35. 1.6. Direito ao Próximo Dividendo- As açõessubscrl-
tas terão os mesmos direitos e vantagens das atuais ações preferenciais a
partir de 01.12.85, conforme previsto no Estatuto Social. 2. Instruções
Gerais- 2.1. Para o exercício dos direitos e substituição de certificados
deverão apresentar os documentos: 2.1.1. Cartão CIC (P. Físical e DOC de
Identidade. 2.1.2. Cartão CGCIP. Jurídica). 2.2- Dos eventuais procurado-
res, solicitemos a apresentação do documento legal de habilitação segundo
modelo padronizado fornecido pelo Banco Itaú S.A. 2.3. Preencher formu-
lário próprio fornecido nos locais de atendimento (Item 2.6.). 2.4. Os
novos certificados conterão os seguintes "Estados dos Direitos". DIV-004
BON- 004 SU8S- 005. 2.5. O acionista nominativo receberá pelo correio o
documento "Aviso aos Acionistas" contendo a indicação da agência para
que exerça o seu direito de subscrição. 2.6. Locais de Atendimento- Nas
agências do Banco Itaú S.A. autorizadas a prestarem serviços aos acionistas
de 2? à 6? feira no horário das 10:00 às 16:00 horas. Rio de Janeiro, 22 de
novembro de 1985. Alexandre Gonçalves Silva-Diretor de Relações com o
Mercado.
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CODEVASF

MINISTÉRIO DO INTERIOR
1 Companhia de Desenvolvimento

do Vale do São Francisco
CONCORRÊNCIA NACIONAL

EDITAL N.° 36/85
AVISO

A CODEVASF torna público, para
conhecimento dos interessados, que
receberá no dia 17 de dezembro de 1985,
às 15:00 h (quinze horas) no auditório
localizado no andar térreo, do seu Edifício
Sede, Setor de Grandes Áreas Norte
(SGAN), Quadra 601 - Lote 1, Brasília, DF,
propostas para execução dos serviços de
levantamento pedológico e classificação
de terras para irrigação da área de
aproximadamente 140.000 hectares,
denominada Baixio de Irecê, no Estado da
Bahia.

Poderão participar desta concorrência,
firmas nacionais, desde que sejam
executantes especializadas.

O Edital, bem como seus anexos, estão
à disposição dos interessados, na sala
116,1.° andar do endereço acima e
poderão ser adquiridos mediante
recolhimento à CODEVASF, da
importância de Cr$ 400.000 (quatrocentos
mil cruzeiros).

Brasília. 19 de novembro de 1985.
Área de Administração e Finanças

Anldo Oliva Franga
Área de Administração e Finanças

Cooidenador
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O governador da Paraíba "quebrou a escrita" e elegeu o prefeito de João Pessoa

Braga domina três partidos e
sonha em ser vice-presidente

José Neumanne Pinto

João Pessoa — José Américo de AI-
meida foi o governador de maior prestí-
gio na história recente da Paraíba. Mes-
mo assim, seu candidato perdeu a eleição
para prefeito de João Pessoa. Dos anos
50 para cá nenhum governador do Estado
foi popular como Pedro Gondim. Mesmo
assim, seu candidato, Robson Espíndola,
foi derrotado nas urnas por Domingos
Mendonça. A capital da Paraíba tem uma
tradição secular dc votar contra go-
vernos.

— Oucbramos este tabu —
comemora Wilson Braga, governador
eleito pelo PDS, atualmente no PFL e
que comandou a campanha vitoriosa do
candidato do PMDB à prefeitura da capi-
tal, o deputado federal Carneiro Arnaud.
O eleito obteve 60 mil votos contra 50 mil
dados ao candidato da Oposição, depu-
lado estadual Marcus Odilon Ribeiro
Coutinho, do PTB. Na passeata da vitó-
ria, Wilson Braga estava à frente dos
líderes dos três maiores partidos da coli-
gação vitoriosa: o PDS, o PFL e o
PMDB, um ecumenismo inédito no país,
que incluía também o PCB e o MR-8.

Somente Wilson Braga c João Alves
ganharam eleições municipais no Nordcs-
te. Populista convicto, sem- ideologia dc-
finida (por isso mesmo, um político sem
inimigos), o profissional Wilson Braga
sonha — segundo garante um confidente
— representar o Nordeste numa chapa
presidencial, seja ela apoiada pela direita
(com Jânio Quadros), seja liderada pela
esquerda com Leonel Bnzola.

Eleitor forte
Com a vitória nas eleições munici-

Pais, 
o comando efetivo sobre o PDS e o

FL, partidos em aue distribuiu seus
assessores diretos e líderes políticos de
sua confiança, além de uma ascendência
inegável sobre o maior partido de oposi-
ção, o PMDB, Wilson Leite Braga — 53
anos, casado, dois filhos, bacharel em
direito, mas político profissional — trans-
forma-se no mais forte eleitor à sua
própria sucessão.

Todos esperam mágicas de sua carto-
Ia e reúnem argumentos para contar com
seu apoio para as eleições de 1986. No
PDS, amigos do vice-governador José
Carlos da Silva Júnior, um empresário
bem-sucedido, administrador respeitado
mas político jejuno, querem convencer o
governador a dar seu apoio decisivo, sem
o qual o maior contribuinte do ICM do
Estado (dono da torrefadora São Brás,
de Campina Grande) não seria eleito.

O senador Marcondes Gadelha, do
PFL, é candidato declarado e espera
inverter a dobradinha vitoriosa de 1982,

em quc Braga foi eleito governador e ele
senador pelo PDS. Outro senador, Hum-
berto Lucena, senhor dos diretórios do
PMDB, cujo candidato, Antônio Mariz,
foi impiedosamente surrado por Wilson
Braga (150 mil votos de vantagem num
colégio de 1 milhão de eleitores), em
1982, conta com a repetição da aliança
para se eleger governador no ano que
vem.

— Uma das principais características
de Wilson como político é sua capacidade
dc surpreender. Às vezes eu mesma te-
nho muita dificuldade de entender onde
ele quer chegar num determinado lance
— revela Lúcia Braga, mulher do gover-
nador c sua candidata à Câmara Federal
na eleição para a Assembléia Nacional
Constituinte.

Porque gosta de surpreender com
lances ousados, Wilson pode, dç repente,
apoiar um candidato fora dessa lista de
favoritos dos partidos. Um assessor de
sua confiança lembra, por exemplo, que a
capacidade de comover multidões do pre-
feito de Campina Grande, o poeta Ronal-
do Cunha Lima, do PMDB, sempre im-
pressionou bem "o eleitor mais forte da
Paraíba, que nunca foi um orador bri-
lhante.

Um exemplo claro dessa estratégia
de surpresas foi a campanha para a Pre-
feitura de João Pessoa. Wilson Braga
estava em Israel, quando o PDS lançou a
candidatura de Damásio França, ex-
prefeito da capita), para concorrer em 15
de novembro. De Israel, avisado do gol-
pe, Wilson desmanchou a campanha de
França, deu-lhe a Casa Civil para evitar
dissidências e articulou com o PMDB a
candidatura de Carneiro Arnaud, depu-
tado federal mais votado pelo partido na
capital, mas que não concorreu á conyen-
çâo pemcdebista, em que Marcus Odilon
Ribeiro Coutinho, deputado estadual,
havia vencido o vereador Antônio Au-
gusto Arroxelas Macedo.

Combate desigual
Derrotado no PMDB por um golpe

de mão do líder do partido no Senado,
Humberto Lucena, Marcus Odilon reu-
niu-se a Arroxelas e, apoiado pelo depu-
tado federal mais votado da história da
Paraíba, Tarcísio Burity, lançou sua can-
didatura pelo PTB. A campanha — com
Humberto Lucena doente em Brasília,
Antônio Mariz num gabinete do BNH no
Rio e João Agripino Filho, deputado
federal e ex-governador, fazendo reda-
mações mal-humoradas nos jornais —
transformou-se num combate frontal en-
tre o governador e seu único opositor no
Estado, o deputado Bürity.

Marcus Odilon foi apoiado apenas
pelo próprio Burity e por quatro vereado-
res. Dois senadores, todos os outros
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Brugu ou ve mais i
vida

lo quê fala: 
''Nunca 

fiz outra coisa na
i/ue não fosse política'

deputados federais do Estado, os 34 cole-
gas de Marcus na Assembléia e nove
vereadores apoiaram Carneiro Arnaud e,
via de conseqüência, Wilson Braga. Foi
uma luta desigual.

— Nunca perdi uma eleição na mi-
nha vida, desde que disputei a primeira,
na Casa do Estudante. Nem quando me
candidatei contra os esquemas partida-
rios à secretaria da Câmara dos Depu-
tados — orgulha-se Wilson Braga, que
amigos e inimigos chamam de Cego por
causa dc uma deficiência visual notada
nos óculos de graus fortes que usa.

O fato de ser bom de urna, contudo,
não basta para explicar seu sucesso como
articulador ao longo de três mandatos na
Assembléia Legislativa e outro na Cama-
ra dos Deputados, para os quais foi eleito
com votações crescentes.

O segredo de Wilson é que ele
ouve mais do que fala — revela dona
Lúcia na confortável Granja Santana,
onde mora o casal, entre a cidade e a bela
praia de Tambaú.

Neto de Enéas Leite, chefe político
do Vale do Piancó no alto sertão do
Estado, Wilson herdou de seu pai, Fran-
cisco Braga, o mitológico Coronel Braga,
atualmente prefeito de Conceição, cidade
natal do governador, a convicção de que
é melhor fazer política do que ganhar
dinheiro.

Segredos
Nunca fiz outra coisa na vida que

não fosse,, política e não tenho outro
hobby que não seja política. É melhor
arrastar uma passeata vitoriosa do aue
computar os lucros de uma usina — diz,
numa referência maliciosa à conjunção
financeira de esforços de 22 usinas de
açúcar e álcool que apoiaram a cândida-
tura dc Marcus Odilon, da milionária
família Ribejro Coutinho, de usineiros.

Para João Agripino Filho, que foi
governador da Paraíba e ministro das
Minas e Ertergia e atualmente lidera a
segunda mais forte fatia do PMDB parai-• bano, o segredo de Wilson Braga é sua
política clientelista: "Político no velho
estilo, Braga arma alianças distribuindo
empregos públicos num Estado em que o
Governo é o único empregador forte".

A explicação de João Agripino, que
foi companheiro de Wilson Braga de 1945
até 1965 na UDN, contudo, náo é boa
para justificar, por exemplo, o respeito
que Tancredo Neves tinha pelo governa-
dor da Paraíba, apesar de ele haver
chamado Minas de "aproveitadora" nu-
ma reuniáo da Sudene, haver apoiado
Andreazza na convenção do PDS e vota-
do em Paulo Maluf no Colégio Eleitoral
de 15 de janeiro.

Tancredo não admitia acordos na
Paraíba que não incluíssem Braga e os
fundadores do PFL preferiram deixar
Tarcísio Burity, liberal de primeira hora,
sair do partido a perder o apoio de Braga,
que é amigo pessoal do presidente José
Sarney e goza da simpatia de sua filha
Roseana há muito tempo. O que creden-
cia alguns governadores a lançarem sua
candidatura ao ministério do Interior.

O segredo de Wilson Braga é que
ele foi pobre como eu, como você, não
tem aquele distanciamento que o homem
rico tem do eleitor. Ele vai a São José dc
Piranhas, desce do carro sem segurança,
entra na casa do eleitor pela cozinha,
levanta a tampa da panela e prova o
feijão, comendo com gosto, sem déihágo-
gia — explica, à beira dá piscina do
Tropical Tambaú Hotel, seu atual aliado
e antigo adversário político Abelardo
Jurema, quc era do PSD e foi ministro da
Justiça no Governo de João Goulart.

O único segredo de Braga é que
ele usa a máquina administrativa sem
nenhum limite e sem nenhum constrangi-
mento. Ele é um político sem escrúpulos
— rebate Tarcísio Burity, ex-governador
que lançou a candidatura de Wilson ao
Governo da Paraíba, em 1982.

Burity jura que seu rompimento com
Wilson Braga não se deve ao que o povo
chama de guerra das anáguas (desaven-
ças entre suas mulheres. Dona Clauce e
Dona Lúcia, que são primas, ambas pa-
rentes de um ex-governador, Antenor
Navarro), mas à descoberta pelo gover-
nador de que o atual deputado federal
pelo PTB não seria facilmente manobra-
vel. como os outros políticos do Estado.

Wilson só admite uma liderança
na Paraíba, a sua — garante Burity.

Humberto Lucena, Paulo Gadelha
(irmão do senador Marcondes Gadelha e
diretor do Banco do Nordeste), Amir
Gaudencio (secretário de Estado no atual
Governo) e o prefeito dc Campina Gran-
de. Ronaldo Cunha Lima. tem uma expli-
cação mais simples e talvez mais coe-
rente:

Ele é o político mais competente
da Paraíba. Isso ninguém pode negar.
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PMDB e PFL traçam estratégia contra PDTePT em 86
Brasília — Os lideres da Aliança

Democrática se reuniram pela primeira
vez depois das eleições de 15 de novem-
hro a fim dc traçar uma estratégia para
enfrentar o crescimento do PDT e do PT,
que começam a conquistar o eleitorado
de esquerda, tradicionalmente do
PMDB.

— Sem alianças, será muito difícil
vencer as próximas eleições — disse o
presidente do PMDB, Ulysses Guima-
rães, no encontro realizado na casa do
ministro das Minas e Energia, Aureliano
Chaves. Será Ulysses quem fará hoje ao
presidente José Sarney um relato sobre as
conclusões da reunião.

Ficou acertado que haverá um segun-
do encontro a 2 de dezembro, quando a
liderança da Aliança Democrática voltará
a debater em quais Estados c territórios é
viável a formação de alianças consistentes
para a vitória nas eleições de 1986.

Durante o encontro não se falou na
redistribuição de ministérios, até por uma
questão de delicadeza, pois o PFL está de
olho em cargos ocupados pelo PMDB.

Outro impedimento foi o constrangimen-
to em abordar assunto de tal quilate na
ausência do presidente Sarney.

A Frente Liberal só falará cm
cargos no momento cm que for solicitada
pelo presidente Sarney — afirmou o
senador Jorge Bornhausen. O partido
reivindica uma participação de 38% nos
cargos do governo.

Seria uma indelicadeza acima de
tudo. O ministério é do presidente Sar-
ney e se não me sinto à vontade para falar
dos cargos nem com o meu partido,
imagine com o PFL — comentou, à saída
da reunião, Ulysses — que estava de
roupa esporte sapato top sider — Ele
chegou a se irritar com a insistência dos
repórteres. "Este é um assunto do Presi-
dente da República", retrucou.

Na reunião, regada a água, refrige-
rantes e cafezinho feito por dona Vivi, a
dona da casa, Ulysses pediu a todos que
lutassem para consolidar a Aliança em
seus Estados.

— Sei que em muitos Estados e

Territórios isso está difícil, mas é preciso
tentar. Política é isso — ensinou.

Iniciada às 18h, para encerrar-se às
20h, a reunião atendeu sobretudo a um
pedido feito por Sarney, em almoço com
iíderes do PFL, anteontem, cm sua faz.cn-
da de São José do Pericumá."Por favor,
se unam, porque a Aliança Democrática
é quem está no poder. Não me interessa
fundar ou sequer estimular a formação de
uma nova legenda", acrescentou o presi-
dente.

Participaram da reunião, pelo
PMDB, além de Ulysses, os ministros da
Agricultura, Pedro Simon, e dos trans-
portes, Afonso Camargo, c o senador
Severo Gomes (SP). Pelo PFL, além do
anfitrião Aureliano, o ministro da Educa-
ção, Marco Maciel, e os senadores Jorge
Bornhausen (SC), Carlos Chiarelli (RS).

À saída, todos enfatizaram que, se a
Aliança Democrática vinha unida, agora
tem que intensificar mais essa unidade.
Tentaram também minimizar o cresci-
mento dos partidos de esquerda. "O
crescimento do PT c do PDT é apenas
espasmódico", esnobou Chiarelli.

Richa ataca Brizola e Lula
Márcia Marques

Curitiba — "Há um ano atrás, Brizo-
Ia defendia a tese da prorrogação do
mandato do Figueiredo. Ele não queria a
eleiçáo direta. De repente, a eleição
direta é a coisa mais importante do Bra-
sil. Por quê? Porque interessa a ele
agora. Essa falta de coerência é que
define o perfil político do Brizola", disse
o governador do Paraná, José Richa, que
considera "um 

perigo" o atual namoro
entre o governador do Rio e o presidente
nacional do PT, Luis Inácio Lula da
Silva:

— Isso mostra a fragilidade e a falta
dc lideranças políticas deste país. Como
um sujeito de posições até certo ponto
tão nítidas, que chegam a ser radicais,
como o Lula, admite a possibilidade de
fazer coligações com um sujeito que não
tem nenhum compromisso com a coerên-
cia? — indaga ele.

Um dos principais vitoriosos na elei-
çáo de 15 de novembro, Richa teve
participação decisiva na campanha eleito-
ral do Paraná: garantiu ao PMDB as
prefeituras dos 13 municípios onde houve
disputa e, em Curitiba, conseguiu inver-
ter uma tendência ao candidato Jaime
Lerner, da coligação PDT-PFL, para ele-
ger Roberto Requião (PMDB). No início
da semana passada, ele levou ao presi-
dente José Sarney o "cartão perfurado
com os 13 pontos" e mostrou que tem
cacife para participar das conversas sobre
sucessão.

Eufóricos com o resultado das elei-
ções, políticos paranaenses já falam no
nome do governador para suceder Sar-
ney. Embora admita que se sente pronto
para assumir o cargo, Richa diz que não
disputaria uma convençáo com esse obje-
tivo e acha que o momento pàrá discutir a
sucessão de Sarney é depois dos resulta-
dos das urnas em 86. Até lá, ele propõe
que o PMDB deixe de lado o discurso
oposicionista que sempre o caracterizou e
assuma que agora é Governo.

Em entrevista ao JORNAL DO
BRASIL, José Richa não poupou críticas
ao governador Leonel Brizola e ü sua
aspiração de concorrer à presidência da
República. E se disse preocupado com a
falta de lideranças políticas no país, o que
pode permitir o avanço do populismo.

"Órfão de lideranças"
As críticas de Richa ao governador

Leonel Brizola surgiram durante a cam-
panha eleitoral de Curitiba: "Foi a elei-
ção que me despertou maior atenção. As
vitórias localizadas do Brizola iriam for-
talecer e muito o que ele representa. E,
no meu entendimento, isso não é bom
para o Brasil", disse ele, que não credita
ao governador do Rio a vitória do PDT
na capital:

— Nào fosse o Saturnino, que é uma
figura que encarna as idéias, propostas e

tudo o que um partido precisa, o PDT
náo venceria. Foi o Saturnino e não o
Brizola quem venceu no Rio de Janeiro.

O Sr acha que há espaço para o
PMDB no Rio?

Eu acho que o Rio é onde o
PMDB tem o campo mais fértil para seu
aparecimento. Mas ainda se debate com
o fantasma do chaguismo, que bem ou
mal plantou raízes no Estado. O próprio
Chagas se aposentou, mas alguns ainda
querem continuar mantendo o mesmo
estilo. É hora de se promover uma reci-
clagem. Isso náo significa que os que
foram amigos do Chagas sejam elimina-
dos. Eles têm é que reconhecer que a
minoria cede lugar à maioria. Se eles
quiserem sobreviver, têm que abdicar do
poder. O Rio de Janeiro está órfão de
lideranças políticas, há muito espaço a se
ocupar.

O Sr disse que o PMDB foi o
grande vitorioso nestas eleições, mas o
partido perdeu em São Paulo, Porto Ale-
gre, Rio, Recife, Fortaleza e São Luís,
terra do presidente Sarney, que é PMDB,
e levou um susto em Goiânia. Isso náo é
uma derrota?

O fato de o PMDB ganhar no
cômputo geral mostrou que ele é o parti-
do mais bem organizado do Brasil. Se
tiver competência para fazer uma análise
crítica dos lugares onde perdeu e corrigir
os eventuais erros, pode tirar um grande
proveito desta eleição, que era a menos
importante, para ganhar a de 86 e a de
88, a mais importante de todas (a eleição
para a presidência da República). A
derrota em Sáo Paulo não vai destroçar o
partido. As próprias pesquisas mostra-
ram que o PMDB continua sendo o
partido da preferência da maioria esma-
gadora da população brasileira.

Os 13 pontos no Paraná apontam
uma vitória em 86?

Reunião será
em Brasília

Será quarta ou quinta-feira, em Bra-
sflia, a reunião entre o Governador Leonel
Brizola e o presidente nacional do Partido
dos Trabalhadores, Luís Ignacio da Silva
— o Lula. Na ocasião serão reunidas as
bancadas do PDT e PT, para acerto de
uma estratégia comum da campanha em
favor das eleições diretas para Presidente
da República.

O mesmo tema será discutido interna-
mente, pelo PDT, na próxima sexta-feira,
quando estará reunido no Rio o diretório
nacional do partido e outras lideranças,
inclusive os candidatos a prefeito e vice,
derrotados ou vitoriosos nas últimas elei-
ções. "Vamos fazer um balanço do nosso
desempenho e traçar novas orientações de
caráter nacional", informou, no Rio, o
presidente do PDT, Doutel de Andrade.

Estas eleições náo tinham influên-
cia em 86. Eu me empenhei porque sou
um sujeito preocupado com a consolida-
ção da democracia e achei que náo cra o
Lerner que ia ganhar aqui. Achei que náo
deveria permitir que o populismo apro-
veitasse Curitiba para cantar vitória fora
daqui, numa eleiçáo com influência para
88.

Falando em 88, quais os nomes
que seu partido tem, além do seu?

O meu nome não está e nem deve
ser colocado. O partido tem grandes
nomes: o Ulysses, o íris Rezende, o
Hélio Garcia, que venceu em Minas, o
Fernando Henrique e o próprio Monto-
ro. Não vou disputar uma convençáo.
Não é do meu estilo. Sou um homem de
equipe. Náo sei fazer política sozinho.
Sou a antítese do populista.

Governo X oposição
O governador do Paraná acha que o

PMDB ainda nào acordou para a respon-
sabilidade de ser o maior partido de
sustentação do Governo da Nova Rcpú-
blica c continua com um discurso de
oposição: "Nosso partido tem funcionado
como se fosse cada segmento um departa-
mento estanque. A bancada federal não
tem nada a ver com a bancada estadual,
que, por sua vez, náo tem nada a ver com
os diretórios. Há uma dispersão."

Essa falta de entrosamento, na sua
opinião, dificulta o equilíbrio entre a
ação administrativa e a ação política do
Governo, que tem de ser desenvolvida
pelos partidos. E Richa adverte: "Já está
na hora da avaliação e foi o que eu disse
ao presidente, que ele comece a mexer,
pelos setores prioritários."

O caminho da consolidação democra-
tica, frisou, está diretamente ligado ao
fato de o presidente José Sarney "perder
o constrangimento de mexer" e de o
PMDB "arcar com o ônus total da cober-
tura política do Governo." Essa é sua
receita para resgatar todos os compromis-
sos de natureza política, aliados a uma
administraçào eficiente, para evitar frus-
trações.

— Se houver frustração nós vamos
correr o risco de ficarmos sujeitos, numa
primeira etapa, à volta dos lideres políti-
cos populistas e, numa segunda etapa, até
a retrocessos. Nós tivemos ciclos demo-
cráticos e ciclos autoritários. Mas durante
os ciclos democráticos náo houve tempo
para fazermos uma democracia realmen-
te forte, através de partidos fortes. Se
houver frustração e nenhum partido de
oposição suficientemente organizado pa-
ra catalizá-las, fica-se à deriva, sujeito a
lideranças populistas, que sáo a negação
do partido. Veja o PDT, que é um
partido pequenininho: mal começou, o
Brizola já foi eliminando os indesejáveis,
porque ali ninguém pode pensar, a não
ser ele. Cito as lideranças que existem,
mas até 88 podem surgir novas.

Aureliano crê no Congresso
Brasília — "Se o Congresso está

contra a redução do mandato do presi-
dente José Sarney, isso é, antes de tudo,
uma demonstração de bom senso", disse
o ministro das Minas e Energia, Aurelia-
no Chaves, ao saber que, cm pesquisa
feita pelo JORNAL DO BRASIL,
65,5% dos parlamentares ouvidos se opu-
seram às diretas em 1986. Ele afirmou
que a redução do mandato do presidente
José Sarney é um compromisso da Alian-
ça Democrática firmado na assinatura do
documento Compromisso com a naçáo.

— Nós todos concordamos que o
mandato presidencial de seis anos devia
ser reduzido, mas nunca inferior a quatro
— contou o ministro, concluindo que, se

o Congresso não quer reduzir o mandato
do presidente, isto significa que os parla-
mentares "não abrirão os portões" para o
ressurgimento da campanha das diretas
no próximo ano."E uma questão de bom
senso", frisou.

A segunda tendência apurada pela
pesquisa — de que o presidente da Cama-
ra, Ulysses Guimarães, detém 19,9% das
preferências para suceder o presidente
Sarney — foi encarada com tranqüilida-
de. "Isso faz justiça ao Dr Ulysses",
comentou Aureliano, observando, no en-
tanto, que a pesquisa tem validade muito
relativa. "Vamos ver até a sucessão de
1988, para ver se este quadro se mantém.
Só o futuro vai dizer."

— Eu fico muito motivado, não pela
circunstância da minha candidatura, mas
pelo fato dc minhas idéias sobre as mu-
danças na política econômica e na área
social terem sido entendidas — respon-
deu, em Brasília, o Deputado Ulysses
Guimarães, comentando o resultado da
pesquisa do JB que aponta seu nome
como o preferido dos deputados e sena-
dores para suceder o Presidente Sarney.

Ele náo acredita na viabilidade das
diretas para Presidente da República em
1986 porque a aprovação de uma emenda
dessa natureza necessita de quorum qua-
lificado de dois terços. "Além disso, nós
temos um Presidente no poder há apenas
sete meses. Não é hora para se tratar de
sua sucessão."

Prisco reage
com otimismo

O deputado Prisco Viana,
líder do PDS, reagiu com oti-
mismo à pesquisa do JB, acen-
tuando que ela "é muito impor-
tante porque representa a opi-
nião de quem poderia, através
de uma emenda constitucional,
realizar diretas em 1986".

Prisco constata que o resul-
tado da pesquisa indica a invia-
bilidade política da campanha
das diretas em 1986, como de-
seja o governador do Rio de
Janeiro, Leonel Brizola: "O
resultado da pesquisa corres-
ponde exatamente às opiniões
que vínhamos colhendo em
conversas no Congresso. O que
a maioria do parlamento deseja
é a estabilidade política e insti-
tucional do país", afirmou.
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Ulysses e Maciel lamentam
erros e "caos 

partidário"
ViUas-Bôas Corrêa

O Ministro da Educação, Marco
Maciel, identifica no "caos partidário"
instalado com o pluripartidarismo sem
limitações e sem regras, uma das mais
preocupantes causas das dificuldades
para a consolidação do processo de
transição democrática c também das
surpresas das eleições de 15 último.
Mas, para o ministro só a Constituinte
poderá estabelecer normas permanen-
tes para o funcionamento dos partidos.

Já o presidente do PMDB, Depu-
tado Ulysses Guimarães, entende que o
partido foi vitorioso nas urnas mas
pagou o seu preço por alguns erros,
como ter desprezado as coligações e
não ter assumido uma postura clara nos
comícios de defesa do governo e das
suas iniciativas. O PMDB, diz Ulysses,
não adotou uma posição nítida.

PFL é segundo
O Ministro Marco Maciel encon-

trou um ângulo otimista para a avalia-
ção do desempenho eleitoral do PFL.
Enquanto a derrota do novo partido é
celebrada em prosa e verso pelo coro da
unanimidade nacional, Maciel opõe as
suas ressalvas:

— Essa impressão de que o PFL
obteve um mau resultado decorre, a
meu ver, dc dois fatores. O primeiro é
que, realmente, o PFL não elegeu ne-
nhum prefeito de capital filiado à legen-
da, embora tenha participado de coliga-
ções vencedoras. A outra é que a elei-
ção foi majoritária. Se tivéssemos ai-
cançado o mesmo número de votos
numa eleição proporcional, o PFL teria
eleito uma grande bancada, seria a
segunda legenda do país, só abaixo do
PMDB. Ora, não é um desempenho
ruim para um partido ainda em forma-
ção e que talvez tenha a sua maior força
na malha estadual e não no eleitorado
urbano das capitais. A proposta do PFL
é válida e reclama tempo para a sua
assimilação pelo povo. Oferecemos
uma alternativa democrática, inspirada
na moderna concepção do liberalismo.
Uma proposta de ampla presença em
todo o mundo.

O Ministro confessa a sua preocu-
pação com a desordem partidária insta-
lada pelo pluripartidarismo sem limita-
ções aprovado pelo Congresso.

— Veja que estamos com 30 parti-
dos registrados c com mais seis cm
processo de registro na Justiça Eleito-
ral. Certamente que novos pedidos de
registro virão por aí até 86. Ficou fácil
demais fundar um partido provisório. E
como todas as restrições caíram na
derrubada liberalizante, instalou-se a
desordem partidária que prejudica o

funcionamento do Congresso c dificulta
o relacionamento entre o Executivo e o
Legislativo. O parlamentar hoje não
está sujeito a qualquer obediência ao
partido. Pode divergir a trocar dc le-
genda. Se não der certo, salta para
outra e até retorna à primitiva. Isso,
num clima pré-elcitoral, é um convite à
rebelião permanente. Exageramos na
pulverização, na atomização partidária,
o que foi um erro, talvez inevitável nas
circunstâncias cm que o Congresso
aprovou a revisão da legislação partida-
ria extremamente limitativa legada pelo
ciclo revolucionário.

Para o Ministro não há saída a curto
prazo:— Agora, para já, não tem jeito.
Não seria recomendável o Congresso
alterar as regras novamente num ano
eleitoral. Vamos ter que conviver com
um quadro armado por equívocos e
esperar que a Constituinte extraia as
lições de duas experiências opostas para
encontrar o meio termo dc todas as
virtudes. Defendo a legitimidade das
legendas ideológicas que emergiram da

clandestinidade. Mas não encontro jus-
tificativa para o registro dc legendas
que nada representam e sáo meros
expedientes para o registro de cândida-
tos cm período eleitoral.

Erros do PMDB
O presidente do PMDB escolhe

cuidadosamente o adjetivo para qualifi-
car as decepções eleitorais da legenda
em Sáo Paulo, no Rio, em Fortaleza,
Porto Alegre c mais o susto dc Goiânia.
O Deputado Ulysses Guimarães não
faz por menos: as derrotas foram provi-
denciais. Explica:

A advertência chegou na hora,
quando temos tempo para as retifica-
ções. O PMDB não teria mesmo como
deixar de atender ao compromisso de
campanha e aprovar a realização dc
eleições de prefeitos das capitais agora,
este ano. Os erros cometidos pelo parti-
do foram outros.

Ulysses enumera alguns:
O PMDB não soube utilizar-se

do recurso permitido pela legislação e
fechar coligações. Isolado, passou a ser
atacado por todos os lados, sem um
aliado para ajudá-lo a defender-se. Em !
quase todas as poucas embora expressi-
vas Capitais cm que obtivemos resulta- !
dos negativos, com uma aliança talvez
tivéssemos invertido o quadro e venci- ]
do, até com folga. A coligação é uma
necessidade eleitoral. E é bobagem não ;
usar uma arma que a lei autoriza.

Mas Ulysses também reconhece ,
que o PMDB foi em muitos casos dúbio :
hesitante e pouco afirmativo: ;

O PMDB não assumiu a postura j
de um partido que apoia o governo. ;
Conservamos o hábito, o cacoete da ;
oposição. E deixamos de explorar as
muitas iniciativas do governo em favor ;
do povo, muitas medidas de um profun- ;
do alcance social. Esta foi uma das i
minhas teses de campanha. Explicava •
ao povo, lembrava, as iniciativas do '

governo em seu benefício e encontrei '.

sempre a maior receptividade, o mais !
caloroso aplauso. Um partido não pode |
ser indefinido. Ou é governo ou opo- ;
siçáo.

O desempenho do partido, em ;
qualquer caso, foi excelente para o ;
presidente Ulysses Guimarães:

Fizemos a maioria esmagadora •
dos prefeitos de capitais e conquistamos
a maioria dos votos nacionais. Uma •
eleiçáo é sempre um aviso, um aceno à !
humildade. O PMDB colheu os louros'.
da vitória e os ensinamentos da derrota. :
Aprendeu que ele tem que continuar, ;
mais e mais, identificado com a reivin-
dicação nacional pelas mudanças. Esta .
é uma bandeira do PMDB e que ele náo
pode perder para ninguém.

SERVIÇO PUBLICO:
QUANDO UMA IMAGEM VALE
MAIS DO OUE MIL DOCUMENTOS.

DE SUAS OPMES Pi
CANAIS COMPETENTEWB

Nesta terça-feira entra no ar,
em rede nacional, a nova

reunião do Fórum 85, com
o apoio do Ministério das

Comunicações.
O que você vai ver nas telas

do Auditório da Embratel nãp é
apenas um simples debate. É a
imagem de uma nova postura
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COPENE
petroquímica do nordeste sa.

CGC 42.150.391/OCX» .0
Sociedade Aberta

RELATÓRIO ANUAL
(01.11.84 A 31.10.85)

DESTAQUES
Em 1985 íi COPENE manteve a tradição de bom desempenho ope-

racional- produzindo e vendendo em níveis superioras aos do exercício an-
tenor, e com acentuada evolução nos índices Me eficiência de produção e
de economia de energia. O aumento de produção loi conseguido apesar do
movimento trabalhista que ocasionou a parada da Central de Maténas-Pri-
mas em setembro.

Esse desempenho e . recuperação das vendas no merendo interno
não tiveram correspondência nos resultados econòmico-financeiros, em
face da política governamental de contenção e controle de preços praticada
a partir de março de 198b.

A técnica usada pelo CIP loi a demora no lepasse dos aumentos dos
preços de combustíveis e de matérias primas, bem como e principalmente,
através de reduções arbitrarias nos repasses de custos fixos e nos reajustes
das margens de remuneração.

Como resultado da recuperação da economia e do mercado interno,
possibilitada por acréscimos reais no poder de compra de ponderável par-
cela da população, evidenciou-se a esperada reversão do crescimento das
exportações nas vendas da COPENE.

As vendas para o mercado interno expandiram-se em 1 1.7%. enquan-
to as exportações diretas e indiretas se reduziram em cerca de 3% As ven-
das totais tiveram um crescimento da ordem tle 6,2%,

Ainda assim as exportações permaneceram como importante fator
de equilíbrio na produção e vendas da COPENE e de seus clientes, permt-
tindo a plena utilização da capacidade instalada e a conseqüente redução
de custos unitários.

Perspectivas para 1986
As projeções e estimativas do produção e vendas indicam nfveis equi-

valentes aos experimentados em .985, mesmo levando em coma os 20 dias
da parada gerol para manutenção da Central de Matórias-Primas, prevista
para maio/86. Nessa parada serão introduzidas modificações que piopicia-
râo um outro ano de ganhos de produtividade e de eficiência operacional,
metas que fazem parte dos objetivos permanentes da empresa.

Em paralelo, a COPENE estará consolidando em 1986 mais uma ela-
pa do programa de automação industrial, com a operação ile um Sistema
Digital de Controle Distribuído - SDCD. Nessa área a COPENE desenvolve
projeto de grande relevância no âmbito da petroquímica nacional.

A expectativa de que a retomada do desenvolvimento econômico nn-
cional se consolide ao longo do próximo ano permite estimar ganhos reais,
em termos de PIB, da ordem de 6% a 7%. Tal cenário, se concretizado, será
bastante favorável para a indústria petroquímica, cuja demanda agregada se
mostra bastante elástica com relação ao incremento dos níveis de renda.

As projeções de um crescimento do mercado interno de petroquí-
micos básicos na faixa de 12% a 14% em 1986 indicam uma demanda que
somente poderá ser atendida em detrimento das exportações de produtos
rie segunda geração, O deslocamento das exportações em beneficio do mer-
cado interno significará, também, uma melhoria das margens médias de
contribuição, tanto para a COPENE quanto para seus clientes. É imperioso,
no entanto, qua em 1986 esses ganhos não sejam novamente afetados pela
política de repasse de custos e reaiuste de margem praticada pelo CIP.
Caso contrário; haverá sério comprometimento da capacidade de cresci-
mento desse segmento da indústria brasileira, que tem pela frente o desafio
de continuar investindo de modo a aumentar, ou pelo menos manter, a sua
capacidade de competir com similares produzidos no exterior e de atender
a um mercado inteino sujeito, nas condições previsíveis, a acelerado crês-
cimento.

Confirmadas aquelas tendências, a capacidade instalada do setor se
esgotará em prazo relativamente curto, absorvida pelo mercado interno.

Em última análise, para dispor de capacidade adicional de produção
de petroquímicos em 1990. seiá necessário tomar decisões de investimen-
tos em 1986, sob pena rie ocoirerem inevitáveis estrangulamentos de
oferta.

A COPENE entende que lhe é reservado importante papel no pro-
cesso de formação de capital na indústria petroquímica nacional. Para tnn-
to è fundamental que lhe seja permitida a conquista ile níveis adequados de
rentabilidade, de modo que os investimentos sejam realizados corn contri-
biMçâo significativa de recursos próprios da empresa. Do contrário, retor-
nanam os ciclos iniciais rie endividamento, comprometendo anos rie inten-
so esforço empresarial em busca ile uma consolidação econòimco-financeira
definitiva para o setor petroquímico brasileiro, hoje mantido em padrões
internacionais.

ASPECTOS ECONÔMICO. INANCEIROS
A receita operacional bruta atingiu no exercício o montante do

CrS 4,18 trilhões, superior em 225% á do ano anterior, o que correspondeu
a um acréscimo real da ordem de 4%,

O lucro líquido (depois do imposto de renda) totalizou CrS 377 bi-
lhões, sendo o aumento nominal de apenas 102%, bem abaixo da inflação.

Os índices de rentabilidade, calculados sobre receitas líquidas e so-
bre o patrimônio líquido, snuam-se respectivamente em 10,4% o 5,6"'.
(contra 16,7% e 8.3% em 19841.

A caixa gerada, complementada por linhas de empréstimos, permitiu
que fossem recolhidas à tesouraria quase todas as debêntures um circulação
no mercado, propiciando redução dos encargos financeiros, em que pese a
diminuição temporária do índice de liquidez.

Entretanto foi conservada a estrutura patrimonial da COPENE. ele-

vando seu grau de capitalização para 76% (capital prAprio/passivo totali,
comparativamente a .4% no (mal rio exercício anterior.

ASPECTOS SOCIAIS

Recursos Humanos
Nessa área, novas diretrizes foram recontemente aprovadas paio Con-

solho de Administração. Basearia no compromisso de mútua responsnbitida
de nas relações empresa-empregados, a nova Política rie Recursos Humanos
e Relações Trabalhistas está voltada, ao mesmo tempo, para a busca do
equilíbrio entre as necessidades dos empregados e os objetivos da empresa.

Ainda no campo social a COPENE atribuiu maior significado, dire-
tamente ou através do COFIC - Comitê de Fomento Industrial de Cama*
çan, às atividades de apoio comunitário e cultural em Camaçari e Salvador,
objetivando o atendimento das aspirações das comunidades locais.

A COPENE aperfeiçoou, ademais, os programas de benefícios que
oferece a seus 1 591 empregados, como assistência médica supletiva e>ten
siva aos familiares, auxílio creche, reembolso de despesas com educação,
empréstimos pessoais corn juros reduzidos, transporte gratuito e refeições a
custo subsidiado.

Por outra parte, constitui política explícita da empresa o incentivo
ao lazer n ,'t cultura por intermédio da AECO - Associação dos Empregados
da COPENE. Foi adquirida uma grande área cm Salvador, destinada à cons-
trução da sede social da AECO.

Um intenso programa de treinamento, que atingiu 42.000. horas alu-
no, foi empreendido com vistas a proporcionar novas perspectivas de acesso
aos empregados e ao mesmo tempo garantir ganhos permanentes em eh
ciência, conhecimentos piofissionais e habilidades gerenciais.

Segurança e Meio Ambiente
Na área de Segurança Industrial alocaram-se os recursos necessários á

preservação da integridade física das pessoas, equipamentos, materiais e
ambiente, dando-se prosseguimento á consolidação das sistemáticas do tra-
balho. Procurou-se, também, atuar de maneira mais decisiva junto âs em-

presas prestadoras de serviços, para aprimorar suas práticas da segurança.
Por outro lado, passou-se a atribuir maior ênfase aos programas vol-

tados para as condições de higiene rio trabalho o rie qualidade ambiental,
apesar dos índices atualmente obtidos já estarem enquadrados nos paráme-
tros estabelecidos pelas normas brasileiras e por mstituiçõos internacionais.

Relações com a Comunidade
No início do exercício a Diretoria aprovou o Plano de Comunicação

Social, abrangendo programas de apoio cultural e comunitário na Regian
Metropolitana de Salvador.

Destacam-se o patrocínio (fo Projeto Troféu Caymmi, de incentivo _
música popular, a adoção de uma Escola em Dias D'Avila, a restauração de
dois prédios de valor histórico em Salvador e a doação rie 27.000 jogos rie
material escolar ã rede de ensino de Camaçari.

DESEMPENHO OPERACIONAL
Em 31.10.85. a Central de MatoriasPrlmas - CEMAP cumpriu 29

meses de operação ininterrupta desde sua última parada geral para manu-
tenção, com uma produção de petroquímicos no exercício superior ,\ do
ano anterior em 6,5%. O fatpr determinante desse desempenho foi a conti-
nuidade operacional que, a partir de flexibilidade! anteriormente intmriu
zidas, permitiu, por exemplo, que a unidade de pirólise produzisse f-teno
em especificação durante 98% do tempo disponível no exercício (99,5%
se desconsiderada a greve de setembro).

Recordes sucessivos de produção mensal puderam ser alcançados au
longo do exercício, culminando com as maiores quantidades já obtidas rins
principais produtos petroquímicos.

A preocupação constante com a otimização dos resultados opernoío-
nais traduziu-se numa redução do consumo de energia de 0,543 paia
0,536 toneladas equivalentes de petróleo por tonelada de produtos petrei-
químicos, e numa redução acentuada do nível de perdas de processo, de
2,2% em 84 para 1,8'S* em 85. em relação à carga processada.

Na Central de Utilidades - ÚTIL foram implantadas diversos medi
rias visando ao aumento de confiabilidade no fornecimento de utilidades,
mormente rie energia elétrica, A COPE NE, mediante convênio com a
Cia. Hidrelétrica do São Francisco - CHESF. promoveu a instalação de um
terceiro transformador tle 600 MVA na subestação de Camaçari, a qual ali
menta a COPENE e o Complexo Básico.

Preocupada com o problema de suprimento de água devido ao ronv
pimento da barragem de Santa Helena, foram adotadas providências ho sen
tido de reforçar o sistema de abastecimento a partir de poços artesianos,
tendo om vista o período crítico do verão.

Com a entrada em operação da Química da Bahia S A., a Central de
Utilidades passou a atendei a 30 clientes, num total de 1 79 pontos de foi-
hectrnentõ externo rie utilidades (exclusive pontos rie fornecimento à
CEMAPI.

DESEMPENHO COMERCIAL
O mercado Interno de produtos petroquímicos revitalizou se com a

recuperação do crescimento econômico. Em termos agregados; os termo
plásticos cresceram 13%. as libras 1 7% e os elastòmeros 12%.

As vendas totais da COPENE aumentaram 6,2%, refletindo um nu-
mento tle 11.7% nas vendas rie seus clientes para o mercado interno e um
incremento de 9,2'Y das exportações diretas,parcialmente compensando a

che
ile 8.7% nal vendas pa.a exportações indiretas (através de seus

isl.
As exportações diretas foram de cerca de 215.000 t, no montante de

US$ 67 milhões, 6% superiores âs do ano anterior, em vntor, apesar de pre*
ços médios ligeiramente inferiores.

As venda» líquidas loram de CrS 3.616 trilhS.f. eqüivalemos a
USS 693 milhões, praticamente idênticas as do exercício anterior
(USt 696 milhões), o que demonstra os efeitos da política do CIP, a qual
ensejou períodos anormalmente longos sem repassar os aumentos da nafta
e do óleo combustível.

INVESTIMENTOS E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
Deu se continuidadp, com igual ênfase na CEMAP e na ÚTIL, nos

programas ile conservação de energia e de busca de fontes alternativas,
destacando-se

a queima contínua de biomassa numa rias caldeiras existentes, a
partir de janeiro de 1985. significando economia de 2.800 t de óleo com-
bustível até 31,10,85 c fornecendo import.intes subsídios técnico-operacio-
níiis tendo em vista a operação da nova caldeira a madeira;

a construção e montagem ria nova caldeira a ser alimentada por
biomassa (madeira), numa operação conjunta com a controlaria COPENE-.,
com início de operação previsto para março rie 1986. Essa caldeira, que
conta com o primeiro Sistema Digital de Controle Distribuído - SDCD (fa
COPENE, proporcionará a substituição de 160.000 l/a de óleo combustí-
vel e uma economia anual de divisas da ordem de USS 25 milhões no pri-
meio ano de opc.oçAo;

a instalação dos sistemas rie pré-aquecirnento du ar em loi nos tle
processo tia CEMAP, que proporcionarão uma economia de 17.000 t/a
de óleo combustível a partir de maio dn 1986, equivalente a US$ 2,7 mi-
lhões de poupança dn divisas;

a implantação da 1'. fase tio projeto de séparação/fracionamento
e utilização de óleo ultraviscoso, em conjunto com ,i PE . ROBRAs, no sen-
tido de utilizar combustíveis menos nohies nas caldeiras da Unidade Ter-
mejétrlca - UTE I, que permanecerão utilizando combustíveis líquidos.

Por outio lado, a conclusão rios programas tle investimentos em an-
riamento, voltados á Òtfmizáçíò dá produção de aromáticos e á instalação
de novo forno de pirólise (que possibilitará a operação regular da unidade
tle eteno em carga mais elevada), permitirão quo a capacidade de produção
ao final dn exercício de 1986 seja 50% superior á do pro|eto original, em
termos rie produtos petroquímicos.

Os investimentos totais dn COPENE no exercício que so encerra
foram equivalentes a USS 26 milhões em bens rio ativo fixo e USS 18 mi-
lhões em coligadas c controladas;

PESOUISA E DESENVOLVIMENTO
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Pesquisa e Desenvolvimento
Após aprofundada análise das aiiyfdadès desenvolvida, desde 1983

pelo Centro rie Desenvolvimento Tecnológico COPENE CLDE-N, nos cam-
pos ria absorção de tecnologia e inovação rie processos; loram estal.ele.id__
as diretrizes para as atividades de P&D ne empresa, traduzidas num Plano
Diretor rie Desenvolvimento Tecnológico a ser implementado a partii de
1986.

D estacam-se as seguintes principais atividades do CEOEN:
desenvolvimento da tecnologia de dlmerisoçío e separação rfo cl-

rln pem.iriieno, execução de engenharia básica dessa etapa rio processo
integrante do projeto Isnpreno;

início dos trabalhos de desenvolvimento de réólltas, em confunto
com o CLNP.S/PlTROBHÁS, a surinii aplicadas em lormulnçã. tle calali-
tadores de nova iteração.

De outro lado, a empresa tem proporcionado iodo apoio à viabiliza-
ç..o ifo "Programa Petroquímico" que está sendo conduzido poi várias em*
presas do Complexo Básico de Camaçari, eru articulação com 0 CEPED
(Centro de Pesquisas u Desenvolvimento!.

Ainda preocupada com a formação da mão-de-obra necessária às ,iti-
vídhdes de Pesquisa e Desunvofyimphto, a COPENE tem Iniciado entendi-
mentos com o Centro Nacional de Desenvolvimento Científico r- Tecnoló-
_i_> - CNPq « II Universidade Fetl.íal da Bahia - Uf BA, no sentido de
consolidar o Curso de Mestrado em Química e rie criar o Curso rie Mestrado
em Engenharia Qu/micá na UPBA. Esses entendimentos; alem do mais, sãn>
acompanhados ria risifumaçãn rio Interesse dá COPENE no sentido de ele-
var a qualidade tios torsos dè graduação da Uf BA, nas áreas de Interesse
direto di) industria quíimca/pi.-lioquftnica.

AutomaçSo Industrial
Nessa área, tle grande interesse estratégico e operacional na COPE

NE, serão consolidados os projetos etn andamento e futuros desenvolvi-
mentos, rie modo a ter-se um Plano Diretor rie Automação Industrial.

Numa primeira etõpa serão instalados tiés Sistemas Digitais de Con-
trole Distribuído - SDCD Icunuolo eletrônico rie processos industriais de
leitura dlieta, por cumpuiarini), a saber

ria caldena a modètta, em testes a partir rie janeiro de 1086;
implantação de equipamento já adquirido nas unidades de MTBE,

Huterm-l e nos equipamentos do projeto Ampliação ri»; Aromáticos;

- implantação de equipamento já adquirido para o novo forno rl_
pirftlise. A partir ria experiência obtida no controle e otimuação desse for-
no, o mesmo sistema SDCD passará a controlar oi demais fornos do puó-
lise.

Na etapa seguinte, já contemplada no Plano Diretor, terá início o
Projeto de Otimização da Umriarie de Eteno, com a aquisição de sup«r-mi.
nicomputariores, Simultaneamente, ampliar-se . o Sistema de Aquisição rie
Dados ria CEMAP, que passará a processar 2.000 variáveis, comparadas com
as 400 ria etapa já em operação,

ATUAÇÃO DAS CONTROLADAS E COLIGADAS
Durante o exercício tle 1985 o desempenho das colmadas e controla-

das não correspondeu aos resultados esperados. Embora tenha ocoirido mo-
lhora na demanda interna dos produtos, a margem de contribuição (oi sig-
nificatívameme reduzida, em razão da rígida política de controle do preços
exercida pelo CIP.

A NH ROCARBONO alterou a data de encerramento do balanço
de 31 de dezembro para 31 de outubro. O resultado obtido neste período
do 10 meses foi desfavorável, motivado principalmente pela realização rie
prejuízo de cerca de CrS 13,5 bilhões com operações de "Heriqe" IORTN
com cláusula cambial). Em termos operacionais o desempenho foi satisfa-
tôrio, continuando com produção acima ria capacidade de projeto e colo-
cando, com facilidade, seus produtos no mercado.

A l-ISIBA continuou reduzindo seu endividamento mediante a ca-
pllali.ncâa de passivos oxlglvels quitados pelos acionistas COPENE c
BNDESPAR. EntrUanto, operando com 70% de sua capacidade, a empresa
apresentou prejuízo tia ordem de CrS 48 bilhões lom 1984, preiulzo do
Cr$ 63 bilhões). Convém destacar quo o resultado operacional lex varia-
ções monetárias) foi positivo em Cr$ 5 bilhões.

A CE MAN registrou crescimento real nas vendas rio 15V Visando
fl consolidar sua posição estratégica no mercado tio pôto petroquímico.
vem procurando a empresa fortalecer a política de aprimoramento da qua-
hdarie. cum ênfase nus serviços rie alta especialização,

Sua controlada NORDEQ prevê encerrar o exercício, ern 31/12/85,
com um aumento de 50% em sua produção, medidos por tnnelagem pro-
cessada. Não obstante, o aviltamento dos preços pela retração de demanda
e a presença rie outias empresas no setor, refletnarn-se no resultado ria em-
presa, com conseqüências na equivalência patrimonial ria CEMAN. Ainda
assim, a CEMAN duplicou seu lucro (antes tio l,R ) em relação ao ano
anterior,

A TEQUIMAR manteve elevado índice de ocupação média de sua
capacidade rie armazenagem, Continuando com o plano de o..pans_o,
foi .nu Iniciados os investimentos no Porto de Suape (PE), que prevêem
inversões na ordem de USS 7,5 milhões.

A SAL GEMA não repetiu o mfimo desempenho de 1084. O resúl*
tarin obtido nn atual exercício, embora dentro rias previsões, loi inferior,
em termos teai$, ao rio ano passado. A indução do lüçro líquido decorreu
principalmente dá queda rins preços externos rio DCE (Dicloioeianol, alte-
ração rfa político rie incentivos ao use. do álcool v. diminuição no volume de
v.nri_s. Tais fatos, entretanto, nao pi .-judicaram a solide/ patrimonial ria
companhia t|ue Hivp, inclusive, redução do endividamento e conseqüente
aumenta tle recursos próprios.

A ACRlNOf. obteve ém 1985 resultados que podem ser comlde-
rados satisfatórios, mesmo sem ter havido crescimento real, levando em
coma as dificuldades gorais do mercado. O volume físico tle vendas de acn-
lontlrila deste exercício for equivalente ao tio -mo anterior (cerca tle 70,000
toneladas).

A COMSIP, apesar de não repetir a rentabilidade do exercício an-
terior, devera apresentar um crescimento real de receita ria ordem de 25"<-.
Airavés tíe sua subsidiária Integral COMSIP ELETRÔNICA, vem envidando
esforços substanciais nn desenvolvimento (fe produtos eletrônicos voltados
para a cibernética Industrial, O sistema "Guaritün. 3*3", por exemplo, já
homologado pela SEI — Secretaria Especial rie Informática, esta desper tan-
do grande mi ei esse pelos usuários no mercado brasileiro.

A TEGÁL passou á condiçflo de coiitrolátla da CÕPÈNE (61.35.
de quotas do capital social), Operada pela TEOUIMAR. teve destacada
atuação na armazenagem a movimentação de gases liqüefeitos, comu eteno,
butadienò, MVC e propeno.

A COCLNER continua em fase de implantarão de seu projeto rie
refforès.tamento. Foram implantados; no exercício, 8.729 hectares (fe fio-
restas homogêneas e o total acumulado alcançou 43.512 hectares, represen-
Iflndo mais de 60% rio necessário para ab.tstenír permanentemente a nova
caldeira a biomassa em implantação na COPENE

Quanto ã PN DIVM ea PESCON, apresentaram reduzidas.ativida-
ries nn pet iodo.

A COPENE MOI. bMEROS ESPECIAIS loi Constituída em abril
rie 1985 com ti controle acionário integral tia COPENE. Localizada em
Camáçárl H.Al, terá corno objetivo a produção, comercialização e exporta-
ção tle buteno-1 e isopreno.

Camaçari, PA, 13 dr novembro de 19H5

A DIRETORIA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 1985 E 1984

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE OUTUBRO DE 1985 E 1984
(Ern milhares de cruzeiros)

ATIVO

CIRCULANTE:
Caixa e bancos
Aplicações financeiras no meicado aberto
Contas a receber de clientes
Títulos descontarios
Títulos e valores mobiliários
Incentivo á exportação
Depósito no Banco Central —

Resolução 432
Dividendos a receber de sociedades
controladas e coligadas ....

Outras contas a receber
Estoques
Despesas pagas antecipadamente
Total do circulante

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:
Sociedades controladas, coligadas

p acionistas
Adiantamentos para aumnnto de capital
Bens a alienar a empregados
Obrigações e depósitos compulsórios —

ELETROBRÁS
Total do realizável a longo prazo

PERMANENTE-
Investimentos:
Sociedades controladas e coligadas
Outros
Total dos investimentos

Imobilizado
Diferido
Total do permanente

1985
CrS

3.671."114
57.574.82S

633.781.005

50.279 807

186.616.778

3.956 216
39.930.177

356.652.628
14.273.173

.346.739.023

13.099.245
10.992.980

631.783

76.063.247
1U0.7~87.255

1984
CrS

1.691.146
3.038.532

231.837.413
1100.0001

4.394.034
2.669.464

75.284.028

4.662.422
5.739.077

95.032.167
6.928.363

431.176.646

15.765.261
2.102.488

143.637

17 763493~3_.774.879'

1.368 945.450
23.117.916

1.392.063.366
4.945.360.102
1.162.036.221
7.499.459l__S

400.353.395
7.679.271

408.032.666
1.761.878.352

398.677.173
2.568.5__~Í9T

TOTAL 8 946 985.967 3.035.539.716

PASSIVO

CIRCULANTE:
Fornecedores
Financiamentos
Impostos, taxas e contribuições
Imposto rie renda a pagar
Dividendos propostos e a pagar
Participação nos lucros
Credores por alienação rie participação
societária

Adiantamentos dp clientes

Outras contas a pagar
Total do circulante

EXIGlVEL A LONGO PRAZO:
Fornecedores
Financiamentos
Debêntures
Sociedades controladas, coligadas

e acionistas
Credores por alienação de participação
societária

Total do exigfvel a longo prazo

PATRIMÔNIO LIQUIDO:
Capital social:
Autorizado
A subscrever
Subscrito e integralizado

Reservas de caprtal
Reservas de reavaliação
Reservas de lucros
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquirio

TOTAL

1985
Cr$

431.738 748
74 7 755 564
146.675.261

1 493 096
62.851.387
16.011.820

6 178913

_ 67.238 486
1 479 943 265

19B4
Cr$

129.264,91(1
117.106.244
47.61 1.909

1.102 552
55,640.466

6.376.252

1 6RÜ.535
44.275.829

* 26.909_04'_.
429.967,^^-

27.229.361 4.799 696
563.886.084 226.643.270

29.511.043 115.200.105

9.268.370 4.2Q1.337
684.017 220 353.4gJT5~~_

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE OUTUBRO DE 1985 E 1984

1985

1.350.510.000
1416.078.545)
934.431.455

2.354098.9B4
3.252.289.196

111.248.184
130.957.663

6.~_rg__:45. _._á_.l__-6-

439.200.000
1176 002.878)
263.197.125
629 347.935

1.233.513 340
126 043.885

8 946 985.967 3.035 539 716

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

José Jucá Bezerra Neto
Diretor Presidente

Fernando A. de C. Paes de Andrade
Diretor Superintendente

Luii Carlos Borges Fortes
Diretor Financeiro

Nelson Romano
Diretor Industrial

Juan José Miguples Molinos
Diretor Comercial

Wong K. Shm
Gerente Financeiro

Humberto Neves de Almeida
Téc. Com CRC BA 9 733

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Venda rii? produtos
Outras receitas operacionais
iiii.ii •

IMPOSIOSSOBRE VENDAS ICM.
PIS 6 FINSOCIAL

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE
REAVALIAÇÃO

LUCRO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS:
Com vendas
Gerais e administrativas
Financeiras (menos receitas financeiras

do CrS 72.661 566 mil;
Ci$ 40.589 788 mil em 19841

Depreciação e amortização
Total
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES
CONTROLADAS E COLIGADAS

LUCRO OPERACIONAL

EFEITO INFLACIONÁRIO'
Correção monetária dn balanço
Variações monetárias líquidas
Total

RESULTADO NAO OPERACIONAL:
Participações em sociedades controladas

e coligadas
Outras receitas (despesas) líquidas
Totdl

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E DAS PARTICIPAÇÕES

IMPOSTO DE RENDA
LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES

PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS
Empregados
Administradores
Total
LUCRO LlOUlDO DO EXERCÍCIO
LUCRO POR AÇÃO

Cr$

1984
í"Ri -.lai.riitariiHc___

4.171.631.510 1.282.275.788
8.249.446 3.084.592

4.179.AB... 56 r____Rõ_i_i5

_ 1555.188 rWOI 1168.6315 6091
3,624.602.386 1 116.773 7 ; I

12 958.281.01 II 1827.910.586)

460.216859 n3.R94.133
I 126.G5_._34 352.71)5.1 i"5

205.128.913
59.615 499

38.040.643
14.349.126

77.320.967 34.727.070
129.777.051 37.21 1.876

.471.845.430 ~~T54.358.7l5

19.363.151 49.308.628
6l~Q 48.955 277.6.805T

810.452 184 297.481.234
1864 564 4201 1276 366 414)

154.1 12T236I 21.114.820

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES
DE RECURSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE OUTUBRO DE 1985 E 1984
(Lm milhares dc i ru/rnos)

62869S 089
I236 242.409)
392.455.680

15.000 000
830 000

291.330 411

J98 067.3311
19372^X580

6.132.000
221.000

15.8*30.000 __3________000
37G 6.5.680 

"86~910.Õ80
**°^^~~r_rT_5 ijm

Exceto lucro por ação.

ORIGENS OE RECURSOS
D.is rgipracÕRS sociais.

Lucro líquido rio exert l< m
Despes.i-; (receitas) que nao .ih*taui n
capital circulante
Deprírirt.ao '¦ nmorti/açiio
Juint t* correi.o mon.i-in.i ilo

realizável a longo prazo
Participações em sociedades

controladas c coligadas
Valor residual rio imobilizado haix.irio
Juios »• variações monetárias rio

exigfvel a longo prazo
RpsirrvH r_ capital - Lm 4239 63
Incentivo lisi.il ICM Lei 2990 71
Corteção monetária rio balanço
Realizai ão tia reserva tle reavaliação

Tutal rias oper.içÕfS
Ag-n na ronvi.r_àf» ri»- ríobêntures
Dividendos de controladas $ coligarias
Decréscimo nn realizável a longo prazo
Incentivos fiscais sohte imposto rie renda
Ingressos rie recursos no exigível a

longo prazo
lotai das origens

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Dividendos paqos e propostos
Liquidações antecipadas tle

financiamentos
Recompra de debêntures
Transferências do cxuh

p. ra passivn circulante
Acréscimo no realizável a i<
Acréscimo no investimento
Acréscimo no imobilizado
Acréscimo nn diferido
Ajuste rio exercício ameno
lotai das aplicações

'f.i-f-L-.-if i r .iííoi
CrS CrS

376 625 680 186 910.080

755489.282 15(1 106454

179.099 913) 137.217,675)

130 734 502) 141.279.5321
5 618 707 4 418.612

664.914.145 295.315551
236 799.640 97,599.277

15.7451 5.745
1810 452.1841 (297 481.2341
1460.216 8591 163 894.933:
658 938 261 .294:482.345

6865.469
24 140.260 6.398.334
14,08;. 537

. 234.129

48 504 38/ 11_450JD86
745"_04 553 TT5"1.6.234

216 551.083 106 407 368

i longo p'a.o

>ngn prazo

187.663 064

7? 232 833
153.584 602
34.318.219
20.760.069

880 317 614 332.926.574

6 663.806
59 980 926

42.571.583
37.668.861
15 644.350
27.478.022
35.619.109

892.549

DIMINUIÇÃO DO CAPITAL
CIRCULANTE LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DA DIMINUIÇÃO
DO CAPITAL CIRCULANTE LlOUlDO
Aumento do ativo circulante
Aumento do passivo circulante

DIMINUIÇÃO DO CAPITAL
CIRCULANTE LÍQUIDO

915 562.377 292.497.983
I 049 975 427 306 223.323

134 413 050 13 730.340

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 1985 E 1984
(Em milhares de cruzeiros)*

í. 
 Reservas de c_pil.il Reservas de Reavaliação Reservas de Lucros L J

...* Capital Correção Ágio na Isenção tfõ t: j
L'i subscrito monetária emissão de imposto de Redução Controladas Lucros Aumento Lucros H

_•?! - integralizado do capital ações renda de ICM Outras Própria e colioadas Legal a raaluar decapitai acumulados [. -,,

í; Çr$ Çr$ CrS Cr$ Cr$ Cr$ Çi$_ Ç_$ Cr$ CrS. C'$ F |

f.-j Saldo em 19 de novembro de 1983 93.105.233 132.096.52è 689.771 22.875.337 7.826.823 4 628 34.454.333 6,606.430 8.627.534 1.519.129 P.'-'
Ajuste do exercício anterior (689.906) (202.643I f j

f:j Capitalização de reservas 164.290.341 1132.069.979) (689.5361 122.185.4311 17.826.6981 (1.518.6971 El
K*3 Conversão de debêntures 5,801.548 '-. J
p :1 Ágio na conversão de debêntures 6 865 469 V'.\
j;~| Reavaliação do imobilizado 803 482 910 25 483 925 . j
f.l Realização da reserva de reavaliação (63.894 9331 (25 141533) t

E.I Correção monetária 520 756.336 4.080 180 9.393 369.400.410 89.728.228 1340B.841 17.51 1.001 875 (411.2971 | ¦>

[ Redução tributária de ICM 5745 f, 
j

Isenção do imposto de renda 97.599 277 ,,.,,.„., -,_,_o_-i_
Transferência de reserva (26.138.5351 26.138.535

líj Lucro liquido do exercício 186.910.080
feri Apropriação rio lucro: ._ „,._ „¦ .

Reserva legal 9 345 504 19.345.5041

I *n Dividendos:

r - '¦'¦_ Intermediários: .
feia Ações ordinárias e prelerenciais 

"A" Cr$ 2.26 por açío mce _oa
hâ Ações prelerenciais 

"B" Cr$ 0.4941 por ação (4_b.4MB>
Wi Propostos: (54 896 3221
tM Ações ordinárias e preferenciais 

"A" Cr$ 2.44 por ação íiecidool
jj] Ações prelerenciais 

"B" CrS 0.1647 por ação .,,«.,. I_J B« B .q
Reserva para aumento de capital _.„,_._,_:_ 4""4~ 8"9 ií'n 

__'___
Reserva de lucros a realizar   — ... l_jg|g|4 „._„,.,_ ____________

tj Saldo em 31 de outubro de 1984 263.197.122 520.782.883 10945.884 97.599 27T 5.870 14 021 1108.988.387 124.524.953 29.360.775 54.035.964 42.647.146
V4 Ajuste do exercício anterior: „„,„.„..
1*-1 Preço matéria-prima c _'_ _.
fi 0uuo- ¦ ,33 _.->.__ 1__.

| Capitalização de reservas 671.234333 (520.641.303) (109458841 (97.000.000l l4-.-4/.!4bl
] Constituição da reserva de reavaliação 1 231.642
1 Realização da reserva de reavaliação 1460.216.859) (38.976.6351

¦ Transferência de reserva (54.035.9641 54.035.964
E| Dividendos intermediários distribuídos — ações ordinárias e
i preferenciais "A" Cr$ 1,96 por ação 54.035.964

i Correção monetária 2 114.876460 1.358.689 73 930 2.247.769522 268968 186 66.441.474 (46.945.7611
i Redução tributária do ICM (57451

[ ! Incentivos liscais 234.129
! ! Isenção do imposto de renda 236 799 640

j Lucro liquido do exercício 376.625 680
Apropriação do lucrot

Reserva legal 15.445 935 (15.445.935)
Dividendos:
Intermediários: B4J
Ações ordinárias e preferenciais 

"A" Cr$ 3.60 por ação (99 596.559)
Ações preferenciais 

"B" Cr$ 1.4715 por ação 11.389.297)
Propostos.

Ações ordinárias e prelerenciais 
"A" Cr$ 2.21 por ação '___•_'-,__!

Ações preferenciais 
"B" CrS 0.4905 por ação _____ ______ _„  . .  r____'__- H

934.431.455 1115.01_.040 ZZZTZZ 2.8.756 733 \K ~~_~~"~Õ 2j§6 54__050. 355.748 146 _3__~~4j___l_- 130.957.663 Hj

! Saldo em 31 de outubro de 1985 934.431.455 7 354 098 9B4 3252 289J9t~. 1_n 248.184 130957.663

" Exceto valor dos dividendos por ação. __ Bi.*

^r_a__E_a__B_M ||,""- ' m»____________________^^ íffittaft^
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CGC 42.160.391 ÍOC-01-70
Sociedade Aberta NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 1985 E1984

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A COPE NE tem por oh|Btivo a fahricaçSo. comerem, importação e

euportaçSo rte produto* químicos , petroquímicos, a produção de bens uti-

lizáveis pelas empresas componentes do Piilo Petroquímico do Nordeste,

tais como. lorneomento de vapor, águas, ar comprimido, oases industriais,

energia elétrica, assim como a prestação de serviços diversos ás mesmas em-

pretas.
A Companhia concede bonificações sobre vendas de produtos petro-

químicos utiliíados por seus clientes na produção de produtos exportados.

Essa bonificação. CrS 166.128.102 mil (CrS 28.281.198 mil em 19841. è

registrada nn rubrica rinspesas com vendai.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Estoque» _ . , .
São avaliados ao custo médio de aquisiçãn ou de produção, interio-

res ao custo de reposição e ao valor líquido de realização.
Eleito Inflacion&no
O eloito inflacionário, compreendendo a correç.ío monetária dn «ti-

vo permanente e do patrimônio líquido, bom como as variações monetárias

de aplicações financeiras e de financiamentos, é contabilizado no resultado

rio exercício.
Investimento. _
Os inveslimemns om empresas controladas e coligadas sao avaliados

pelo método da equivalência patrimonial; os demais investimentos sao re-

glStradOS ao custo, acrescido da correção monetária.
Imobilizado
Ê avaliado polo custo rie aquisição ou construção, ou pelo valor Oe

avaliação, corrigidos monetariamente. rierluridos da depreciação calculada

sobre o valor córiigido. pelo método linear, ás laxas estabelecidas com baso

na vida útil-economica dos bens.
Diferido .
É amortizado em dez anos, a partir da ocasião em que "S benollcios

começam a ser gerados.
Provisão para Imposto da Renda
A Companhia"estã isenta do recolhimento rio imposto do renda so-

bre os resultados de suas operações industriais por um por Indo de 10 Idezl

anos a partir de 1978 para o projeto de implantação e a partir de 1980

para os projetos dc ampliação concluídos até esta riata. O valor deste bene-

flcio é utilizado para constituição de reserva de capital.

8. IMOBILIZADO lEm milhares!

Cuito
ifrttido

0*pr«cl-cSo
•cumulada

corrigida——St
Tarranoi • bania'to*iai
Edi)irmoti a banfaitoriar
Equlnamanioi
ComuucAti am andamtnto
Adlamamamo a tornacadorti
Total

63.703661
W8.?30.4__

B. 464.3 49.994
36S.212.Zfl0
__________Q1_______

ti.su.oas
M.12B2B9

24S2.S01.3e2

_______

Liquido

*1 891-S/fi
359.B_2.133

40I0.74S.632
2SS212260

_______

Liquido

\h iii Rftfi
116.191.768

1.517.705.757
167.047

65585919____j_B
Em assembléia geral extraordinária de 20 de julho do 1984 loi apro-

vado laudo de avaliação de máquinas e equipamentos, instalações indus-
trials e edilicaçõos emitido por peritos. Em conseqüência foi contabilizada
reavaliação no montente de Cr$ 803.482.910 mil, a crédito de reserva de
reavaliação.

A depreciação do exercício foi de CrS 632.646.621 mil
(Cr$ 113.998.048 mil em 19841, tendo sido apropriado ao custeio do pro-
dução CrS 624.704.775 mil ICrS 112.581.700 mil em 19841 e ás despesas
operacionais CrS 7.941.846 mil (CrS 1.416.348 mil em 1984).

9. DIFERIDO - Despesas de implantação, pró operação o ampliação

3. EFEITO INFLACIONÁRIO lEm milhara»)
1985"C75 1984"Crf

Correção monetária rio balanço:
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Patrimônio líquido
Total

Variação* monetárias;
Passivas
Ativas
Total

Total

4. ESTOQUES lEm rriljharesl

Produtos acabados
Matérias-primas
Almoxanfado
Materiais em poder de terceiros
Materiais em trânsito
Adiantamenios a fornecedores
Total

942.948618
3 668.162.576

851.883.490
14.652.542 500)

810.452.18T

li.144.192.735)
279628.315

1864.564 420)—1_4.11-.-36)

226.091.371
818.876.715
266.997.115

11.014.483.9671"29? 
.'481.234"

1368.098.458)
91.732.044

I276.3S6.414I
21.114.820

dos projetos industriais (Em milhares!

Despesas de organização, administração,
préoperação e ampliação

Despesas financeiras
Variações monetárias de financiamentos
Catali.ador
Total
Amortização acumulada
Diferido - líquido

ISIS.
CrS

1984
CrS

1.430.928.496
381.144.295
291.885.056

5871.256
5.109.820.103'
1947.792.882)

T.Í62.036.221

425.413.907
113.746.384
89.454.803

1.799.380
630.414.474

1231.737.3011
398.677.173'

Os montantes a longo prazo têm a seguinte composição por ano do
vencimento (em milhares)'.

1985 1984"CTS" CTS

1985
1986
1987
1988
1989 em diante
Total

34.063.934
204,947.456
147.619.837
177.254.857
563.886.084

8.930.812
67.991.710
61.620.567
41.390.715
46.709.466

226.643.275

Em garantia dos financiamentos foram oferecidos (em milhares):

1985_33
AlionaçSn fiduciéria de bens do ativo
Ações de sociedade controlada
Penhor mercantil - estdques
Aval de acionistas
Total

11. DEBÊNTURES (Em milharosl

495.576.806
28.633

77.437.151
299.341.896
872.384.486

1984
__£_

282.045.476
87.684

652.282

38_785.442

A amortização do período foi de Cr$ 122,842.661 mil
ICrS 36 108.406 mil em 1984) tendo sido apropriados às despesas opera-
cionais do exercício CrS 121.835.205 mil ICrS 35.795.528 mil em 19841

e ao custeio da produçüo CrS 1.007.456 mil ICrS 312.878 mil em 19841.

10. FINANCIAMENTOS lEm milhares de cruzeirosi
1985 1984

Moada oi Mwli CrS

Motda pttfíifiqnrí. -
juroí vAnAvftif de
0.75% a 0.875% »o
ano acima d»
"LIBOR", (uroí
Itxoi arme 2% *
10,9375% ao ano

US$ 63.347
FF 525

FS4.7I6
DM 2.8.11

£ 622
¥ 640 406

HFL -
UC 1.747

642.250,427
565.078

18884.305
9.298.480
7 720.241

26011.387

14.235.264
518 965 182

USS 54.290
FF 1.223
FS 5.673

DM 3.282
I 935

V 1 245.236
HFL 3 8

UC -

142 348 636
346 693

5 896.153
854 457
002 122

13 357.645
2931

167 808 637

MtirMii nacional -
|Uroi Imu dr 5% a
1B% ao ano o

reçüo rnonotAria

1985~C7i 1984

122.633 709
128.124.4R5
52.803.603

2.482 871
13.470.307
37.137.653

356.652.628"

30.962.150
40 199.807
17.725.331

27.274
3.156.451
2.961.154

95.032.167

5. SOCIEDADES CONTROLADAS, COLIGADAS E ACIONISTAS
(Em milhares de cruzeiros)

tle íicnido com ai
vanacoot dal
OHTNl.
Cri 3 850.845 mil
ICrS 4 388.810 mil
•m 19H4I com
eorracSo monotíifia
limitada a 20%
ao ano 670 133 580

Adiantamento dt
contrato dt eimbio,
lurot d» até 7%
ao ano 22 642 886
Total I 311.641 648
Mtnot - paiitvo
circulante 1747 755 5641

Patiivo txiglvcl a
longo prato 563886tflBJ

mwmmwmmmmmwm^MMÊmmmm^mÊmmiMmmÊm^^imÊiMmMMmmmmMMMwmmMmm

Segundo os prazos de emissão e séries, as debêntures sSo exigíveis
nos seguintes anos:

Vancimanig <__SÍl___ S_I__! 5*lj_í__- ."'PVM

1990
1992
1993
1991
tnl.il

."l»r.V SEP/GEFI/Otn 81/107
nica SEP/Gtn/OtB 87.142
. 2»e3* SEP/GE n/DCA B30U

t»«6_____!
13 958 782
2294055
2.480.748

10.777.958
20 5ITTÍ43

1984rzie_
90578.301

4..1115 41)4
19 472 804

_ 943.596
II 5.200.105

Direitos Assegurados

34 023 508
343 749514

1117.106.2441

"6643.270

Correção monetária de acordo com os índices de
variação do valor ria ORTN - capitalizaria

Juros anuais:
12%
8,16%
4%

Conversão em ações preferenciais ria classe "A"

Opção de venda das debêntures n Companhia:
Em maio, junho e agosto de cada ano, correspondente

à Ia, 2a e 3a séries, respectivamente

Em julho rie cada ano

Em fevereiro, março e abril de caria ano,
correspondente à 1?. 2a e 3? séries, respectivamente

prérnin a ser deliberado, anual ou semestralmente,

pelo Conselho de Administração, de forma a
ajustar a sua rentabilidade às condições de mercado
na ocasião.

Garantia flutuante

3a, 4a. 5a e 6a

3»
4a c 5"

6»

3a, 4? e 5a

3»

4a

5"

3a. 4a e 5a

3», 4a, 5a e 6"

Consoante a escritura de emissão das dehéntures rie lorias as séries,
a garantia flutuante assegura privilégio geral sobre o ativo ria empresa, mas
não impede a negociaçSo dos bem que compõem mse ativo.

12. CAPITAL SOCIAL
O capital subscrito e integralizado é composto de 15.152.579.790

açSes ordinárias 112.627.149.825 em 19841, 12.479.168.878 ações prefe-
rendais classe "A" 110 399.307.399 em 19841 e 944.136.797 ações prefe-
renciais classe "B" I944.136.797 em 1984) sem valor nominal ICrS 10,98
cada. em 19841.

O capital autorizado está composto de Cr$ 528.404.205 mil em
açSes ordinárias nominativas ICrS 163.153.467 mil em 1984),
CrS 791.232.417 mil em ações preferenciais classe "A" ICrS 265.679.876
mil em 19841 e CrS 30.873.378 mil om ações preferenciais classe "B"

ICrS 10.366.657 mil em 1984).
As ações ordinárias serão sempre nominativas e as ações preferen-

ciais da classe "A" serão nominativas ou ao portador; as ações preferenciais
da classe "B" 

podem ser nominativas ou endossáveis e destinam-se à inte-

gralizaçiio com recursos provenientes de incentivos fiscais; se integrah/adas
com recursos a que se refere o artigo 18 da Lei 4239/63 são intransferíveis

peto prazo de 5 anos cômodos a partir da data em que o empreendimento
alcançou a fase de funcionamento normal; as ações integrali/adas com re-
cursos do Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR sSo obrigatória-
mente nominativas e intransferíveis pelo pra/o de quatro anos, a partir da
data em que forem permutadas por aquele Fundo corn investidores, retsal*
;ada a hipótese de sua perrnuta corn as pessoas físicas a que se refere o pa-
rágrato único do artigo 30 do Decreto Lei n9 1376/74. As ações integrali-
zarias com esses incentivos fiscais n.lo dão direito de preferência no caso de
subscrição de novas ações. As ações preferenciais são inconversíveis em
ordinárias, náo concedem direito a voto, mas asseguram um dividendo rnf-
nimo não cumulativo rie 6% ao ano sobre o valor unitário, rie acordo com
os lucros disponíveis para distribuição; somente as ações preferencais ria
classe "A" terão participação igual à das ordinárias nos lucros excedentes,
e estas somente terão direito a dividendos após o pagamento aos portadores
de ações preferenciais; as ações preferenciais têrn ainda assegurada a igual-
dade rie condições ás ações ordinárias na distribuição dB ações resultantes
de incorporação ao capital social de critérios provenientes dc correção mo-
netária do capital (classes "A" e "B") e de incorporação de ourras reservas
(somente classe "A").

Na eventual liquidação da Companhia será assegurada às ações prefe-
renciais de classe "A" e "B" 

prioridade no reemholso rio capital.
Aos acionistas é gBranrido estatutariamente um riivirienrio mínimo

obrigatório de 25% do lucro líquido rio exercício, calculado nos termos da
Lei das Sociedades por Ações.

13. GARANTIAS PRESTADAS A TERCEIROS
A Companhia concede avais a operações rie suas controladas e r.oli-

gadas. Em 31 de outubro de 1985 estas garantias montavam a
CrS 89.517 804 mil.

14. LUCRO POR AQÀO
O lucro por açflo é de Cr$ 13,180 ICrS 7.797 em 19841. conforme

apresentado na demonstração do resultado e calculado consoante normas
legais vigentes. Considerando-se, entretanto, a isenção rio imposto rie renda
(Lei 4239/63), cujo encargo é levado a uma conta rio patrimônio liquido
para posterior aumento rie capital, o lucro por ação passa a ser rie
CrS 21.466 ICrS 11,869 em 19841. conforme demonstrado a souuir lem
milhares de cruzeiros, exceto lucro por ação!

A 6a emissão é destinaria a ser subscrita integralmente pelo FINOR,
Das 3a 4a e 5a emissões acima foram recornpradas pela COPENE

para manutenção em tesouraria 623.513. 33.003 e 362.104 1195.105,
31,224 e 269 466 em 19841 dehéntures, respeclivamentt, nas condições
constantes das respectivas escrituras de emissão.

1985"CrT 1984~C7$

Lucro líquido rio exercício
Valor da isenção do irnposto rie renda

levario à reserva rie capital -
Lei 4239/63

Lucro líquido ajustado
Lucro por ação

376.625.680 186.910.080

236 799 640 97 599.277

fel3_125J20 2B4.SJM.3S7-

Ativo
circulante

Contai
a r«_eb«r

de cliintn—-~er

RtpitH di
fimnciamantoi

a ancargoi
financeiros

di marcado"Cr*

R.alii-V-I a longo praio

COPENErV- Copene Enargética S.A.
CEMAN - Central de Manutenção dt Camaçari S.A
PF.SCON - Pesqueira do Recôncavo Ltria.
PN ~ Distribuidora dt Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
NITROCARBONOS.A.
FISIBA - Fibras Sintéticas da Bahia S.A.
TEGAL - Terminal de Gases Ltda.
COPENE -- Monómeroí Especiais S.A.
SALGEMA - Indústrias Químicas S,A.
TEQUIMAR - Terminal Químico dt Aratu S.A.
ACRINOR - Acrilonitril» do Nordasta S.A.
PETROQUISA - Petrobrás Química S.A.
NORQUISA - Nordeste auímica S.A.
Totel - 1985

Total - 1984

203.462

22.353.307
2.132.901

3.049.219

25.262.378

53.001.267

9.625.393

li .031.585

Outras
cantis

a receberCrt

647.500
153.19B
38.036
36.544
87.945

839.12B

2.000
133.115
114.162

16.032
27067,660

Adiantamentos
pire

aumento d*
capitei

Crt
2.873.811

8.107.847

Patiivn
circulante

FornecedoresCrt

150.795
24.170.203

11.322

10.992.980

2.102.488

24.576.010

5.315.549

Exlgjwej a longo pmo
Contas-

correntes com
encero*»

financeiros
Oebántures de mercedo

Crt  Crt

10.388.418

27.821.646
2.165.594

13.517.278

229426

ZZZZ 54.'35.36;

15712.401 2.675 188

Resultado do exercício

Vendei
petroquímicos

e utilidades-C71

Comprei de
meteriais

a serviços%s

1.681.111 128.963.121

174.428.341
16.904.905

32.786.601

175035344

_4O0836.307

122.464 681

Receitai
financeiras

auferida.CF*

3.687.950
4.843.231
4.495.532

19.108.269
4.734.245

Deepetei
linanceirai
incorridasC7J-

4.916 958

8.687.118
562.221

33.044.340
7.931.102

128.963 121 36.870.786 55.141.739

INVESTIMENTOS EM SOCIEDADES CONTROLADAS E COLIGADAS
(Em milhares de cruzeiros)

Data
base

PARECER DOS AUDITORES

Controladas:
COPENER - Copone Energética S.A.
CEMAN - Central de Manutenção de Camaçari S.A.
PESCON - Pesqueira do Recôncavo Ltda.
PN - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (hl
NITHOCARBONOS A. Idl
FISIBA - Fibras Sintéticas da Bahia S.A. (bl
COPENE - Monômeros Especiais S.A.
TEGAL - Terminal de Gases Ltda. (bl

Coligadas:
SALGEMA - Indústrias Químicas S.A. (bl
TEQUIMAR - Terminal Químico de Aratu S A. (bl
COMSIP - Engenharia S.A. (bl
ACRINOR - Acnlonnrila do Nordeste S.A, (bl

30 set
31 out
31 out
31 out
31 nut
30 set
31 out
31 out

31 out
31 out
30 set
31 out

Participação da
COPENE no capital Valor nominal das

integralizado ações ou quotas•'-1985 rratra ___r~ tüb
% CrS CrS

Capital integralizado
1985" '""

._£3
99,99
93,49
99,99
99.99
65.43
49.1 1
99,99
61,35

23.23
38,04
39 99
20.14 lei

99,99
93,49
99,99
99.99
63,60
47,12

47,60

1,00 1,00
Sem valor nominal

1,00 1.00
11,43 3.59
9.63 3.04

Sem valor nominal
1,00
1,00 

' 
1.00

23.18 21,24 7.02
38.04 Sem valor nominal
36 85 (c) lei
20.14 lei (D III

33 947 986
24.000 000
2.898413
2922.502

127.362 887
153 034 556

10000
44.692. 100

105.362.515
19.014.136
5.656.167

43.281.864

1383
ZSÜ

11.307.534
7 500.000
2898.413

917 916
29 724.650
97 743.475

12 534.009

33515915
6 667 349
1.789 642

10870.498

Patrimônio liquido ajustado (a)TCB5 T58Í

~C71 Crt

Lucro (prejuízo) liquido,
1585 

TSB4
"67- "Cri

122 400.879
101.430.253

30 266590
9 342 676

378 414.474
401.490.675

13.137
113.264.830

1.981.454.742
183 981.681

23 014.798
363.756.867

37.512 523
30 284.109

9 275.883
2.911.277

108.865.174
104 679610

30.803.473

628 217 334
55.044.678

7 986 224
102.363.192

Em implantação
1,806.240 480 433

Em implantação
69.748 296.683

(14 493.6691 21080.894
(47,970.5381 163567.2761

Em implantação
(5.198.320) 12.159 1271

58814673
9616.710
1.380.385

58.354.926

69.194 982
2,271 691
2.397.154

29.806.178

Srs. Acionistas. Consplheiros e Diretores ria
COPENE - Petroquímica rio Norrieste S.A.
Camaçari - BA

Examinamos o balanço patrimonial da COPENE - Petroquímica rio
Nordeste S.A. em 31 de outubro de 1985 e as respectivas demonstraçSes
rio resultado, rias mutações rio patrimônio líquirin c rias onqr.ns e aplica-

ções de recursos para o exercício findo naquela data. Nosso exame foi efe-
tu.irio rie acordo com as normas de auditoria geralmente acenas e, conse-

qüentementè, Incluiu as provas nos mastros contábeis e outros procedi-
mentos de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias. Conforme
mencionado na nota 6. as demonstrações financeiras das cohyarias e rie ai-

qumas controladas foram examinadas por outros auditores independentes,
e este nosso parecer, na medida em que se relaciona aos valores rrcferentes
a essas coligadas e controladas, baseia so nos relatórios desses auditores.

As demonstrações financeiras referentes 00 exercício anterior, in-
cluírias para fins rie comparação, foram auditadas por outro auditor inde-

pendonie.
Em nossa opinião, baseada em nosso exame e nos relatórios acima

referidos rie outros auditores independentes, as demonstrações financeiras
cítaçfas no primeiro parágrafo representam adequadamente a situação patrí*
inonial e linancelra ria COPENE - Petroquímica dn Norrieste S A. em 31
rie outubro rie 1985. o resultado rltr suas operações e as origens e aplicações
rte seu* '«cursos correspondentes ao exercício lindo naquela data. de açor-
rio com os princípios rie contabilidade geralmente aceitos, apdc4rios com
uniformidade em relação ao exercício anterior.

Salvador, 9 de novembro rle 1985

DELOITTE HASKINS A SELLS
Auditores InrieppnrienteS
CRCSP 11 609 "S" BA

JOSÉ BEISL BARRETTO
Contarior

CRC RJ 0156748 "S" BA

(a) Os patrimônios líquidos constantes das demonstrações (maneei.as foram ajustados em lunçâo rie dividendos propostos e pagos antecipadamente r> eventos subseqüentes relevantes.

Ib) Auditarias por outros auditores independentes.

i?) cSnsl^tordoTe $£££?fcí^fíSíf d^mÕS £'*o£—^Companh.a se ob„r,a a. durante o pe, iodo de enco anos. a de 28 de maio de 1982. a qualquer tempo em qu. for solicad,

,1, Tc" 
"s^^ ACRiNOR - Acnlon a do Nordeste S A . o.avadas com cláusula de ,n,rans,e„b,„dade por um per.odo de quatro

anos contado da data de sua transferência pelo FINOR

(fl Ações sem valor nominal em 1985 (CrS 20.18 em 19841,

7. MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO
(Em milhares de cruzeiros)

Saldo no
inicio do Intagraliiaçôes/

Controladas:
COPENER - Copene Energética S.A.
CEMAN - Central de Manutenção de Camaçari S.A.
PESCON - Pesqueira do Recôncavo Ltda.
PN - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
NITROCARBONOS.A.
FISIBA - Fibras Sintéticas da Bahia S.A.
TEGAL - Terminal de Gases Ltda.
COPENE - Monômeros Especiais S.A.

Coligadas:
SALGEMA - Indústrias Químicas S.A.
TEQUIMAR - Terminal Químico de Aratu S.A
COMSIP - Engenharia S.A.
ACRINOR - Ácrinolonitril» do Nordeste S.A.
Total - 1985

exercício
Crt

37.512.521
28.197.642

9 275.883
2.962.683

69.240.891
49.272.856
14.662.453

145.626.458
20.126.571

3.062.166
20.413.271

400.353.395

__<j_isicõei
_ç3

32 674.486
31.477.962
1 1.729.500

10.000

Dwsigio
Ganho (parda)

da capital13

(3.292.2461
1623.9301

6.883426

Dividendos
recebidos/

a receber
Cr*

(4.393.5821

13 663.9591
1865.3961
1250.4801

114.966.8431
124,140 2601

Total 1984

Correçio
monetária do

exercíciom
84.888.334
63.809.383
20.990.706

6.704 352
167.314.127
138.753.551
39.401.763

3 137

316.834.001
45.111.983

6.362 658
37.593039

927.767.034

221.615 424

Ajuste pelo
método di

equivalência
patrimonialcíi

Amortiração
de

desiflio
CrJT

Constituição
(realização) da

reserve de
reaveliecão

2.582440

1156.6111
113309.7601
(24.336.5001

13.189.1691

31.831.454
6 467.876

418.353
19 055 068
19.363 151

24.167.095

4487.925

320.512

Participação
no patrimônio
liquido no fim

do exercício
Cr»

122.400.855
94.589.465
30.266 589
9.510424

252.721.841
195.775681
69.487.973

13.137

137.256.8841 453.371.070
(1.719.7611 69.121.283

9.592.697
62.094.535

(37.744.993) 1.368.94S.450"1

25.483925 400.353.395"

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

• Inclui Cr$ 355.748.146 mil (CrS 124.524.953 mil em 1984) relativos a reavaliações do imobiliiado em sociedades controladas e coligadas que lotam consideradas no patrimônio líquido.

O Conselho de Administraçío da COPENE - PETROQUÍMICA OO
NORDESTE S.A., tendo examinado o Relatório e as Contas ria Diretoria

da Sociedade, referentes ao exercício social encerrado em 31 rie outuhm rte

1985. com a abstenção rio voto do Conselheiro José Jucá Beierra Neto. por
ser também membro da Diretoria, resolveu manifestar-se favoravelmente à

sua aprovação, bem como à proposta de riestinação rio lucro liquirto rio

exercício, recomendando seu encaminhamento a Assembléia Geral Ordi-

niria.

Rio rie Janeiro. 21 de novembro rie 1985

Ernesto Geisel
Presidente

Tarcísio de Vasconcelos Maia
Vice-Presidente

Carlos Manam Bittencourt
Eliseu Resende

Hamilton Sérgio Alberla/zi Drummond
José AuquSto Angnsant

Jnse Clemente de Oliveira
José Jucá Bezerra Neto

José Figueiredo Paschoal Junior
Renato Pilotto

Pery Igel

Partido anticomunista surge na onda de Jânio pmdb-sp decide hoje se
1 ai uuu a.AALAv^xAA^jLj.j.o.Li* ^^ Rep nrftmftvfirá tirévms DaráI

São Paulo — Na esteira da onda que levou o ex-Presidente
§5 Jânio Quadros à Prefeitura de São Paulo deu na praia o
% incipiente Partido de Ação Nacionalista (PAN). agremiação
$quc alega estar disseminada em 18 Estados e sc diz responsável
Ií pela mobilização de preciosos votos anticomunistas que ajuda-
í; ram a eleger Jânio.

Ainda sem o registro partidário — apresenta-se como uma
,'í "associação civil dc resistência ideológica" sob o nome Ação
1 Nacionalista surgida em São Paulo em 1983 — a entidade reúne
jpara a luta anticomunista, segundo seu secretário-geral, Anto-

$nio Carlos Meirelles. 11 mil filiados e "muitos simpatizantes".

Ironicamente, seu fundador e atual presidente. Rõmulo
' Fontes, 38 anos, foi ativo militante comunista na década de 60,
| preso, torturado c apresentado pelos militares na TV, em 1970,
S como um subversivo arrependido.

Desde 1983, a Ação Nacionalista tinha uma atuação.
Hrealátivarnente discreta, mas encontrou na candidatura dc Jânio
;' Quadros — com sua pregação anticomunista dirigida contra o
| candidato do PMDB — Fernando Henrique Cardoso — o
| momento ideal de vir à tona. No comício final de Jânio na Praça
I da Sé apareceram com destaque as primeiras faixas do PAN.

1 Na periferia
Em trabalho na periferia da capital, junto a igrejas

angélicas, fazendo palestras, mobilizando seus militantes na
- boca de urna e distribuindo 5(1(1 mil exemplares do jornal Ação
"^Nacional com a manchete "Em São Paulo c no Brasil, náo aos
N comunistas . a organização atirou-se ferozmente em defesa de
I Jânio Quadros.

Aliados à Juventude Janista e ao Movimento Jovem Jânio
| Quadros, duas combativas e radicais entidades janistas, a quem

; forneceu, segundo seus dirigentes, "o embasamento ideológico
necessário, a Ação Nacionalista surpreendeu-se com os resulta-' 
dos. "Pensávamos em sair apenas como comissão de frente, mas

V

acabamos a bateria da campanha", afirma, eufórico, o presidên-
te Rõmulo Fontes.

De militância ativa na década de 60, Rõmulo Fontes, na
época ligado a VPR dc Carlos Lámarca, foi um dos presos
políticos do Presidio Tiradentes de São Paulo apresentados na
TV em maio dc 1970 que renegaram a militância esquerdista
radical na época.

— Não nego que tenha sido torturado. No entanto, meu
afastamento do marxismo foi fruto de minha própria reflexão.
Mais quc isso, foi padre Cícero que me ajudou a sair daquelas
trevas para encontrar a luz — observa o agora anticomunista.

O renascimento de Rõmulo renegando a antiga militância
tomou forma a partir da fundação da Ação Nacionalista. Com o
apoio dc empresários e entidades cujos nomes não aponta, ele
diz que a foi expandindo até conseguir fundar 18 núcleos no
país.

Os recursos para a organização, de acordo com seu
secretário-geral, Antônio Carlos Meirelles, surgem da "cobran-

ça dc dízimo entre os membros e da colaboração de empresa-
rios, agricultores e entidades culturais". Meireles nega que a
Ação Nacionalista tenha ligações com a Causa Internacional, o
braço político da seita Moon, ou com a TFP.

— Náo somos milícia nem seita religiosa. Respeitamos o
trabalho anticomunista dessas organizações, mas trabalhamos
em faixa própria. Estamos sempre abertos à colaboração, mas
sem condicionanles — assegura o presidente, Rõmulo Fontes.

Enquanto aguarda a transformação da Ação Nacionalista
em partido c a Constituinte, para a qual pretende levar
representantes dé cada um dos Estados onde está instalada.
Rõmulo revela que vai incrementar o trabalho nas áreas

periféricas e em alguns sindicatos. Com convicção inabalável, o
presidente da Açáo garante que ganhará do padre Cícero —
"quc já me arrancou das trevas — força para defender o
Brasil". Alé como Lampião, se for preciso".

Cristão vota em
JÂNIO

í*ã$_L5_ ^ y

¦^''___¦"

[ H|

"Não rjeixe a Fbice e o Martelo"
ciestruirem nossa Fé

NÀO VOTE NO ATEU!

Vtf.Fièerai JOSÉ CAMARGO-PTBPFL

Um dos "santinhos'' usados na campanha
eleitoral de São Paulo

.

promovera previas para
formar futuro diretório

São Paulo — O PMDB paulista decide hoje sobre a
realização de prévias para a escolha do futuro diretório regional
a ser eleito na convenção dc 26 de janeiro quando o prefeito
Mário Covas e o vice-governador Orestes Quércia, ambos
candidatos ao governo, medirão forças.

A proposta será apresentada pelo lu secretário, José Maria
Monteiro, e por ela os 2 mil e 100 delegados pemedebistas
escolherão três nomes para integrar o futuro diretório estadual.
Os 93 mais votados o integrarão, os 70 primeiros como titulares
e os demais, como suplentes.

A realização das prévias não interessa a Quércia que só as
aceita em último caso e desde que os delegados votem em
apenas um nome. Caso contrário, ele terá diluído o controle que
exerce sobre a base partidária, exatamente o que pretendem
seus oponentes.

Nos últimos dias uma série de reuniões mobilizou os
dirigentes e as lideranças pemedebistas em Sáo Paulo. Em todas
foram analisados os resultados de 15 de novembro e, principal-
mente, a sucessão estadual que. devido ao número de cândida-
turas _ além _e Covas c Quércia. o ministro Almir Pazzianotto
também se lançou — ameaça implodir o partido.

Na noite de ontem, o governador Franco Montoro jantou
com a bancada federal no Palácio dos Bandeirantes e à mesma
hora o secretário de Descentralização e Participação, José
Grégori. reuniu em sua casa outros secretários, dirigentes
partidários, os principais burocratas do PMDB-SP e parlamen-
tares.

A reunião na casa de Grégori náo agradou a certas áreas
do partido. Estas entendem que ele juntou alguns dos responsa-
veis pela derrota, incapazes portanto de fazer uma avaliação
isenta. Para estes grupos, a única análise válida será a que o
diretório regional divulgará breve, a partir dos relatórios dos 56
diretórios distritais da capital.
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Náufrago à vista

O empresário de colarinho
branco Assis Paim Cunha — que
comandou o naufrágio do grupo
Coroa Brastel — reatou relações
com o governo.

Em menos de dois meses, Paim
Cunha já esteve por duas vezes com
representantes do Banco Central,
em busca de uma saída para os 34
mil lesados que compraram letras
de câmbio frias da Coroa Brastel.

Até então Paim Cunha não se
encontrava com o governo desde
que seu grupo foi a pique, na noite
do dia 27 de junho dc 1983.

¦
O que emperra ainda as nego-

ciações c a dívida do grupo em
liquidação com o Banco Central.

A dívida que começou com Cr$
30 bilhões se transformou, pela ma-
nia da correção monetária em Cr$
350 bilhões, dos quais CrS 100 bi-
lhões já foram amortizados.

Pelo telefone
Não é de todo impossível que o

presidente do banco central americano,
Paul Volcker, tenha usado um orelhão
da Cetel no Aeroporto do Galeão, no
Rio, para telefonar ao ministro da Fa-
zenda, Dilson Funaro, em Brasilia.

E que o telefonema — que pressio-
liou o governo brasileiro a arcar com as
dívidas externas do Comind, Auxiliar e
Maisonnave — foi dado ao meio-dia da
sexta-feira e naquele momento Volcker
estava em trânsito no Galeão.

Ele fazia hora para pegar o vôo l)42
da Cruzeiro, das I2h3()min, com destino
à Argentina.

¦
O presidente do banco central ame-

ricano está na Argentina, segundo as
autoridades americanas, para pescar
trutas.

Namoro
Também o governador Leonel Bri-

zola está paquerando o futuro senador
Jamil Haddad. do PSB.

Os dois lem encontro marcado nesta
semana.

No ar
O Banco Central, que no mes passa-

do teve que passar adiante o scujatinlio
executivo, acaba de incorporar à sua
frota nada menos do que oito aviões,
incluindo aí dois modelos Slation, um
Lear jet c o moderno King Air.

Este c o testamento aéreo que os
finados bancos Auxiliares, Comind c
Maisonnave deixaram para o Banco
Central, a quem cabe gerir os bens das
empresas cm liquidação.-

Sem saudades
A julgar por algumas estatísticas —

divulgadas pelo próprio ministro Marco
Maciel — o Mobral morreu sem deixar
muitas saudades. A saber:

Oito cm cada dez brasileiros não
conseguem escrever um bilhete ou ler
uma simples bula dc remédio.

Seis em cada dez servidores pú-
blicos náo tem sequer o primeiro grau
completo.

O petróleo é nosso
Começa hoje a contagem regressiva

para que o Estado do Rio tenha final-
mente acesso ao pagamento dc royalties
pelo petróleo que extrai da bacia dc
Campos.

Um telefonema dado na semana
passada pelo presidente José Sarney ao
governador Leonel Brizola selou dc vez
um acordo político que vai permitir a
votação do projeto dc royalties, ainda
esta semana.

¦

Pelo acordo final a Petrobrás pagará
1% do valor do petróleo extraído a
título de royalties — ficando o Fundo dc
Participação dos Municípios com 3%, o

Lance-Livre-
O secretário de Justiça Vivaldo Barbosa

legisla em causa própria quando tenta anular
a eleição do último dia 15 em Arraial do
Cabo. O candidato do PDT que perdeu
segue sua orientação política.

O prefeito eleito do Recife, Jarbas Vascon-
eelos, já escolheu seu primeiro secretário: o
jornalista Homero Fonseca.

Lançado candidato à sucessão do presi-
dente José Sarney. pelo deputado estadual
Jose da Conceição, durante solenidade cm
Januária, o governador Hclio Garcia negou
três vezes ler qualquer pretensão neste sen-
tido.

O Instituto dos Economistas promove hoje
às 19h debate sobre a Constituinte com a
presença do engenheiro Sérgio Quintella e dos
cx-deputados Rafael dc Almeida Magalhães e
Ferro Costa.

A Empresa da China comunista Mini-
metais, que está se implantando no Rio com
o nome dc China Metais e Minerais (Brasil
LTDA), vai comemorar a nova filial com um
coquetel no próximo dia 28 no Country
Club.

O alor José Lewgoy está se preparando
para um novo filme, A mansão, uma co-
produção México-Colômbia.

Noite mineira hoje no Rio Palace, onde
será lançado o livro Árvore, dc Sônia Lins.

Acaba de ser criada a Associação dc Mora-
dores e Amigos da Serrinha Mendanha, em
Campo Grande. Entre as principais reivindi-
cações que serão levadas ao administrador
regional nesta segunda-feira estão: asfalta-
mento, escola e conclusão das obras da única
pracinha que atende à comunidade.

Os americanos Barbara Boyl, advogada, e
Dan Farewcll, banqueiro, e o empresário
brasileiro Roberto Dutra Vaz participam
hoje às 16h, no FestRio, de um debate sobre
incentivos fiscais para a cultura.

Estado com 2r,h, o município produtor
com 1% c a Marinha com 1%.
"Tietà" na TV

O prato principal do cardápio da TV
Globo no próximo ano será a série Tiela
do Agreste, baseado no livro de Jorge
Amado.

É com ela que a Globo pretende
mostrar sua força ao público italiano,
através da TV Monte Cario, recente-
mente adquirida pelo empresário Ro-
berto Marinho. ¦

O roteiiisla Doe Comparato já está
trabalhando lull-timc no projeto dc
Tieta.
inflação

Mesmo com as enchentes a inflação
este més deverá ficar na casa dos 2%.

Na Argentina, é claro.
Carga pesada

O tradicional banco americano First
Chicago já enterrou no Brasil mais dc
100 milhões de dólares para sanear o
Banco Denasa de investimento.
Briga de foice

A eleiçáo do líder da bancada do
PMDB na Câmara, no início do próxi-
mo ano, já esquentou c promete pegar
fogo.

Os moderados querem de volta o
cargo, hoje cm poder do deputado
Pimenta da Veiga, da ala esquerda.

Os oásis da Aliança
A Aliança Democrática foi mesmo a

grande derrotada nas eleições inunici-
pais. Nos três únicos Estados onde
ganhou — Sergipe, Paraíba e Amazo-
nas — havia motivações extras para o
bom resultado colhido.

Em Sergipe, a campanha teve como
objetivo derrubar a oligarquia da fami-
lia Franco. Sob esse prisma, o eleitora-
do absorveu sem problemas a junção do
PMDB com o PFL.

Na Paraíba, o prodígio foi possível
graças a um acórdão que juntou desde o
PDS até os partidos comunistas. Não
escapou ninguém, a náo ser o PDT, o
PTB c o PT, que náo tem força no
Estado.

No Amazonas lambem subiram jun-
tos nos palanques desde representantes
da direita até a esquerda independente.
Pulsação

O presidente José Sarney vai sentir
hoje a pulsação de boa parle do empre-
sariado paulista, na conversa que terá
com o presidente do Grupo Pão-dc-
Açúcar, Abílio Diniz.
Filmes na fila

Depois de emplacar um semestre
praticamente inteiro sem lançar filmes
nacionais — os últimos, cm agosto,
foram Avaeté, de Zclito Viana, c Espe-
lho de.Carne, de Antônio Carlos Fon-
loura —, a Embrafilme decidiu que, cm
vez dc extinguir sua distribuidora, vai
reforçá-la.

Não haverá lançamentos até janci-
ro, quando estréia o filme dos Trapa-
lhões feito com o desenhista de quadri-
nhos Maurício dc Souza.

Depois, estão na fila para 1986 pelo
menos 20 filmes nacionais importantes,
como O Beijo da Mulher Aranha, dc
Hcctor Babcnco, Eu Sei que Vou te
Amar. dc Arnaldo .labor, Sonho Sem
Fim, de Lauro Escorei, os premiados A
Marvada Carne, de André Klotzcl, c A
Hora da Estrela, dc Susana Amaral,
além dc Pedro Mico, dc Ipojuca Pontes,
c Fulaninha. dc David Neves.
Eleições 86

O chanceler Olavo Setúbal resol-
veu, mesmo antes da desincompatibili-
zaçáo, ir à luta pela disputa do governo
dc São Paulo, no ano que vem.

Ele começa esta semana uma espé-
cie dc circuito universitário no interior
paulista, falando inicialmente em esco-
las do ensino superior cm Presidente

-"Prudente, Campinas, Araçatuba c Ara-
raquara.

Outro diretor do Banco Centrai que tem
operado com competência no episódio da
liquidação dos bancos Comind, Maisonnave e
Auxiliar: José Tupy Caldas de Moura, da
área dc fiscalização.

O Conselho Nacional dc Direitos da Mu-
lher lança hoje, cm Brasília, a Campanha
Nacional de Combate à Violência Contra a
Mulher, com um seminário de que partici-
pam Jacqueline Pitanguy c Rose Marie Mu-
raro.

O empresariado do Rio de Janeiro, repre-
sentado pelo Clube dos Diretores Lojistas,
solicita ao Secretário de Polícia Civil, Amai-
do Campana e ao secretário dc Polícia Mili-
tar, Carlos Magno Cerqueira, o reforço do
policiamento nos estabelecimentos lojistas nas
festas de fim de ano.

Território dc Sonho é o livro que Lygia
Malaguti lança hoje na Beton Engenharia, no
Leblon.

Um almoço hoje deverá reunir os ex-
deputados Wcllington Moreira Franco e Pau-
Io Alberto Artur da Távola. Os dois devem
fumar o cachimbo da paz e juntos tentar
recolher os cacos do PMDB do Rio.

Falando ao PEN Clube, o embaixador da
França no Brasil, Bemard Dorin. pregou a
defesa dos valores culturais franco-
brasileiros, "a começar pelos nossos idiomas.
que traduzem o gênio próprio dos nossos
dois países e uni patrimônio ameaçado".

O PDT está namorando firme — segundo o
deputado Bocaiúva Cunha — pelo menos
mais quatro deputados federais de outros
partidos.

Com o crescimento do número dc trans-
plantes no Brasil vale lembrar uma pérola da
filosofia de pára-choque de caminhão: "Rico
só lembra de pobre na hora do transplante."

MEC poderá
exigir mais
aulas em 86

O Ministério dil Educação
pode aumentar em 86 a carga
horária de aula nas escolas —
hoje reduzida a alé Ires horas
diárias —. caso atenda suges-
táo da (omissão de Reforma
do Ensino. A medida objeti-
va melhorai' a qualidade do
ensino e faz parte do relato1
rio a ser encaminhado ao
MEC até o lim do ano.

O professor João Validei1'
lei Gcrajdi (Unieamp), que
integra a comissão, defendeu
amplo debate das medidas
antes de sua aprovação. Ele
participou na PUC do encer-
lamento do 3" Encontro tle
Professores de Redação do
Rio. onde se constatou a ne-
eessidade da mudança da
imagem autoritária dos mes-
tres para postura mais lui-
mana.

O anúncio do pleiteado au-
mento da carga horária foi
feito pelo professor Celso
Luít (UFRGSj um dos nove
membros da comissão e que
lambem participou do encon-
tro na PUC.

A carga deveria ser de
oito horas para o aluno ter
orientação adequada. Mas
essa e outras medidas são
sugestões que o MEC pode
adotar no próximo ano ou
náo.

João Vandcrelei defendeu
como medidas mais urgentes
a definição de objetivos co-
muns do ensino pelo Gover-
no, assim como maior unida-
de ortográfica para a língua
portuguesa.No primeiro grau seria
importante que o aluno sou-
besse pelo menos ler e esere-
ver com clareza — disse ele.

O depoimento do profes-
sor Gustavo Bernardo
(UERJ) foi o que despertou
maior interesse entre as cinco
palestras dc encerramento do
encontro, que teve o apoio
do JORNAL DO BRASIL.

Na opiniáo de Gustavo
Bernardo, o ensino atual tem
no próprio professor uma de
suas deficiências.

O professor deve esti-
mular o aluno a escrever para
alguém interessado cm lê-lo,
mas é preciso reconhecer que
muitos colegas escrevem
pouco e alguns não têm nem
mesmo condições dc ocupar
a cadeira — reconhecem ele.

A professora Maria do
Carmo Fernandez ponderou
que, apesar de a categoria
ganhar 

"muito mal e conside-
rar bobagem esse negócio de
que ser professor c uma mis-
sáo", ele jamais vai prejudi-
car o aluno por isso. Sua
opinião é compartilhada por
Lúcia Helena Pereira, que
falou das técnicas dc motiva-
çáo dos alunos.

Nem sempre eles se
sentem motivados. Aí c pre-
ciso mexer com o lado enio-
cional e afetivo do aluno, de
forma a estimulá-lo. o que
implica a mudança da ima-
gem do professor.

A Professora Rosa Marina
(PUC/RJ) lembrou que antes
da técnica o professor deve-
ria desenvolver nos alunos a
percepção e o espírito de cri-
tica.

Tem-se que acabar com
a idéia de verdades absolu-
tas. O professor deve assumir
o papel de um socializador,
de forma a fazer com que as
crianças se tornem mais cons-
cientes da realidade que as
cerca.

Dinheiro
pelo Credi VIP
da Cédula

De CrS 5 a 12 milhões
com a menor taxa do
mercado. Aproveitei

Ligue 221-508le fale
com a gerente VIP.
CÉDXTI.A.
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Taxa de ociosidade é de 40%
nos ambulatórios do INAMPS

Em alguns postos, os médicos são
tantos que não há espaço para todos
trabalharem. Em outros; os médicos são
também numerosos, mas a maioria traba-
lha num mesmo turno, provocando con-
cenlração da demanda e gerando filas. E
em outros, enfim, os médicos sáo irisüfi-
cientes para atender à grande procura.
Este é o perfil da rede de 70 ambulatórios
(PAMs, Postos de Atendimento Médico)
do INAMPS no Eslado do Rio de .lanei-
ro. que apresentam uma luxa média dc
ociosidade de 40%.

Segundo o superintendente regional
do INAMPS. Luiz Santini, náo há um
PAM sequer que funcione dentro dc
padrões considerados ideais. As dislor-
ções deverão ser corrigidas através dc um
programa de melhoria do atendimento
cm ambulatórios c hospitais, que se ini-
ciou há um més c tem previsto para
quarta-feira o Dia Estadual do Debate
sobre a I lunianizaçáo do Atendimento na
rede-do INAMPS.

Desumanização
— A desumanização do atendimento

na rede do INAMPS — disse ele — é
fruto de um modelo dc saúde lucrativo,
voltado para a iniciativa privada c para a
população dc maior renda. Para modifi-
cá-lo, é preciso um trabalho dc base, uma
conscientização geral que pretendemos
alcançar com o debate amplo.

Há um mês. o INAMPS convocou
Iodas as entidades representativas dos
usuários dc seus serviços dc saúde (FA-
MERJ, FAFERJ, CUT, Conclat, Fctag)

e os sindicatos dos profissionais que Ira-
balham cm sua rede dc 16 hospitais c 76
PAMs. Juntas, estas entidades formaram
um fórum permanente dc debates, com
assembléias ás sextas-feiras.

"Nunca o luncionamcnto da rede do
INAMPS foi questionado ou debatido
com a participação dos principais interes-
sados no assunto", disse Santini, acres-
centando: "Não nos adianta fazer estudos
c adotar soluções tecnocrátieas, se náo
soubermos o que os usuários pensam dos
nossos serviços". Até o dia 27. cidadãos c
entidades interessados cm participar do
debate poderão elaborar relatórios com
críticas c sugestões, que serão absorvidas
depois cm um grande diagnóstico da
situação.

— Claro, sabemos quais os princi-
pais problemas — observou Santini. —
Eles são mais ou menos óbvios c tém um
espelho fiel nas filas. Mas por que oeor-
rem as filas? Elas são resultado dc uma
má distribuição dc profissionais por nossa
rede, dc um sistema ultrapassado dc
marcação de consultas, dc uma conecn-
tração exagerada dc médicos cm determi-
nados turnos, dc falta dc pessoal cm
determinados hospitais. Enfim, as filas
sáo o efeito da desumanização do atendi-
mento cm nossa rede dc ambulatórios e
hospitais.

Santini acha que o Dia Estadual do
Debate sobre u Humanizaçáo do Atendi-
mento será fundamental na definição das
prioridades c das linhas mestras do pro-
grama que o INAMPS pretende desen-
volver para corrigir as distorções. "Hoje,

temos a maioria dos nossos médicos lota-
da cm hospitais c PAMs da Zona Sul, da
Tijuca c do Centro, áreas onde o atendi-
mento é voltado basicamente para a po-
pulaçáo dc maior poder aquisitivo. Na
Zona Oeste c na Baixada Fluminense,
onde a população é mais carente, faltam
médicos c pessoal. Não podemos aceitar
que nos hospitais da Lagoa c de Ipanema '
a relação nicdico-lcito continue a ser
superior aos padrões exigidos pela OMS.
enquanto na Baixada o déficit dc profis-
sionais da área dc saúde c cada vez mais
acentuado.1'

Ociosidade
iv*.

Segundo cie, dos 141) médicos contra-
tados pelo INAMPS nos últimos 4 anos
para o Hospital dc Nova Iguaçu, pelo
menos 90 já se transferiram para o Rio,
sobretudo para hospitais e PAMs da
Zona Sul. No Pam da Avenida 13 dc
Maio há tanto médico que falia lugar
para trabalhar. Nos 16 hospitais, a oeiosi-
dade também é grande, sobretudo cm
algumas especialidades, como cirurgia
cardíaca.

As prioridades do programa de hu-
manizaçáo do atendimento serão defini-
das após o dia estadual do debate, mas
Santini já prevê que uma delas certamen-
te irá recair sobre a necessidade dc rema-
ncjamcnlo dc pessoal. "Temos 

que au-
mentar a produtividade das unidades do
INAMPS, que, cm termos dc ambulató-
rio, apresenta uma taxa dc ociosidade de
40%. Temos que melhorar os nossos
serviços. E isto terá que ser feito através
do debate", concluiu ele.

Foto de Beth Santos
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Filhote de tucano-toco era vendido ontem a Cr$ 450 mil na feira da Praça Vainhageti

Comércio ilegal de animais na
Tijuca expulsa passarinheiros

Nâo cobramos
1 taxa de cadastro

Tradicional ponto de encontro de
criadores de passarinhos, a Praça Var-
nhagem. na Tijuca, se transforma a cada
final dc semana num mercado ilegal de
vendas dc animais silvestres, como larta-
rugas, tucanos e papagaios. Idealizador
dos encontros dos criadores há 35 anos,
Walter Pinto de Oliveira protestou contra
a "invasão dos traficantes de passarinhos
c a falia dc fiscalização do IBDF."

Ontem, no Bar do Curió, que fica cm
frente à praça c onde passaram a se
reunir os criadores depois que a feira
perdeu sua característica principal — a
troca dc conhecimentos entre os passari-
nheiros —, dezenas dc criadores diseu-
tiam uma solução. Muitos náo quiseram
se identificar, com medo dc represálias
dos traficantes de passarinhos. Mas todos
concordaram que, se nada for feito, os
criadores seráo cm breve uma espécie cm
extinção.

Feira
Na pequena praça onde há 35 anos

criadores dc passarinhos se reuniam para
a troca dc informações c conhecimentos,
agora o que se vê é o comércio ilegal dc
animais silvestres, muitos deles cm esta-
do lastimável. Segundo os criadores, os
vendedores arrancam as penas dos papa-
gaios para os animais parecerem mais

novos. Estas aves sáo vendidas a CrS 35
mil c, ontem, um filhote dc tucano-toco
era oferecido a CrS 450 mil.

Fábio dc Albuquerque Araújo, 13
anos, exibia orgulhoso seu periquito Ri-
co, pousado no dedo. Ele costuma ir à
praça para o bichinho "ver os amigos",
mas há crianças, como Pedro, oilo anos,
que comerciam tartarugas, a CrS 50 mil.

— Meu pai pega as tartarugas lá em
Caxias c eu vendo aqui na praça só nos
finais dc semana. O ponto do meu pai é
no Centro dc Caxias — conta Pedrinho.
ingenuamente, colocando num saco.
amontoadas, cerca dc 20 tartaruguinhas.

Na praça também podem ser compra-
das gaiolas, com preços que variam dc
CrS 80 mil a CrS 800 mil (de jacarandá e
acabamento com verniz dc violino), c
acessórios como comedor (CrS 10 mil),
poleiros com lixas para afiar garras dos
passarinhos (CrS 15 mil), banheirinhas e
bebedouros.

Se alguém quiser começar a criar
passarinhos, lem que gastar pelo menos
CrS 1 milháo, já que passarinhos mais
barato, um bom curió, por exemplo,
custa CrS 12(1 mil. Um curió canto-dc-
paracambi. segundo os criadores, chega a
valer CrS 1(1 milhões.

Podem ser encontrados lambem co-

inidas de passarinhos, como painço, CrS
24(1 mil o quilo, milho alvo e alpislc a CrS
1(1 mil e larvas-de-tenebra, CrS 2 mil a
dúzia. Os passarinhos "brabos" sáo os .
mais baratos c mais vendidos: coleiro.
canário-da-terra, maria-préta, tiziu é
bico-de-lacre,

— Esse pessoal vem das feiras dos
subúrbios c está, pouco a pouco, invádin-
do nosso local tradicional. As crianças já
não podem vir mais aos domingos apre-
ciar nossas aves, porque esses traficantes
dc passarinhos insistem em comercializarei
c tumultuam o local — desabafa um
criador.

Apinhados em pequenas gaiolas, 15 a
20 passarinhos muilo novos recebem ali-
mentaçáo no bico através de um eanudi-
nho e o proprietário explica ás crianças
"como é fácil alimentar os bichinhos". A:
invasão da praça náo agrada os criadores,
mas a venda ilegal dos animais silvestres
não perturba a maioria, pais com crianças
que váo ao local para apreciar e quase
sempre compram um passarinho.

Jorge Augusto Tavares. 30 anos. mo-
ia em Caxias c leva 45 dias para adestrar
um passarinho. Ontem ele exibia um
coleiro que sabia encher de água um '
dedal e tomar banho, virando-o sobre a
cabeça.
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Semana começa com o pão francês e o óleo mais caros
0 consumidor vai pagar

mais caro hoje pelo pão francês
e pelo óleo dc soja. O piíozinho
de 50 gramas, mais barato, so-
bc de CrS 25(1 para CrS 330 e a
lata dc 900 ml do óleo dc soja
salta de CrS 6 mil 120 para CrS
6 mil 850 para as marcas de
primeira linha como Liza, Pri-
mor. Violeta e Zillo, mas as
marcas dc segunda linha pode-
râo ainda ser encontradas abai-
xo deste valor. Com o aumento
do. Irigo e da farinha de trigo
estão sendo aguardados rcajus-
tes para as massas, os biscoitos
e o pão de fôrma.

Com uma oferta maior de
produtos, as pressões para altas
dos preços deverão ser meno-
res até o fim do ano. segundo
superintendente da Sunab,
Ericksen Madsen. A inflação
de, 13% esperada para novem-
bro sofreu grande influência da
alimentação, pricipalmcnte da
carne, café, margarina, salsi-
cha, queijo, manteiga, leite,
frango e ovos.

.Outro produto que sobe de
preço esta semana é o leite cm
pó. reajustado semana passada
pelo Conselho Interministerial
de Preços (CIP). A lata de 4IK)
gramas das marcas Ninho e
Gloria passará dc CrS 9 mil 940
para CrS 10 mil 78 nas gôndolas
dos supermercados. Apesar de
andar sumido, o leite cm pó
deve aparecer, segundo os va-
rejistas. A Maizcna c o sabão
em barra também terão altas
no fim do més, conforme anun-
ciou a Sunab.

A carne, cujos preços foram
majorados cm 10%, na semana
passada nos supermercados,
não sofrerá alterações, a curto
prazo, para o consumidor, pois
começam a chegar ao Rio as
primeiras partidas importadas
do Uruguai. A importação será
distribuída pela Sunab a preços
mais baixos para as grandes
redes dc varejo, evitando ele-
vaçôes do preço final. Segundo
o superintendente da Sunab,
Eriksen Madsen, ate o fim da
semana serão internadas 4 mil
to Seladas dc carne uruguaia e
as trestantes. 11 mil toneladas
compradas pela Interbrás che-
gani cm dezembro.

Não há escassez dc feijão
pafii o carioca e a Sunab já
liberou 10 mil toneladas dos
estoques reguladores para cm-
pacolamcnto e distribuição no
varejo do Rio. O feijão será
vendido, a partir da segunda
semana dc dezembro, a CrS 3
mil 400 o quilo ao consumidor.
Em relação ao arroz há um
volume dc 15 mil toneladas do
Instituto Riograndcnsc dc Ar-
roz (1RGA) para suprir os su-
permercados do Rio até o iní-
cio do ano, além dc 400 mil
toneladas dc arroz da Tailândia
— que já está sendo desembar-
cado no país — para regular o
abastecimento interno.

As perspectivas para os pró-
ximos 30 dias são de tranqüili-
dade na oferta dc alimentos
para a população, na avaliação
da Sunab. Mesmo com o aque-
cimento da demanda, devido à
proximidade do Nalal e ao pa-jj
gamenlo do 13" salário, não''
haverá falia dc produtos, con-
forme garantiu Madsen. Os su-
permercados, disse o presidên-
te da Associação dos Super-
mercados do Eslado do Rio de
Janeiro (Asscrj), Joaquim Oli-
veira Jr., estão estocados e co-
meçam a receber as primeiras
encomendas dc produtos nata-
linos importados, como a casta-
nha, nozes, amêndoas, avelãs e
bacalhau.

PDT festeja
vitória com
muito chope

Pcdclistas que trabalharam
na. campanha de Saturnino
Braga festejaram a vitória on-
tem à tarde, na Associação dos
Servidores Civis do Brasil, Bo-
tafogo: mil litros dc chope c
480 refrigerantes estavam à dis-
posição. Algumas autoridades
convidadas não compare-
ecram.

A festa foi promovida por
José Carlos Mendes, que pre-
tende candidatar-se a Vereador
em 1988. Dos convidados com-
pareceram apenas Zica (da
Mangueira), o carnavalesco
Elói Machado c o Presidente
do Conselho do Contribuinte,
pediatra Márcio Guimarães,
cotado, segundo político, para
assumir a Secretaria Municipal
de; Saúde, com Saturnino.

Foram convidadas 500 pes-
soas, mas pouco mais dc 100
compareceram á festa, que te-
vc início às llh. no ginásio da
ASCB, com bebidas c salgadi-
nhos. José Mendes disse que a
festa foi apenas para congraça-
mento dos que trabalharam na
campanha do PDT; a da vitória
será cm dezembro, na Man-
gue ira.

Zica. viúva de Cartola, acre-
dita que o Rio vá melhorar com
Saturnino Braga na Prefeitura.
Ela espera que o prefeito 

"olhe
tudo, a Mangueira e os pobres"— e aprove a indicação do
nome dc Cartola para o viadu-
to da Mangueira.

Elói Machado conversou
com Mário Guimarães e José
Mendes sobre seu projeto de
transformar os desfiles dc fan-
tasia em festa realmente popu-
lar; no Maracanãzinho.

Foto de Beth Santos
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Associação quer levar
moradores a debates

casa nova sobre a Constituição

Americano
chora com

Enquanto a greve não vem, o paulista Mário Taconi descansa, que ninguém é de ferro

Camioneiros deixam o Rio com
receio de sua própria greve

A maioria dos camioneiros conecn-
trados no Mercado São Sebastião, na
Avenida Brasil, partiu ontem para suas
cidades, temerosos de ficarem retidos no
Rio, devido à sua greve que pode ser
decretada boje ii noite pela assembléia-
geral, na Federação Nacional da classe.
Os poucos que ficaram, porém, estão
prontos a aderir ao movimento c mais
que o perigo dos assaltos nas estradas
reclamam das balanças dcsrcguladas dos
postos da Polícia Federal.

Os mais tranqüilos eram os de São
Paulo, como Mário Taconi, dc Birigui.
que descansava cm rede amarrada entre
seus caminhões. Para eles não é grande
prejuízo voltarem sem carga c "enquanto
isso podemos ficar por aqui c dar força à
classe". O paranaense Nestor dos Reis
sugeriu que o País todo siga o exemplo do
Paraná para a diminuição dos assaltos nas
estradas: o controle dos veículos de um
posto federal para o outro.

Mário Taconi, motorista autônomo,
nunca foi assaltado, mas conla que vários
amigos seus o foram c perderam eami-
nhão c carga. Proprietário de dois veícu-
los, que carregam 13 c 14 toneladas de
carga, ele ganha, cm média, CrS 2 mi-
Ihões por viagem c considera as rodovias
do Estado do Riò as piores quanto à
segurança.

Já Nestor dos Reis, embora apoie a

greve, afirma que o maior problema dos
camioneiros são as balanças.

Há uma semana saí com carga de
9 toneladas c recebi multa por excesso de
peso, no valor dc CrS 102 mil, quando
meu caminhão tem capacidade para 15
toneladas — disse.

Para ele, a única forma dc diminuir
assaltos é através dc controle dc um posto
para outro nas estradas federais.

No Paraná, os índices caíram
quando os caminhões começaram a parar
cm iodos os postos, acusando sua passa-
gem. Se dentio dc certo tempo, o veículo
não passar pelo posto seguinte, sai um
carro à sua procura.

Disse que os camioneiros temem ro-
dar pelas estradas do Mato Grosso onde
há perigo, assim como nas estradas do
Estado do Rio.

Camionciro há 35 anos, Edison Mar-
tinez, que viaja por todo o Brasil, jamais
foi assaltado, mas conta casos de amigos
que foram mortos.

Ele mora em Vidcira, Santa Catari-
na, e diz que náo suporta vir ao Rio (vem
a cada seis meses) devido à violência c,"principalmente porque não gosta da via
Dutra, onde sc tivermos dc parar por
qualquer motivo, é assalto na certa. Por
isso, sc houver greve, participo".

O gaúcho Antenor Corsso, com 15

anos dc estrada, conla o assalto dc um
colega que foi morto.

Foi cm estrada dc Ponta Grossa,
no Paraná. Mataram o motorista, leva-
ram a carga c o caminhão, encontrado
dias mais tarde no Paraguai — afirmou.

Empregado da Transportadora Zan-
fonati, dc Vacaria, Rio Grande do Sul,
considera impossível andar dc madruga-
da pela Belém—Brasília c pelas rodovias
que levam a Foz do Iguaçu.

Mas nenhum camionciro gosta
lambem de vir ao Rio, devido à violência.
Essa greve vai ser importante para cha-
mar a atenção para nosso problema. Não
podemos nem andar armados, o que
lambem pouco adiantaria, porque cm
caso de violência cia seria roubada c até
usada contra nós mesmos.

Os camioneiros parados no Mercado
São Sebastião não deixarão os veículos
serem carregados, caso seja decretada a
greve. Garantem que vão aderir, "até

porque nào teríamos condições dc fura-
Ia, porque ficaríamos queimados na pra-
ça". No Brasil existem cerca dc 450
profissionais, segundo a Federação.

Eles esperam que hoje, dc manhã,
apareçam mais veículos, embora a maio-
ria preferisse ter conseguido carga ainda
ontem, para poderem aguardar o movi-
mento em suas próprias casas.

"Meu sonho foi realizado.
Estou muito feliz", dizia, cho-
rando, o auxiliar de portaria
Pedro Paulo Americano, casa-
do, 42 anos. Ele foi um dos 25
moradores da favela do Aterra-
do Sào Lourenço, cm Niterói,
que receberam, ontem, do se-
cretário de Trabalho e Habita-
çâo, Carlos Alberto de Olivei-
ra, as chaves de suas casas
construídas pela Cchab e finan-
ciadas através do programa do
governo Cada Família, Um Lo-
te. O plano prevê o pagamento
de prestações de 15% do sala-
rio mínimo durante 48 meses.

A entrega das 25 casas foi
uma festa tanto para os mora-
dores da favela quanto para o
secretário Carlos Alberto de
Oliveira, que completou 44
anos e foi homenageado: rece-
bcu diploma de sócio benemé-
rito da associação dos morado-
res local, foi muito aplaudido e
ouviu homens, mulheres e
crianças cantarem parabéns.
PIONEIRO

De acordo com o secretário,
O projeto do Aterrado Sáo
Lourenço é pioneiro. Pela pri-
meira vez no Estado se realiza
um trabalho de urbanização
completo de favela sem remo-
ção dos moradores, que foram
alojados em barracões improvi-
sados enquanto aguardavam a
conclusão das novas casas.

O Aterrado Sáo Lourenço
tem uma área dc 22 mil 347
metros quadrados, ocupados
pelas favelas do Sabáo, Campi-
nho, Gás c Grilo Paz. Há me-
ses, 24 casas foram entregues e
221 estáo sendo construídas
com as entregues ontem, serão
270, com todo o serviço dc
infra-estrutura: água, esgoto,
luz elétrica, postos médicos e
policial, escola c demais cqui-
pamentos comunitários que se-
rão instalados.

— Tenho cinco filhos e ja-
mais acreditei poder um dia ter
uma casa. Sou lavadeira e o
dinheiro que ganho mal dá pa-
ra comer — disse, sorrindo,
Luiza da Costa, 40 anos. Ela
mora na favela há cinco anos e
também recebeu ontem a sua
casa, de alvenaria, dois quar-
tos, sala, cozinha c banheiro,
como as demais.

TURISMO
4" feirn no Caderno B. '»f;

Com protesto contra a decisão do Congresso Nacional de
não convocar Assembléia Constituinte exclusiva, a Federação
das Associações de Moradores do Estado (FAMERJ) realizou
ontem, na UERJ, o seminário "Os moradores c a Constituin-
te". "Agora", disse o presidente da entidade, Francisco Alen-
car, "a participação popular fica limitada e achamos necessário
que a nova Constituição seja submetida ao referendo popular".

A formação, por todas as 540 associações de moradores do
Estado, dc comitês pró-Constituintc, para levar o debate á
população, e a inclusão, no próximo ano, do item Constituinte
nos currículos das escolas públicas, como tema para seminários,
palestras c discussões com pais c alunos, foram algumas das
sugestões aprovadas.

Professor da Universidade Federal dc Vitória e membro da
Comissão Justiça c Paz, o jurista Joáo Batista Hcrkcnhoff disse
que cm todas as Constituições que o País já teve predominou o
individualismo do século 18 e que apenas um artigo, o 158, fala
da associação dc pessoas, tendo todos os demais uma perspecti-
va individualista.

Ele sc revelou pessimista depois da aprovação, pelo
Congresso Nacional, de uma Constituinte que nasce com o vício
da política brasileira, compromissada com o clientelismo.
Adiantou que a Constituinte não poderia ser formada por
deputados c senadores, até porque uma das questões a ser
repensada é a da duração dos mandatos parlamentares.

— Quando os parlamentares falam dc Constituinte —
acrescentou Francisco Alencar — mostram estar muito mais
preocupados com assuntos como o prazo de desincompatibiliza-
çáo para sc concorrer à Constituinte do que com princípios e
idéias que definirão a próxima Constituição.

Representantes das associações dc moradores dc Volta
Redonda, São Joáo dc Meriti c Laranjeiras falaram, na parte da
tarde, sobre trabalhos que realizam cm suas entidades a respeito
da participação de todos na Constituinte.

A FAMERJ organizará, ainda no primeiro semestre de 86,
um congresso extraordinário para debater as contribuições das
associações de moradores à nova Constituição.

LOJAS AMERICANAS S.A.
CGC/MF. Ni 33.014.556.0001/96

AVISO AOS ACIONISTAS
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

A partir do dia 02 de dezembro de 1985. será iniciado o pagamento do
58* Dividendo, a razão de CrS 2.55 (dois cruzeiros e cinqüenta e cinco
centavos), por ação ordinária, conforme deliberação pela reunião desta
data do Conselho de Administração, na lorma do disposto no arl. 29 do
Estatuto Social.
Os acionistas que possuem conta-correnle no BRADESCO e que comu-
nicaram essa condição à Instituição Financeira Depositária, lerão seus
dividendos creditados automaticamente naquela data.
Os acionistas nâo correntistas receberão. via poslal. no endereço cons-
lante dos registros da Instituição Financeira Depositária formulário
apropriado, para se habilitarem ao recebimento do dividendo indepen-
dentemenle dessa providencia, esses acionistas poderão a partir do dia
02 de dezembro próximo, tomar a iniciativa de se apresentarem ás
agências do BRADESCO de sua preferência, para essa habilitação, em
todo Território Nacional.
A Companhia pagará o dividendo à pessoa, que na data do alo de sua
declaração do Conselho de Administração. em 04.11.85, estava inseri-
Ia como proprietária ou usufrutuária da ação, sem prejuízo daquelas
negociadas em Bolsa anteriormente à realização da reunião do Conse-
lho de Administração que deliberou tal distribuição.
IMPOSTO DE RENDA: Por ocasião do crédito ou pagamento, será relido
o Impostode Renda devido, observadas àsdisposições legais vigentes.' As ações preferenciais de bonificação, emitidas e distribuídas, con-
forme aprovação da 75' Assembléia Geral Extraordinária, também de
4.11.85. não terão direito a esle 58" Dividendo, já que esle se referirá
ao último trimestre do exercicio lindo em 1.10.85, mas terão direito ao
dividendo seguinte, que se referirá ao primeiro Irimestre do exercicio
85/86.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 1985
Presidente do Conselho de Administração

NESTE NATAL
PRECISA DE RUm DE

PARA VENDER MAIS
Dias 07 e 14 de dezembro, o Jornal do Brasil irá

circular o caderno especial Papel de Presente.
Papel de Presente, que será todo a cores,

terá muitas sugestões para ajudar os leito-
res em suas compras de final de ano.
E é claro que seu produto não pode faltar.

Pense numa promoção especial,
dê um desconto ou mostre que você
realmente vende barato. Anuncie
no Papel de Presente Jornal do Brasil
e veja suas vendas esquentarem.

Procure as Agências de
Classificados do Jornal do Brasil
ou ligue para 264-4422-
Ramais 550 e 343.

JORNAL DO BRASIL
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Cidade do Vaticano — Foto da AFP

¦:; "fl»**'' :w~..-'fl^í>- $:0e..iAA'': 
% 

' 
Âif' *Ww% """^íà^0^

¦¦¦'' *\Â A!$A L ' -'; 
i ^ffi||^i^-: :

¦_": ;: \ **v V

João Paulo II faz seu breve discurso para os 200 bispos convocados em todo o mundo

decepciona comPapa
protocolar ao abrir o

discurso
Sínodo

Araújo Netto
Correspondente
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Roma — A surpresa que João Paulo II reservou ontem, na
solenidade de abertura do Sínodo Extraordinário, (oi a de seu
discurso: muito breve (de apenas 15 minutos), muito cvangéli-
co, muito ascético. Discurso que muitos consideram não condi-
zente com o personagem do Papa e com a expectativa que se
tinha criado em torno da inauguração do Sínodo Extraordi-
nário.

Para os 300 jornalistas estrangeiros (metade dos quais de
língua inglesa) que vieram especialmente a Roma à espera de
notícias quentes e para as dezenas de cadeias de TV que
transmitiram para quase todo o mundo as primeiras imagens do
Sínodo dos 20 anos do Concilio Vaticano II, sobrou apenas o
grande espetáculo da festa litúrgica que durante três horas se
realizou na Praça e na Basílica de São Pedro.

Sem a presença dos automóveis e a estridència das suas
buzinas, quase se poderia dizer que, das nove horas da manhã
ate o meio-dia dc ontem, naquela área de Roma que marca a
sutil fronteira que separa a Cidade do Vaticano, o mundo voltou
a viver a Idade Média. Essas foram a sugestão e a impressão que
tantos tiveram, assistindo à longa, lenta, solene procissão que
nas primeiras horas da manhã fria mas ensolarada atravessou
toda a imensa Praça dc São Pedro, àquela hora quase vazia, até
o átrio da célebre Basílica.

Aqueles 200 sacerdotes, todos vestidos de paramentos
dourados, entoando cantos e preces em latim, com as cabeças
cobertas pelos mais estranhos chapéus, quase todos com rostos
sulcadós pelas rugas, figuras que pareciam ter saído dos quadros
dc üoya ou Bosch, não pareciam personagens destes tempos.

Como na grande basílica, construída há mais de quatro
séculos, depois da missa solene c da prova de competência dada
pelo cerimonial da liturgia, gente e coisas do mundo de hoje só
pareceram as 500 pessoas — fiéis c turistas — que assistiram ao
ato religioso. Principalmente quando, cm inúmeras ocasiões,

Carro-bomba em centro
comercial americano
fere 31 em Frankfurt

Frankfurt — Pelo menos 31 pessoas ficaram feridas, três
delas gravemente, com a explosão de um carro-bomba em
frente a um centro comercial das Forças Armadas americanas
em Frankfurt, no início da tarde de ontem. A maioria das
vitimas é de americanos — incluindo algumas crianças — que
faziam compras dc Natal.

A polícia, que não soube explicar como o carro BMW,
com placa alemã, com mais dc uma bomba, pôde estacionar
numa área fortemente guardada, informou que os feridos foram
em sua maioria enviados ao Hospital das Forças Armadas
americanas na cidade, onde tiveram alta, exceto alguns poucos.
Pelo menos 40 outros carros estacionados nas proximidades
ficaram danificados, além de um dos prédios do complexo, que
teve de ser demolido pelos bombeiros.

As suspeitas mais uma vez sc voltam para a Fração do
Exército Vermelho, o grupo terrorista que privilegia alvos
americanos c da OTAN, e que a 8 dc agosto deste ano matou
dois cidadãos americanos, ferindo outros 20, num ataque
semelhante à base militar dc Rhein-Main, também em Frank-
furt. Três bombas explodiram na base de Nohfeldcn um mês
depois, causando apenas danos materiais.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
w

EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S.A. - PORTOBRÁS

ATO CONVOCATÓRIO
CONVOCAÇÃO GERAL

N° 004/85
RETIFICAÇÃO ,'.">

A Empresa de Portos do Brasil SA POR-
TOBRÁS comunica aos interessados que o
prazo para obtenção das instruções, do-
cumentos técnicos e demais informações a
respeito desta convocação geral foi estendi-
do para o dia 29/11/85, prevalecendo as
demais condições veiculadas anteriormente.

Brasília, 21 de novembro de 1985
SEBASTIÃO MOURÂO DA ROCHA

Chefe do Departamento de
Administração Geral

estouraram os flashes de suas máquinas fotográficas sem menor
reverencia pelo ambiente e pelo que nele acontecia.

Nesse cenário, as atenções estiveram sempre concentradas
sobre o primeiro ator, sobre os gestos e as palavras de João
Paulo II, que celebrou a missa auxiliado por 400 cardeais, bispos
e sacerdotes.

— Iniciamos o processo sinodal nesta celebração cucarísti-
ca com a mesma disponibilidade para ouvir, em relação ao
Espírito Santo, com o mesmo amor pela Igreja, com a mesma
gratidão pela Divina Providência, que estiveram presentes nos
padres conciliares vinte anos atrás. Durante as duas próximas
semanas, todos os membros do Sínodo, entre os quais estão
muitos que viveram pessoalmente a excepcional graça do
Concilio, caminharão juntos com o Concilio para fazer reviver o
clima espiritual daquele grande acontecimento cclcsial e para
promover, iluminados pelos documentos então emanados e pela
experiência amadurecida nos sucessivos 20 anos, o florescimen-
to pleno das sementes de vida nova suscitadas pelo Espírito
Santo para glória de Deus — disse João Paulo II, logo no início
de sua breve alocução.

A partir daí toda a fala do Papa foi só uma lição de
doutrina eclesiológica, dirigida especificamente aos padres
sinodais que, a partir das 9 horas da manhã dc hoje, começam
efetivamente o trabalho para o qual foram convocados por João
Paulo II a Roma.

Em 12 dias
O trabalho sc deve realizar cm 12 dias, dando respostas a

quatro perguntas básicas, que constaram das canas dc convoca-
ção que receberam para participar do Sínodo Extraordinário:

1) o que sc fez para que o Concilio Vaticano II fosse
conhecido e fielmente traduzido em prática?

2) quais os benefícios obtidos do Vaticano II?
3) quais os erros e abusos cometidos cm seu nome?
4) o que sc deve fazer ainda para alcançar novos e

melhores resultados de acordo com a letra e o espírito do
Concilio?

Franceses já degustam
safra excepcional do
Beaujolais Nouveau

Fritz Utzeri
Correspondente

Paris — Le Beaujolais nouveau est arrivé. A frase, num
pequeno cartaz mostrando um campo de vinho e que —
coincidência ou não? — pode ser cantada ao som da Marselhe-
sa, enfeita desde meados do mês todos os bistrôs c restaurantes
da França anunciando uma loucura anual que se repete a cada
dia 21 de novembro, quando os franceses provam pela primeira
vez o.primeiro vinho do ano, o chamado Beaujolais novo, um
vinho que — ao contrário dos outros — quanto mais novo
melhor.

Este ano, a safra de vinhos franceses, todos os vinhos, é
excepcional. O verão não muito intenso foi, sobretudo, extraor-
dinariamente seco, e produziu uvas dc grande qualidade e
vinhos tão bons quanto os de 1976, um ano fora do comum que,
talvez com alguma sorte, igualem os de 1949, hoje preciosidades
de colecionador. Melhor impossível. O Beaujolais deste ano, ao
contrário do ano passado, um pouco azedo, medíocre mesmo,
tem um paladar ao mesmo tempo suave e encorpado.

O furor anual em torno das primícias do Beaujolais tem
episódios quase'inacreditáveis, como uma verdadeira corrida de
ferry boats com caminhões de entrega através do Canal da
Mancha para. ver quem chega antes à Inglaterra com as
primeiras partidas de vinho. Para os EUA, a corrida é a mesma,
só que de avião, mas a partida desse grande empreendimento
comercial só é dada a 21 de novembro. Antes disso, como um
segredo dc Estado, o vinho tem seu mistério preservado.

Mas, como todo o vinho, o Beaujolais é melhor quando
envelhecido e chega mesmo a haver crus, grandes vinhos
Beaujolais, adormecidos lentamente, como convém a um bom
vinho, adquirindo aí um paladar com um delicioso aroma de
flores. Com a boa safra desde ano, os franceses vão comprar
vinhos em garrafas, garrafões ou pequenos barris e armazena-
los nas caves, existentes em cada casa ou apartamento da
França, para deixá-los em repouso por pelo menos três anos.

Outros, Grand Crus, mais caros, com marcas de Chãteaux
famosas, nunca serão degustados, mas passarão diretamente da
adega à coleção, onde poderão, dentro de alguns anos, ser
leiloados a preços astronômicos, em lugares tão badalados como
a Christies ou a Sothcby's, em Londres ou Nova Iorque. Uma
garrafa de bom Cru comprada em 1976 valorizou 4.000% desde
então, um investimento que superou — de longe — qualquer
outra aplicação no mercado. Não é à toa que hoje os bancos
franceses mantêm uma participação crescente no setor da
vinicultura.

Mas os franceses, assim como os ingleses e americanos,
estão nestes dias experimentando o Beaujolais Nouveau em
massa. Para entregá-lo mais rápido à Inglaterra, alguns coman-
dantes de Ferry do Canal da Mancha (onde as ondas podem
atingir de sete a oito metros) chegaram a recolher os estabiliza-
dores que impedem o balanço dos navios, aumentando a
velocidade mas sacolejando o vinho que será degustado pelos
britânicos até eleven o'clock (a hora em que os pubs fecham).

Multidão toma as
ruas de Madri para
homenagear Franco

Madri — Dezenas dc milhares dc nostálgicos da ditadura
franquista desfilaram pelo centro dc Madri e se concentraram
em frente àúnica estátua de Francisco Franco que ainda resta na
capital, na principal comemoração do 10" aniversário de sua
morte, ocorrida a 20 de novembro de 1975. Na principal avenida
do centro, o Paseo de Ia Castcllana — antiga Avenida Gcncra-
líssimo Franco —, a marcha chegou a ser interrompida por falso
alarma de bomba, mas a manifestação, no mais, correu tranqüi-
lamente. Varia entre 50 mil e 1 milhão 100 mil, segundo a
polícia ou os organizadores, o número de participantes.

Convocada pela Confederação Nacional dos Ex-
Combatentes na Guerra Civil, sob o lema "Honrar o Passado e
Conquistar o Futuro", a passeata foi liderada pela filha,
Carmen, do generalíssimo, Duqucsa dc Franco, o dirigente de
extrema direita Blas Pinar e a irmã do fundador da Falange,
Pilar Primo de Rivera. Milhares de jovens que não chegaram a
conhecer o regime franquista também participaram, aderindo
com entusiasmo ao principal grito dc guerra da manifestação:"Vai acabar, vai acabar a monarquia liberal!"

A monarquia liberal, que também comemora seu 10°
aniversário, tem à frente um rei, Juan Carlos, que inaugurou na
sexta-feira um monumento a todos os que tombaram pela
Espanha, sem distinção, num gesto conciliatório alheio ao
espírito da manifestação de ontem e destinado a preparar
também o cinqüentenário, no próximo ano, do início da Guerra

A "direita cavernosa", como é conhecida a que ontem foi
às ruas, desfiloucom bandeiras espanholas e outras, que osten-
tavam os símbolos fascistas. Contou também com a participação
dc representantes da extrema direita francesa e italiana. Gritos
de "Franco! Franco!" pontuavam a caminhada, que se dete-
veante a estátua eqüestre, em frente ao Ministério dos Trans-
portes, para que os participantes cantassem o hino franquista.
Cara ai Sol, orassem por Franco e Primo de Rivera.

No Noroeste do país, na província autônoma da Galícia,
enquanto isso, os eleitores de uma região eminentemente pobre
e atrasada cumpriam um dos rituais patrocinados por esse
mesmo liberalismo — a eleição —, mas se abstendo em cerca de
50%, como dc hábito ali. Quase 2 milhões 500 mil estão
habilitados a escolher o Parlamento regional de 71 membros,
que indiretamente indicará o chefe do Executivo local, esperan-
do-se a confirmação da vitória obtida há quatro anos pela direita
moderada da Aliança Popular de Manuel Fraga Iribarne.
Região marítima e agrícola, a Galícia é, ao lado do Pais Basco e
da Catalunha, uma das três "nacionalidades históricas" reco-
nhecidas pela Constituição espanhola de 1978.
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Madri — Foto da Reuters
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No Paseo de Ia Castellana, bandeiras
da Espanha e com os símbolos fascistas

Pesquisador descobre poema de
amor de Shakespeare de 1580

Londres — Um pesquisador america-
no, Gary Taylor, ao visitar uma bi-
blioteca de manuscritos dessa cidade,
descobriu um texto com 90 versos de
um poema dc amor que sc supõe haja
sido escrito por William Shakespeare.
O poema, que Taylor afirma datar de
fins da década de 1580, está incluído
numa antologia poética manuscrita e
recopiada provavelmente por volta de
1630, vinte anos depois da morte do
poeta e dramaturgo elisabetano.

— E a mais jmportante desco-
berta que já fiz. É uma espécie de
descoberta que só pode ser definida
como um presente dos deuses — disse
o erudito americano, de 32 anos. E
acrescenta: — Não se descobriu nada
nos últimos 238 anos que se possa
comparar a este achado.

Editor-gcral adjunto de uma equipe dc quatro pesqui-
sadores que trabalham numa nova edição completa das
obras de Shakespeare para a Editora da Universidade de
Oxford, Taylor encontrou o poema no último dia 15 na
Biblioteca Bodlcianiana, pertencente àquela universidade
inglesa. O manuscrito ali se encontra desde 1756.

_\m WÈm mÊ&
William Shakespeare

Nos últimos 300 anos foram atri-
buídos a Shakespeare cerca de 8(1
textos inéditos, mas apenas um deles
pôde ser considerado fidedignamente
como de sua autoria. Paralelamente,
supõe-se que uma parte da produção
shakespcariana se perdeu, em parti-
cular poemas isolados e duas obras
dramáticas cujos títulos são conheci-
dos: Gardênio e Trabalhos de Amor
Ganhos.

O poema em questão envolve
terríveis dificuldades no que se refere
a uma eventual recuperação para ou-
tra língua, não só porque está escrito
cm inglês elisabetano, mas também —
e sobretudo — por causa de seu
intrincado esquema rímico, com siste-
máticas rimas internas e outras de
difícil ou mesmo impossível reconsti-

tuição. Os primeiros três versos já são como um desafio
insuperável: "Shall I die? Shall I fly? / Lovers baits and
deccits, / Sorrow breeding?"

Das nove estrofes, de 10 versos cada, publicamos, em
tradução livre, as três primeiras estrofes, com o original
inglês ao lado:

4Se a desprezo, me lamento"
Shall I die? Shall I fly
lover's bails and deceils,
sorrow breeding?
Shall l fend? Shall I send?
Shall I shew, and not rue
my proceeding?
In ali duty her beauly
binds me her .lervant for ever.
Iflhe scorn, l mourn,
I retire lo despair, joying never.

Yet I musl vent my lust
and explain inward pain
by my love breeding.
Ifshc smiles, she exiles
ali my moan, ifshefrown,
ali my hopes deceiving.
Suspicious djiuht. 0..keep oiil,
for lhou art my tormentor.
Fly away, pack away,
I will love, for hope bids me venler.

Twere abuse to aceuse
my fuir love, ere l prove
her affection.
Therefore try her reply
gives thee joy — or annoy,
or affliction.
Yet howeer, I will bear
her pleasure with palience, for beauly
sure (will) not seem to blot
her deserts, wronging him doth her duty.

Irei morrer? Escaparei
De qmorsos engodos e malogrou,
Gerando dissabores?
Recuarei? Irei adiante?
Exibirei, sem arrepender-me,
Minha conduta?
Em cada dever sua beleza
Faz-me seu servo para sempre
Se a desprezo, me lamento,
Me oculto em desepero, jamais comente.

Porém deve expandir o meu desejo
E explicar meu infortúnio
Através de engenhos de amor.
Se ela sorri, eis que expatria
A minha queixa, e se zanga,
Minha esperança se arruina.
Dúvida atroz, deixa-me em paz,
Por ti a arte é meu tormenlo.
Voa para longe, vai-tc depressa,
Quero amar, pois a esperança me alimenta.

Então difamo para acusar
Meu belo amor. Ames provar
O seu afeto.
Por isso lento te responder,
Dar-te alegria — ou agonia,
Ou aflição.
Náo obstante, suportarei
O seu prazer com paciência, pois a beleza
Não poderá decerto enodoar
Seus desertos, enganando-os com seu dever.

GELO EM CUBO MÁQUINAS
residenciais e comerciais

melhores preços
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assistência técnica
15 anos de experiência<3&(«HK& 221-2500
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Árabes explodem Boeing seqüestrado e matam 50
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La Valletta, Malta — Pelo menos
50 pessoas morreram na invasão por
comandos militares egípcios de um
avião Egyptair, no aeroporto de
Malta, onde estavam cinco seques-
tradores árabes e aproximadamente
80 reféns. Ao ver que estavam sendo
atacados, os terroristas lançaram três
granadas de mão no meio dos passa-
geiros: houve a explosão e o pânico,
enquanto os comandos entravam ati-

l** rando.
Trinta pessoas sobreviveram.

Ouando foi seqüestrado na rota Ate-
$ nas — Cairo, o Boeing-737 da Egyp-

tair levava 86 passageiros e 10 tripu-
lantes, incluindo quatro guardas de
segurança. Antes do desfecho, havia
sete mortes: os quatro guardas num
tiroteio que também teria matado
um terrorista e duas passageiras.
Onze mulheres foram libertadas e
seis pessoas feridas a bala foram
encaminhadas para um hospital em
La Valetta, Capital de Malta.

La Valetta, Malta — Foto da AP

¦*.

'&' Cantava e dançava

Testemunhas viram uma nuvem
de fumaça branca envolver a parte
da frente do avião e passageiros
saírem gritando em pânico depois do
desfecho mais sangrento de um se-
qüestro na história da aviação. Deze-
nas de ambulâncias recolheram feri-
dos e os levaram para hospitais,
enquanto o Ministério da Saúde con-
vocava todo o pessoal médico de
folga para se apresentar em seus
hospitais.

O Ministro da Informação de
Malta, Paul Mifsud, contou que os
comandos egípcios, que vieram para
Malta em dois aviões Hércules C-
130, entraram no avião às 20hl5min
(19hl5min Rio): eles explodiram a
porta do compartimento de carga e,
dali, passaram à cabine, onde entra-
ram atirando.

O piloto Hani Galil escapou da
tentativa do chefe dos seqüestrado-
res de assassiná-lo com um tiro,
lutou com ele e o matou com um
machado usado para casos de incên-
dio. Galil disse que os seqüestrado-
res provavelmente são quatro pales-
tinos, um sírio e, talvez, um sexto
homem. Galil contou que o líder dos
terroristas dançava e cantava sempre
que um dos passageiros era baleado
na cabeça.

Em Washington, o Departamen-
to de Estado americano enviou "ca-

lorosas congratulações" ao Egito e a
Malta pelo desfecho do seqüestro.
Durante o dia, um irritado Secreta-
rio de Estado, George Shultz, defen-
deu um assalto ao avião, afirmou
que ninguém devia dar abrigo nem
apoiar os seqüestradores e que se
devia ir com tudo para cima deles.
Shultz rejeitou totalmente a idéia de
que a ação violenta contra seqüestra-
dores só alimentava represálias vio-
lentas, dizendo que a violência era a
única maneira certa para lidar com
"essa 

gente".

Arma na cabeça

Horas antes, o piloto havia comuni-
cado à torre de controle do aeropor-
to Luqa que os terroristas ameaça-
vam matar um passageiro a cada
meia hora se as autoridades de Malta
náo reabastecessem o avião para que
pudessem ir para a Líbia ou Tunísia,
a única coisa que desejavam, aparen-
temente, pois não pediram mais
nada.

— Não quero mais derrama-
mento de sangue. Dêem-me com-
bustível — afirmou para a torre, o
piloto Galil, que disse ter uma pisto-
Ia encostada na cabeça. Na torre
estavam o Primeiro-Ministro maltês,
Carmelo Mifsud, Embaixadores da
França, Israel, Egito, um cônsul gre-
go e um representante da Organiza-
ção para a Libertação da Palestina,
que condenou o seqüestro.

Os terroristas embarcaram sába-
do à noite no aeroporto de Atenas
num vôo da Egyptair que ia para o
Cairo com passageiros egípcios, fili-
pinos, gregos, franceses, austrália-
nos, canadenses, mexicanos, marro-
quinos, ganenses, espanhóis, tunisi-
nos e americanos (três).

Uma passageira libertada, Lore-
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Espionagem de
Israel deixa
Shultz chocado

Jerusalém — O Secretário de Estado
americano, George Shultz, se declarou
"chocado" com a espionagem para Israel
feita pelo especialista da Marinha Jona-
than Pollard. Durante entrevista mantida
em Washington com o ministro sem pasta
israelense Moshe Arens, cm visita ao
país, Shultz considerou uma "afronta" a
espionagem de um americano pago por
Israel, informou o jornal Jerusalém Post.

Em Tel Aviv, rompendo um silencio
de três dias, após a prisão de Pollard, cm
Washington, o Ministro do Exterior is-
raelense Yitzhak Shamir externou sua"consternação" com o episódio c enviou
um telegrama a Shultz, lamentando o
incidente e informando que uma investi-
gação minuciosa já estava em curso. A
Rádio de Israel disse que nem Shamir
nem o Premier Shimon Peres nem o
Ministro da Defesa, Yitzhak Rabin, ti-
nham conhecimento da espionagem antes
de o escândalo explodir.

O affair Pollard deixa a liderança
israelense numa posição extremamente
delicada, porque Israel e Estados Unidos
assinaram, em. 1981, um acordo de eoo-
peração estratégica pelo qual se compro-
meteram a impedir qualquer ação de
espionagem entre os dois países. Além
disso, os Estados Unidos concedem a
Israel uma ajuda anual de quase 3 bilhões
de dólares e têm freqüentemente vetado,
na ONU, resoluções criticando ações is-
raelenses. Se confirmada a espionagem,
Jerusalém pode perder uma ajuda adicio-
nal em discussão no Senado americano.

O avião ficou numa área isolada do aeroporto Luqa
V t\ _»* Manlredo
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cO Boeing da Egyptair ia de Atenas para o airo

tana Chafik, egípcia, disse que viu
um guarda de segurança matar um
seqüestrador e ser morto em seguida
por um terrorista. A tomada do
avião ocorreu sobre a ilha de Milos,
no Mar Egeu, 20 minutos depois da
decolagem de Atenas.

Maha Kamel, estava voltando
para o Cairo depois de uma lua-de-
mel em Atenas e disse que os seques-
tradores a aconselharam a convencer
as autoridades de Malta a reabaste-
cer o avião senão seu marido seria
morto. Alimentos foram levados pa-
ra o aparelho na manhã de ontem e
os seqüestradores pediram mais à
tarde, mas não foram atendidos por-
que não quiseram soltar todas as
crianças a bordo.

No tiroteio com os guardas de
segurança ficaram feridas seis pes-
soas; sabe-se da morte de uma passa-
geira na casa dos 20 anos e uma
outra que ficou duas horas na pista
antes de ser socorrida: ela tinha uma
bala na cabeça mas ainda assim esta-
va consciente. Ela e mais três estão
em estado muito grave.

Os seqüestradores, de origem
árabe, disseram pertencer ao grupo
Revolução Egípcia, cuja única ação
anterior foi a morte de um diplomata
israelense no Cairo em 20 de agosto.
O Governo egípcio acha que o grupo
não existe ou é uma fachada líbia, e
ordenou o reforço da fronteira com
aquele país, colocando as Forças
Armadas em alerta.

O grupo Revolução egípcia,
quando matou o funcionário israe-
lense, disse que pretendia levar o
Egito de volta "ao caminho do direi-
to, da honra, do orgulho, da justiça
social e da unidade árabe — o cami-
nho do herói revolucionário Abdel-

Nasscr". A menção a Nasser refor-
çou as suspeitas da conexão líbia,
pois o dirigente da Líbia, Muammar
Kadhaffi, se considera guardião dos
ideais de Nasser.

OLP condena
O porta-voz da Organização pa-

ra a Libertação da Palestina (OLP)
Ahmed Abderrahman, condenou,
em Túnis, o seqüestro como "contra-

rio aos interesses árabes e à causa
palestina". Ele disse que os seques-
tradores querem minar o apoio que o
Egito vem oferecendo à OLP diante
da "campanha terrorista" promovi-
da contra os palestinos por Israel e
pelos Estados Unidos, e manifestou
solidariedade ao Egito, pedindo a
punição dos seqüestradores.

O Presidente do Egito, Hosni
Mubarak, reuniu seu gabinete e to-
mou duas medidas: o reforço da
fronteira com a Líbia e o envio de
dois aviões de transporte Hércules
C-130 para Malta com unidades de
elite que cercaram o Boeing 737 que,
provavelmente, não poderia decolar,
segundo funcionários do aeroporto
de Malta, por estar todo furado em
conseqüência do tiroteio no seu inte-
rior.

Dois dos seqüestradores usaram
passaportes marroquinos para em-
barcar em Atenas. Um deles, Amor
Marzuki, 22 anos, tinha passaporte
tunisino, e chegou de Belgrado (Bul-
gária) com um bilhete para Addis
Abeba (Etiópia) com escala em Ate-
nas mas trocou na Capital grega seu
bilhete por um para o Cairo. A
identidade dos outros dois, pelos
passaportes, que podem ser falsos, é
Salem Salah Chakore, 25, e Muhamt
Bou Said Nov-Al-Din, 23.

U_. Hellinikon, o aeroporto dos problemas
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Atenas — O seqüestro do Boeing
737 da Egyptair coloca de novo na
berlinda o aerporto Hellinikon, de Ate-
nas, onde há cinco meses embarcaram
os seqüestradores libaneses de um
avião da empresa TWA, dos Estados
Unidos, que mantiveram 31 americanos
reféns 17 dias em Beirute.

Na época, o Governo americano
declarou o aeroporto inseguro e pediu
que fosse evitado por seus cidadãos,
provocando uma irada reação grega
pelas perdas ao turismo que a medida
acarretou, com prejuízos avaliados em
300 milhões de dólares.

A Grécia tomou medidas severas
de segurança em seu principal aeropor-
to que satisfizeram Rondney Wallis.
chefe de segurança da Associação In-
ternacional de Transporte Aéreo (IA-
TA). Em conseqüência, os Estados
Unidos anularam o alerta dc segurança
a seu cidadãos.

Ontem, o Governo grego divulgou
comunicado defendendo seu aeroporto
e explicando que todos os passageiros,
incluindo os do avião seqüestrado, pas-
sam por cinco verificações de seguran-
ça. Além disso, a Egyptair mantém um

serviço particular que faz suas próprias
verificações. Tudo isso levou as autori-
dades a achar, com "99% de certeza",
que as armas usadas no seqüestro foram
colocadas a bordo no Cairo.

— Tanto o seqüestro do avião da
Transworld Airlines (TWA) em junho,
como do aparelho da Egyptair se origi-
naram no Cairo — disse o chefe de
segurança do aeroporto de Atenas,
Vassilis Meraviliotakis.

O Governo grego ordenou uma
investigação para ver se houve alguma
falha na sua segurança. Segundo a nota
grega, os passageiros cm Atenas quan-
do vão ao balcão pegar fichas de embar-
que passam por equipamento eletrôni-
co que deteta metais. Depois, policiais
revistam todo mundo na hora de entre-
gar os passaportes, mais adiante no
embarque todos passam por detetores
de metais, incluindo a bagagem de
mão. No caso da Egyptair existe uma
outra verificação dentro do avião, onde
sempre váo de quatro a seis agentes de
segurança, dois uniformizados e os de-
mais à paisana.

Em Washington, um porta-voz da

Administração Federal dc Aviação, in-
formou que todos os aeroportos ameri-
canos estão em alerta desde a semana
passada mas não quis comentar infor-
mação do jornal inglês Daily Mail sobre
um alerta mundial nos grandes aeropor-
tos contra uma onda de ataques a
bomba por extremistas árabes.

O Mail informou ontem que uma
conspiração, envolvendo 400 ou mais
guerrilheiros muçulmanos (fundamen-
faustas xiitas) iranianos foi descoberta
mês passado com a prisão em Roma de
dois árabes que levavam explosivos em
malas especialmente construídas para
evitar a detecção de armas e explosivos
em seu interior por Raios X.

Em Tóquio, um funcionário da se-
gurança do aeroporto de Narita, disse
que houve um alerta semana passada
sobre a iminência de um seqüestro em
alguma parte do mundo. Medidas espe-
ciais de segurança foram tomadas no
Japão e houve informações de que isso
aconteceu também na Coréia do Sul,
onde um porta-voz da polícia disse que
guerrilheiros árabes pretendiam se infil-
trar em grandes centros mundiais para
atacar instalações americanas.

Honduras terá
Presidente do
maior partido

Tegucigalpa — Cerca dc 2 milhões de
hondurenhos foram ontem às urnas esco-
lher o novo Presidente da República, três
vice-presidentes, os 134 integrantes do
Congresso e 284 prefeitos, horas depois
que o Supremo Tribunal Eleitoral decidiu
que o vencedor será o candidato que
obtiver mais votos no partido que for o
mais votado.

Ao anunciar a decisão, o presidente
do organismo, juiz Rafael Palácios Tosta,
pós fim a uma disputa que opunha as
prescrições constitucionais (que favore-
ciam o candidato individualmente mais
votado) a uma reforma do sistema eleito-
ral estabelecida em junho pelo atual
Governo de Roberto Suazo Cordova, e
que privilegia justamente o candidato do
partido mais votado, ainda que indivi-
dualmente ele tenha menos votos que o
de outro, de partido menos votado.

A decisão certamente favorecerá o
mais cotado dos quatro candidatos do
Partido Liberal, no Governo, e que tem
preferência eleitoral nas grandes cidades.
O principal partido de oposição, o Nacio-
nal, mais pronunciadamente direitista,
concorre com três candidatos.

No quadro do Partido Liberal, des-
ponta nas pesquisas o engenheiro civil
José Simón Azcona de Hoyo, 56 anos.
Em terceiro, no mesmo partido, 66 anos.
Em segundo lugar nas consultas de inten-
çáo dc voto vem o mais forte dos cândida-
tos do Partido Nacional, Rafael Leonar-
do Callejas, 42 anos, que tem mais apoio
no interior do país.

Fidel quer ir
à guerra contra
Africa do Sul

Londres c Johannesburgo — O Presi-
dente dc Cuba, Fidel Castro, estaria
buscando o apoio da União Soviética
para declrar guerra à Africa do Sul,
scgUndo o jornal inglês The Observcr,
que diz basear-se cm declaração dc um
diplomata cubano — não identificado —
que serve em Moscou. O objetivo, além
dc acabar com a intervenção e as in-
cursões militares sul-africanas na Namí-
bia, em Angola e Moçambique, seria"transformar a luta contra o regime bran-
co numa cruzada internacional scmclhan-
tc à que visou Hitler".

" Segundo o jornal, o Governo cubano
acredita que uma guerra formal, além de
aumentar o prestígio dc Cuba e da União
Soviética no Terceiro Mundo e entre os
que se opõem mais ativamente ao regime
do apartheid, teria a vantagem de preci-
pitar uma solução para os países vizinhos:
Moçambique e Angola, onde a prolonga-
da guerrilha apoiada ou diretamente pro-
movida pela África do Sul impede o
desenvolvimento econômico e social, e a
Namíbia, que teria poucas chances de
obter mais que uma independência de
fachada.

Os cubanos, segundo The Observer,
têm confiança que poderiam vencer num
confronto armado, uma vez dotados de
armas suficientes, e já estariam dando a
entender exatamente isto, no cenário
diplomático internacional, independente-
mente da resposta que o Kremlin viesse a
dar às supostas gestões.

Subsídios agrícolas
Por 61 votos a favor e 28 contra, o

Senado americano aprovou novo pacote
de subsídios agrícolas, durante os próxi-
mos três anos, que representam, segundo
o Secretário da Agricultura, John Block,
uma sangria de 53 bilhões de dólares aos
cofres do Governo. O pacote precisa da
aprovação do Presidente Reagan, que
quer reduzir subsídios elevados e retirar
gradualmente o Governo do setor agri-
cola.

Desastre ferroviário
Três pessoas morreram e 20 ficaram

feridas, quatro em estado grave, após
choque dc dois trens nas proximidades de
Neubrandcnburg, cerca de 100 quilôme-
tros ao Norte de Berlim Oriental. O
acidente, atribuído a falha humana, pro-
vocou o descarrilhamento de dois vagões
de passageiros e três de carga.

Ataque iraquiano
Aviões iraquianos realizaram ontem

mais outro ataque — o 43° desde meados
de agosto — contra o terminal de petró-
leo da ilha de Kharg, por onde o Irã escoa
90% de suas exportações do produto.
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Soviete reunido
O Soviete Supremo (Parlamento)

da União Soviética se reúne amanhã para
examinar e aprovar o novo plano qüin-
qüenal e or orçamento para 1986. Não
houve confirmação sobre a habitual reu-
niào do Comitê Central do PCUS, que
precede de um dia a do Soviete, mas não
se realizou no ano passado. A expectativa
é dc que um Mikhail Gorbachev política-
mente fortalecido pelo encontro com Ro-
nald Reagan em Genebra veja aprovados
seus planos de modernização da econo-
mia e da burocracia estatal, que já o
levaram, em oito meses, a substituir 16
ministros e dezenas de altos funcionários,
além de fundir cinco ministérios em um
Comitê Agroindustrial, na sexta-feira.

Vulcão ligado a fios
O vulcão colombiano Nevado dei

Ruíz, cuja explosão, há 12 dias, matou 22
mil pessoas, está sendo cercado por sis-
mógrafos sofisticados a fim de alertar,
com duas horas dc antecedência, para a
iminência de nova explosão. O vulcão
continua rugindo cm suas entranhas e
expelindo fumaça. Revelações póstumas
do prefeito Ramón Antônio Rodríguez,
da cidade de Armcro, uma das vítimas da
enxurrada de lodo sulfuroso derramado
da cratera do vulcão, reacendeu a polê-
mica sobre a responsabilidade do Gover-
no na catástrofe.

Alfonsín e a dívida
O Presidente Raul Alfonsín mante-

ve reunião de 45 minutos com o presiden-
te do Banco Central americano, Paul
Volcker, a fim dc analisar a dívida exter-
na da Argentina — 50 bilhões de dólares
— e sua possível inclusão no Plano Ba-
kcr. A 10 de dezembro, segundo fontes
governamentais, Alfonsín enviará ao Par-
lamento uma lei de ponto final sobre as
violações dos direitos humanos durante a
ditadura militar que prevê o princípio de
obediência devida, segundo o qual ofi-
ciais subalternos não seriam punidos por
terem se limitado a cumprir ordens.

MOSTRE AQUI
DENTRO TUDO 0 QUE VOCÊ

FAZ LA FORA.
II _NCONTiniUGtim__.DOSTRAD_RS

Traders do Brasil e exterior, empresários,
mais as principais autoridades ligadas ao
Comércio Exterior estarão esperando por
você nos dias 27, 28 e 29 de novembro para
o II ENCONTRO NACIONAL DOS TRADERS
que se realizará nos Salões Elyseé do Hotel
Méridien Copacabana.

Um encontro promovido pela ANTRADER -
Associação Nacional dos Operadores de
Comércio Exterior, com apoio da Carteira de
Comércio - CACEX, Associação dos
Exportadores Brasileiros - AEB, Associação
das Empresas Comerciais Exportadoras -

ABECE, Fundação Centro de Estudos do
Comércio e Rio Convention Bureau

Com os seguintes temas: • Mercado de
trabalho e valorização profissional dos
traders • Técnicas de countertrade e suas
aplicações práticas • Trading Companies-
princípios de organização e estratégia
mercadológica • Abertura de escritórios no
exterior e operação de companhias off-shore

Lobby e outras soluções criativas para
enfrentar barreiras não tarifárias e
protecionismo • Risco comercial, análise de
crédito e a nova política de seguro de crédito
à exportação • A questão do frete e a nova
política de transporte internacional • Acordos
bilaterais, linhas de crédito e financiamento
às exportações • Utilização das bolsas de
mercadorias no exterior • Operações com
diversas moedas e hedge cambial • Como
vender em mercados não tradicionais, case
studies (China, Sudeste Asiático)

0 negócio de importações • Política de
Comércio Exterior na Nova República

• Promoção comercial (feiras, missões) e
muitos outros assuntos de atualidade e
interesse geral.

Por isso, se o seu negócio é Comércio
Exterior, venha conversar com a gente.
Juntos poderemos encontrar muito mais
soluções para a economia brasileira.
As fichas de inscrição poderão ser
solicitadas ou retiradas nos seguintes
endereços:
RIO - M.L. Planejamento e Promoções -
Rua Gomes Carneiro, 134 - C/03 - 22071 -
Ipanema-Tel.: (021) 267-4688-
TLX (021) 30531/MLTU
SÃO PAULO - ANTRADER - Al. Joaquim
Eugênio de Lima, 680 -17°a. - cjto. 171
Tel.: (011) 285-3923/4845
TLX (011) 25403/ANTD.
ou solicitada
por telefone
a ANTRADER.
Mas inscreva-
se logo, pois
o número de participantes é limitado.
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Árabes explodem Boeing seqüestrado e matam 50
Fidel quer irLa Vallelta, Malta — Pelo menos 50

pessoas morreram na invasão por coman-
dos militares egípcios de um avião Egyp-
tair, no aeroporto de Malta, onde esta-
vam cinco seqüestradores árabes e apro-
ximadamente 80 reféns. Ao ver que esta-
vam sendo atacados, os terroristas lança-
ram três granadas de mão no meio dos
passageiros: houve a explosão e o pânico,
enquanto os comandos entravam ati-
rando.

Trinta pessoas sobreviveram. Quan-
do foi seqüestrado na rota Atenas —
Cairo, o Boeing-737 da Egyptair levava
86 passageiros e 10 tripulantes, incluindo
quatro guardas de segurança. Antes do
desfecho, havia sete mortes: os quatro
guardas num tiroteio que também teria
matado um terrorista e duas passageiras.
Onze mulheres foram libertadas e seis
pessoas feridas a bala foram encaminha-
das para um hospital em La Valetta,
Capital de Malta.

Cantava e dançava
Testemunhas viram uma nuvem de

fumaça branca envolver a parte da frente
do avião e passageiros saírem gritando
em pânico depois do desfecho mais san-
grento de um seqüestro na história da
aviação. Dezenas de ambulâncias reco-
lheram feridos e os levaram para hospi-
tais. enquanto o Ministério da Saúde
convocava todo o pessoal médico de folga
para se apresentar em seus hospitais.

O Ministro da Informação de Malta,
Paul Mifsud, contou que os comandos
egípcios, que vieram para Malta em dois
aviões Hércules C-130, entraram no
avião às 20hÍ5min (19hl5min Rio): eles
explodiram a porta do compartimento de
carga e, dali, passaram à cabine, onde
entraram atirando.

O piloto Hani Galai escapou da ten-
tativa do chefe dos seqüestradores de
assassiná-lo com um tiro, lutou com ele e
o matou com um machado usado para
casos de incêndio. Galai disse que os
seqüestradores provavelmente são quatro
palestinos, um sírio e, talvez, um sexto
homem. Galai contou que o líder dos
terroristas dançava e cantava sempre que
um dos passageiros era baleado na ca-
beca.

Em Washington, o Departamento de
Estado americano enviou "calorosas con-
gratulaçóes*' ao Egito e a Malta pelo
desfecho do seqüestro. Durante o dia,
um irritado Secretário dc Estado, George
Shultz, defendeu um assalto ao avião,
afirmou que ninguém devia dar abrigo
nem apoiar os seqüestradores e que se
devia ir com tudo para cima deles. Shultz
rejeitou totalmente a idéia de que a ação
violenta contra seqüestradores só alimen-
tava represálias violentas, dizendo que a
violência era a única maneira certa para
lidar com "essa gente".

Arma na cabeça
Horas antes, o piloto havia comuni-

cado à torre de controle do aeroporto
Luqa que os terroristas ameaçavam ma-
tar um passageiro a cada meia hora se as
autoridades de Malta não reabastecessem
o avião para que pudessem ir para a Líbia
ou Tunísia, a única coisa que desejavam,
aparentemente, pois não pediram mais
nada.

— Não quero mais derramamento
de sangue. Dêem-me combustível — afir-
mou para a torre, o piloto Galai, que
disse ter uma pistola encostada na cabe-
ça. Na torre estavam o Primeiro-Ministro
maltcs, Carmelo Mifsud, Embaixadores
da França, Israel, Egito, um cônsul grego
e um representante da Organização para
a Libertação da Palestina, que condenou
o seqüestro.

Foto da AFP

La Valetta, Malta — Foto da AP

O piloto Hani Galai levou um
tiro de raspão na cabeça

Os terroristas embarcaram sábado à
noite no aeroporto de Atenas num vôo da
Egyptair que ia para o Cairo com passa-
geiros egípcios, Filipinos, gregos, france-
ses, australianos, canadenses, mexicanos,
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O Boeing da Egyptair ia de Atenas para o Cairo

marroquinos, ganenses, espanhóis, tuni-
sinos e americanos (três).

Uma passageira libertada, Loretana
Chafik, egípcia, disse que viu um guarda
de segurança rhátãr um seqüestrador e
ser morto em seguida por um terrorista.
A tomada do avião ocorreu sobre a ilha
de Milos, no Mar Egeu, 20 minutos
depois da decolagem de Atenas.

Um sobrevivente do avião, o austra-
liano Anthony Lyons, de 46 anos, disse
que os comandos egípcios atiraram tanto
nos passageiros quanto nos seqüestra-
dores.

— Várias pessoas foram baleadas
porque os comandos não sabiam quem
era terrorista e quem náo era. Quando
você tem terroristas a bordo, como faz
para saber quem é e quem não é?—
indagou Lyons numa entrevista de rádio
dada num hospital de La Valetta. Ele se
feriu ao cair da asa por onde fugia.

No tiroteio com os guardas de segu-
rança ficaram feridas seis pessoas; sabe-
se da morte de uma passageira na casa
dos 20 anos e uma outra que ficou duas
horas na pista antes de ser socorrida: ela
tinha uma bala na cabeça mas ainda assim
estava consciente. Ela e mais três estão
em estado muito grave.

Os seqüestradores, de origem árabe, ¦
disseram pertencer ao grupo Revolução
Egípcia, cuja única ação anterior foi a
morte de um diplomata israelense no
Cairo em 20 de agosto. O Governo
egípcio acha que o grupo não existe ou é
uma fachada líbia.

O grupo Revolução egípcia, quando
matou o funcionário israelense, disse que
pretendia levar o Egito de volta "ao
caminho do direito, da honra, do orgu-
lho, da justiça social e da unidade árabe
— o caminho do herói revolucionário
Abdel-Nasser". A menção a Nasser re-
forçou as suspeitas da conexão líbia, pois
o dirigente da Líbia, Muammar Kadhaffi,
se considera guardião dos ideais de
Nasser.

O Presidente do Egito, Hosni Muba-
rak, reuniu seu gabinete e tomou duas
medidas: o reforço da fronteira com a
Líbia e o envio de dois aviões de trans-
porte Hércules C-130 para Malta com
unidades de elite que cercaram o Boeing
737 que, provavelmente, não poderia
decolar, segundo funcionários do aero-
porto de Malta, por estar todo furado em
conseqüência do tiroteio no seu interior.

OLP condena
O porta-voz da Organização para a

Libertação da Palestina (OLP) Ahmed
Abderrahman, condenou, em Túnis, o
seqüestro como "contrário aos interesses
árabes e à causa palestina". Ele disse que
os seqüestradores querem minar o apoio
que o Egito vem oferecendo à OLP
diante da "campanha terrorista" promo-
vida contra os palestinos por Israel e
pelos Estados Unidos, e manifestou soli-
dariedade ao Egito, pedindo a punição
dos seqüestradores.

Dois dos seqüestradores usaram pas-
saportes marroquinos para embarcar em
Atenas. Um deles, Amor Marzuki, 22
anos, tinha passaporte tunisino, e chegou
de Belgrado (Bulgária) com um bilhete
para Addis Abeba (Etiópia) com escala
em Atenas mas trocou na Capital grega
seu bilhete por um para o Cairo. A
identidade dos outros dois, pelos passa-
portes, que podem ser falsos, é Salem
Salah Chakore, 25, e Muhamt Bou Said
Nov-Al-Din, 23.

No Cairo, as autoridades divulgaram
a operação que qualificaram de "um
sucesso", ressaltando que nenhum co-
mando egípcio morreu mas omitindo as
mortes de meia centena de pessoas, entre
as quais vários egípcios. Em 1978, o
então Premier Anwar El Sadat enviou
um esquadrão para acabar com um se-
qüestro em Chipre e que resultou na
morte de dezenas de soldados de elite.

As autoridades maltesas confirma-
ram que 

"aproximadamente metade das
pessoas a bordo morreu" e que este foi o
seqüestro que mais mortes provocou na
história da aviação.

Hellinikon, o aeroporto dos problemas
Atenas — O seqüestro do Boeing

737 da Egyptair coloca de novo na
berlinda o aerporto Hellinikon, de Ate-
nas, onde há cinco meses embarcaram
os seqüestradores libaneses de um
avião da empresa TWA, dos Estados
Unidos, que mantiveram 31 americanos
reféns 17 dias em Beirute.

Na época, o Governo americano
declarou o aeroporto inseguro e pediu
que fosse evitado por seus cidadãos,
provocando uma irada reação grega
pelas perdas ao turismo que a medida
acarretou, com prejuízos avaliados em
300 milhões de dólares.

A Grécia tomou medidas severas
de segurança em seu principal aeropor-
to que satisfizeram Rondney Wallis,
chefe de segurança da Associação In-
ternacionál de Transporte Aéreo (IA-
TA). Em conseqüência, os Estados
Unidos anularam o alerta de segurança
a seu cidadãos.

Ontem, o Governo grego divulgou
comunicado defendendo seu aeroporto
e explicando que todos os passageiros,
incluindo os do avião seqüestrado, pas-
sam por cinco verificações de seguran-
ça. Além disso, a Egyptair mantém um

serviço particular que faz suas próprias
verificações. Tudo isso levou as autori-
dades a achar, com "99% de certeza",
que as armas usadas no seqüestro foram
colocadas a bordo no Cairo.

— Tanto o seqüestro do avião da
Transworld Airlines (TWA) em junho,
como do aparelho da Egyptair se origi-
naram no Cairo — disse o chefe de
segurança do aeroporto de Atenas,
Vassilis Meraviliotakis.

O Governo grego ordenou uma
investigação para ver sc houve alguma
falha na sua segurança. Segundo a nota
grega, os passageiros em Atenas quan-
do vão ao balcão pegar fichas de embar-
que passam por equipamento eletróni-
co que deteta metais. Depois, policiais
revistam todo mundo na hora de entre-
gar os passaportes, mais adiante no
embarque todos passam por detetores
de metais, incluindo a bagagem de
mão. No caso da Egyptair existe uma
outra verificação dentro do avião, onde
sempre vão de quatro a seis agentes de
segurança, dois uniformizados e os de-
mais à paisana.

Em Washington, um porta-voz da

Administração Federal de Aviação, in-
formou que todos os aeroportos ameri-
canos estão em alerta desde a semana
passada mas não quis comentar infor-
mação do jornal inglês Daily Mail sobre
um alerta mundial nos grandes aeropor-
tos contra uma onda de ataques a
bomba por extremistas árabes.

O Mail informou ontem que uma
conspiração, envolvendo 400 ou mais
guerrilheiros muçulmanos (fundamen-
talistas xiitas) iranianos foi descoberta
mês passado com a prisão em Roma de
dois árabes que levavam explosivos em
malas especialmente construídas para
evitar a detecção de armas e explosivos
em seu interior por Raios X.

Em Tóquio, um funcionário da se-
gurança do aeroporto de Narita, disse
que houve um alerta semana passada
sobre a iminência de um seqüestro em
alguma parte do mundo. Medidas espe-
ciais de segurança foram tomadas no
Japão e houve informações de que isso
aconteceu também na Coréia do Sul,
onde um porta-voz da polícia disse que
guerrilheiros árabes pretendiam se infil-
trar em grandes centros mundiais para
atacar instalações americanas.

Espionagem de
Israel deixa
Shultz chocado

Jerusalém — O Secretário de Estado
americano, George Shultz, se declarou
"chocado" com a espionagem para Israel
feita pelo especialista da Marinha Jona-
than Pollard. Durante entrevista mantida
em Washington com o ministro sem pasta
israelense Moshe Arens, em visita ao
país, Shultz considerou uma "afronta" a
espionagem de um americano pago por
Israel, informou o jornal Jerusalém Post.

Em Tel Aviv, rompendo um silêncio
de três dias, após a prisão de Pollard, em
Washington, o Ministro do Exterior is-
raelense Yitzhak Shamir externou sua"consternação" com o episódio e enviou
um telegrama a Shultz, lamentando o
incidente e informando que uma investi-
gação minuciosa já estava em curso. A
Rádio de Israel disse que nem Shamir
•nem o Premier Shimon Peres nem o
Ministro da Defesa, Yitzhak Rabin, ti-
nham conhecimento da espionagem antes
de o escândalo explodir.^

O affair Pollard deixa a liderança
israelense numa posição extremamente
delicada, porque Israel e Estados Unidos
assinaram, em 1981, um acordo de coo-
peração estratégica pelo qual se compro-
meteram a impedir qualquer ação de
espionagem entre os dois países. Além
disso, os Estados Unidos concedem a
Israel uma ajuda anual de quase 3 bilhões
de dólares e têm freqüentemente vetado.
na ONU, resoluções criticando ações is-
raelenses. Se confirmada a espionagem,
Jerusalém pode perder uma ajuda adicio-
nal em discussão no Senado americano.

Honduras terá
Presidente do
maior partido

Tegucigalpa — Cerca de 2 milhões de
hondurenhos foram ontem às urnas esco-
lher o novo Presidente da República, três
vice-presidentes, os 134 integrantes do
Congresso e 284 prefeitos, horas depois
que o Supremo Tribunal Eleitoral decidiu
que o vencedor será o candidato quc
obtiver mais votos no partido que for o
mais votado.

Ao anunciar a decisão, o presidente
do organismo, juiz Rafael Palácios Tosta,
pôs fim a uma disputa que opunha as
prescrições constitucionais (que favore-
ciam o candidato individualmente mais
votado) a uma reforma do sistema eleito-
rai estabelecida em junho pelo atual
Governo de Roberto Suazo Cordova, e
que privilegia justamente o candidato do
partido mais votado, ainda que indivi-
dualmente ele tenha menos votos que o
dc outro, de partido menos votado.

A decisão certamente favorecerá o
mais cotado dos quatro candidatos do
Partido Liberal, no Governo, e que tem
preferência eleitoral nas grandes cidades.
O principal partido de oposição, o Nacio-
nal, mais pronunciadamente direitista,
concorre com três candidatos.

No quadro do Partido Liberal, des-
ponta nas pesquisas o engenheiro civil
José Simón Azcona de Hoyo, 56 anos.
Em terceiro, no mesmo partido, 66 anos.
Em segundo lugar nas consultas de inten-
ção de voto vem o mais forte dos cândida-
tos do Partido Nacional, Rafael Leonar-
do Callejas, 42 anos, que tem mais apoio
no interior do país.

a guerra contra
África do Sul

Londres e Johannesburgo — O Presi-
dente de Cuba, Fidel Castro, estaria
buscando o apoio da União Soviética
para dcclrar guerra à África do Sul,
segundo o jornal inglês The Observer.
que diz basear-se em declaração de um
diplomata cubano — não identificado —
quc serve cm Moscou. O objetivo, além
de acabar com a intervenção e as in-
cursões militares sul-africanas na Namí-
bia, em Angola e Moçambique, seria"transformar a luta contra o regime bran-
co numa cruzada internacional semelhan-
te à que visou Hitler".

Segundo o jornal, o Governo cubano
acredita quc uma guerra formal, além de
aumentar o prestígio dc Cuba c da União
Soviética no Terceiro Mundo e entre os
que se opõem mais ativamente ao regime
do apartheid, teria a vantagem dc preci-
pitar uma solução para os países vizinhos:
Moçambique e Angola, onde a prolonga-
da guerrilha apoiada ou diretamente pro-
movida pela África do Sul impede .o
desenvolvimento econômico e social, e. a
Namíbia, que teria poucas chances de
obter mais que uma independência de
fachada.

Os cubanos, segundo The Observer,
têm confiança que poderiam vencer num
confronto armado, uma vez dotados de
armas suficientes, c já estariam dando a
entender exatamente isto, no cenário
diplomático internacional, independente-
mente da resposta que o Kremlin viesse a
dar às supostas gestões.

Subsídios agrícolas
Por 61 votos a favor e 28 contra, o

Senado americano aprovou novo pacote
de subsídios agrícolas, durante os próxi-
mos três anos, que representam, segundo
o Secretário da Agricultura, John Block,
uma sangria dc 53 bilhões de dólares aos
cofres do Governo. O pacote precisa da
aprovação do Presidente Reagan, quc
quer reduzir subsídios elevados e retirar
gradualmente o Governo do setor agrí-
cola.

Desastre ferroviário
Três pessoas morreram c 20 ficaram

feridas, quatro cm estado grave, após
choque dc dois trens nas proximidades de
Neubrandenburg, cerca de 100 quilôme-
tros ao Norte de Bcriim Oriental. O
acidente, atribuído a falha humana, pro-
vocou o descarrilhamento de dois vagões
de passageiros e três de carga.

Ataque iraquiano
Aviões iraquianos realizaram ontem

mais outro ataque — o 43° desde meados
de agosto — contra o terminal de petró-
leo da ilha de Kharg, por onde o Irá escoa
90% de suas exportações do produto.

mKB^9-M
Soviete reunido

O Soviete Supremo (Parlamento)
da União Soviética se reúne amanhã para
examinar e aprovar o novo plano qüin-
qüenal e or orçamento para 1986. Não
houve confirmação sobre a habitual reu-
nião do Comitê Central do PCUS, que
precede de um dia a do Soviete, mas não
se realizou no ano passado. A expectativa
é de que um Mikhail Gorbachev política-
mente fortalecido pelo encontro com Ro-
nald Reagan em Genebra veja aprovados
seus planos de modernizaçáo da econo-
mia e da burocracia estatal, que já o
levaram, em oito meses, a substituir 16
ministros e dezenas dc altos funcionários,
além de fundir cinco ministérios em um
Comitê Agroindustrial, na sexta-feira.

Vulcão ligado a fios
O vulcão colombiano Nevado dei

Ruíz, cuja explosão, há 12 dias, matou 22
mil pessoas, está sendo cercado por sis-
mógrafos sofisticados a fim de alertar,
com duas horas de antecedência, para a
iminência de nova explosão. O vulcão
continua rugindo em suas entranhas e
expelindo fumaça. Revelações póstumas
do prefeito Ramón Antônio Rodriguez,
da cidade de Armero, uma das vítimas da
enxurrada de lodo sulfuroso derramado
da cratera do vulcão, reacendeu a polê-
mica sobre a responsabilidade do Gover-
no na catástrofe.

Alfonsín e a dívida
O Presidente Raul Alfonsín mante-

ve reunião de 45 minutos com o presiden-
te do Banco Central americano. Paul
Volcker, a fim de analisar a dívida exter-
na da Argentina — 5() bilhões de dólares
— e sua possível inclusão no Plano Ba-
ker. A 10 de dezembro, segundo fontes
governamentais, Alfonsín enviará ao Par-
lamento uma lei de ponto final sobre as
violações dos direitos humanos durante a
ditadura militar que prevê o princípio dc
obediência devida, segundo o qual ofi-
ciais subalternos não seriam punidos por
terem se limitado a cumprir ordens.

mm
MOSTRE AQUI
0 TUDO 0 QUE VOCÊ
mmmk
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Traders do Brasil e exterior, empresários,

mais as principais autoridades ligadas ao
Comércio Exterior estarão esperando por
você nos dias 27, 28 e 29 de novembro para
o II ENCONTRO NACIONAL DOS TRADERS
que se realizará nos Salões Elyseé do Hotel
Méridien Copacabana.

Um encontro promovido pela ANTRADER -
Associação Nacional dos Operadores de
Comércio Exterior, com apoio da Carteira de
Comércio - CACEX, Associação dos
Exportadores Brasileiros - AEB, Associação
das Empresas Comerciais Exportadoras -
ABECE, Fundação Centro de Estudos do
Comercio e Rio Convention Bureau.

Com os seguintes temas: • Mercado de
trabalho e valorização profissional dos
traders • Técnicas de countertrade e suas
aplicações práticas • Trading Companies-
princípios de organização e estratégia
mercadológica • Abertura de escritórios no
exterior e operação de companhias off-shore

Lobby e outras soluções criativas para
enfrentar barreiras não tarifárias e
protecionismo • Risco comercial, análise de
crédito e a nova política de seguro de crédito
à exportação • A questão do frete e a nova
política de transporte internacional • Acordos
bilaterais, linhas de crédito e financiamento
às exportações • Utilização das bolsas de
mercadorias no exterior • Operações com
diversas moedas e hedge cambial • Como
vender em mercados nâo tradicionais, case
studies (China, Sudeste Asiático)

0 negócio de importações • Política de
Comércio Exterior na Nova República

• Promoção comercial (feiras, missões) e
muitos outros assuntos de atualidade e
interesse geral.

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

Joaquim
¦cjto. 171 -
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Questão de Princípio
DE 

uma penada, prevista para este fim do mês, o
Governo pretende reduzir finalmente a quantidade

exorbitante dc empresas estatais. Começa pela extinção
das que existem apenas no papel, mas pesam nas
despesas públicas. Estão na mira as cmprcsas-papcl,
obrigatórias para atender a um artigo do Código de
Mineração responsável pela esdrúxula decisão de se criar
uma empresa toda vez que sejam pesquisadas cinco
substâncias minerais. Na sua existência fictícia, só na
área de mineração, são 44 as empresas que nada
produzem, embora tenham diretoria constituída, conta-
bilidade própria c departamento dc pesquisas. Ou seja:
produzem despesas.

A grave questão do estatismo — política c econômi-
eamente grave — pede um passo adiante: o Governo
precisa assumir a coragem de extinguir empresas públi-
cas mesmo que tenham eficiência, pois se trata de uma
questão de princípio. Não se pode pretender implantar
um autêntico regime democrático sem retirar o Estado
da área econômica, onde ele sc plantou indevida e
autoritariamente.

É a opção preliminar que se põe diante do Governo
chamado à responsabilidade democrática. Trata-se de
uma questão dc princípio — e não de eficiência: empre-
sas públicas só têm razão de ser em caráter complemcn-
tai uu em caraier pioneiro. Onde a iniciativa privada
desempenha a contento a atividade empresarial, a em-
presa pública se torna um abuso.

Num regime democrático, com a garantia de liber-
dade política e econômica, o Estado tem como limites
legais as funções pioneira c suplementar. Somente quan-
do o princípio bonstitucional for rigorosamente observa-
do poderá o Brasil se considerar a caminho da democra-
cia. Desde 1964, à sombra do autoritarismo, a burocracia
se valeu da recessão constitucional c invadiu o espaço
econômico para muito além da sua competência. Não
apenas ocupou funções produtivas, como disseminou
obstáculos normativos para confinar a iniciativa privada
a uma existência vegetativa e periférica.

A conclusão objetiva dos últimos 20 anos é a de que
o Brasil estaria — econômica e politicamente — em
muito melhor situação se não fosse o custo transferido à
sociedade pela existência de empresas públicas que não
disseram jamais a que vieram. Ou que, apresentando
resultados, são de todo dispensáveis, pois o que fazem
pode ser feito com menor custo e maior proveito pela
iniciativa privada. A Nação arca com as despesas buro-
cráticas de um milhão e meio de empregados, privilegia-
damente agraciados com benefícios exclusivos, os quais
cuidam de prover apenas o seu bem-estar, enquanto
transferem à sociedade o mal-estar da inflação.

Há mais a considerar: a iniciativa privada merece
uma reparação pela sua extraordinária capacidade de
sobrevivência. Se o Brasil não está pior é porque as
empresas privadas conseguiram resistir, cortando pro-
fundamente em suas despesas para garantir as bases que
lhe permitem agora acionar a produção. As empresas
privadas foram para o sacrifício, enquanto as empresas
públicas se refugiaram na proteção do Tesouro e se
dispensaram de cortar despesas.

À medida que o Governo hesita em empreender o
passo definitivo na desestatização da economia, retar-
dam-se os benefícios porque se prolongam os gastos
inúteis e se engorda a inflação. É bom que se reconheça
desde logo a ilusão de que o problema urgente da
desestatização possa ser atenuado mediante a presença
de empresários privados nos postos da gestão econômica
a cargo do Governo. Esses empresários acabam envolvi-
dos pela malha burocrática e comprometidos pela falsa
visão da realidade. Não pode o Governo esperar que os
políticos sejam capazes de distinguir o interesse público e
renunciar ao imediatismo dos seus interesses eleitorais.
São indiferentes a tudo que não possa reverter em votos
e, portanto, insensíveis aos perigos e aos custos da
estatizaçãò c da inflação. Ao contrário, pensam que são
acionistas de uma e de outra. Basta ao Governo saber
que pode contar com o apoio dos democratas que se
livraram das ilusões que os impediam de reconhecer o
problema.

História Africana
A 

recente troca de poder na Tanzânia foi motivo de
interesse para os que acompanham a história

moderna da África: Julius Nyerere, o último dos patriar-
cas da jovem África independente dos anos 60, deixava a
Presidência voluntariamente — substituído, é verdade,
por um político que ele mesmo indicou, no sistema de
partido único ali existente. Nyerere destacou-se na
antiga colônia inglesa de Tanganica. Foi a primeira
pessoa na colônia a freqüentar uma universidade no
exterior — a de Edinburgo. Trouxe da Inglaterra uma
grande admiração pelos ideais trabalhistas e fabianos —

que tratou de aplicar quando passou a dirigir, em 1961, o
país surgido da união entre Tanganica c Zanzibar.

O "socialismo africano" de Nyerere não foi mais
bem-sucedido que o de outros vizinhos dc continente.
Seu sistema de cooperativas, em que as famílias da
Tanzânia deveriam trabalhar juntas, quisessem ou não,
acabou obrigando o país a importar alimentos; e a
nacionalização de empresas não teve resultados muito
melhores. Nyerere, entretanto, não era um fanático de
suas teorias e concordou em modificá-las parcialmente.

O país continua a não ir muito bem em termos econômi-
cos; mas goza de uma tranqüilidade que é uma vitória
sobre a sua complexidade tribal. Nyerere manteve-se
austero em seu estilo de vida; náo abusou do poder
pessoal e conseguiu, dentro do sistema do partido único,
introduzir algumas liberdades democráticas.

O problema de um sistema como o que ele instalou
— além da sua pobre performance econômica — é que
tudo depende fundamentalmente da personalidade do
líder. Nyerere revelou-se um dos mais equilibrados entre
os "patriarcas" africanos; mas o sistema do partido único
produziu monstruosidades em outros países — como a
Guiné de Sekou Touré. Pouco ou nada tendo a ver com a
Tanzânia, o México paga, deste lado do mundo, o
altíssimo preço inerente ao unipartidarismo: a campanha
anticorrupção do Presidente de La Madrid tem sempre
um ar de esforço pessoal — pois o país não está
institucionalizado para enfrentar problemas desta natu-
reza. Se a Oposição não existe, ou é irrelevante, por que
dar excessiva atenção ao enriquecimento deste ou da-
quele?

Raízes do Triunfo
UM 

frêmito triunfalista percorre nacionalmente o
PT: de Norte a Sul, a eleição de um Prefeito de

Capital e o desempenho competitivo do seu candidato,
por fora das previsões em Goiânia, mostram efeito
estimulante sobre os militantes que se nutrem de radica-
lismo. Eleições se fazem com votos e o PT tomou gosto
por eleição. É o melhor caminho para adequar sua idéia
reformista às responsabilidades administrativas do
poder.

É proveitoso que os petistas sigam o caminho certo
e comecem de baixo. A vitória em Fortaleza apanhou de
surpresa não apenas os petistas, mas todos os brasileiros
e,. por isso mesmo, muitos superdimensionam o feito
político. Os militantes do PT acreditam que estão em
marcha batida para o poder e, nos demais partidos,
alastra-se o receio de uma radicalização à vista. Nem
uma coisa, nem outra.

Em primeiro lugar, é preciso considerar que vitória
em eleição náo é o resultado exclusivo da campanha do
vencedor. Os vencidos também contribuem com uma
cota de erros políticos. No caso de Fortaleza é indispen-
sável considerar o cansaço natural com o revezamento
das oligarquias tradicionais, que mudam de siglas parti-
darias mas não saem do círculo dos mesmos nomes e
sobrenomes. Não é exclusivo do eleitorado da capital do
Ceará a tendência a votar com um forte sentido oposicio-

nista. Todas as capitais consolidaram no regime constitu-
cional de 46 a vocação para eleger Prefeitos politicamen-
te contrários ao Governo do Estado. Foi por isto que o
autoritarismo tentou compatibilizar politicamente a ad-
ministráçãò estadual com a da capital, suprimindo a
eleição dos prefeitos.

Há ainda, na imprevista vitória do PT, a componen-
te eclesiástica de que se vale eleitoralmente o sistema
partidário associado às comunidades de base e aos
organismos de classe dos trabalhadores. As comunidades
de base precederam a existência do PT no Ceará, onde
também se registrou no passado, com pioneirismo bem-
sucedido, a mobilização feita pela Ação Integralista
Brasileira. Por sinal que a força do proselitismo conse-
guiu, no Ceará, transformar padres em militantes inte-
gralistas.

Motivo suficiente para comemorar a conquista da
Prefeitura de Fortaleza tem o PT, mas sem exceder o
âmbito local. É inadequada a dose de adrenalina para
consumo nacional. Essa efusão nacional é equívoca,
porque as razões dos eleitores — principalmente em
pleito municipal — são localizadas. O lastro eleitoral de
Fortaleza não é suficiente para a nau do PT navegar em
mar profundo e institucional, como a aventura de
enfrentar uma campanha pelas diretas em 86. O seu
candidato chegou à Prefeitura tratando de coisas práticas
e não das insensatas.

Convulsões Americanas
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Cartas

O 
destino das nações é tão variado quanto o dos
indivíduos; e a Colômbia acaba de mostrar que à

violência dos homens pode responder a da natureza. A
tragédia do vulcão que arrasou uma cidade também vem
muito pouco tempo depois do terremoto do México para
que não se chegue à conclusão de que é todo o
continente que atravessa um momento "catastrófico!';

Mesmo atingido pelo terremoto (ou por causa disso), o
México logo manifestou a sua solidariedade à Colômbia,
enviando-lhe apoio material e solidariedade. O que fez
até agora o Brasil?

A Colômbia merece atenção e cuidado também por
outros motivos. Mesmo levando-se em conta a peculiari-
dade da sua vida política, tem algo de exemplar o fato de
que o país escapou, como por milagre, à onda de regimes
militares que submergiu o continente. Precária, duvido-
sa. controvertida, a democracia colombiana sobreviveu
aos duros anos 60 e 70 — talvez porque tenha sido obtida
depois de orgias de violência fratricida.

Ela continua a exigir apoio e compreensão, apesar
da tragédia que foi o recente massacre de Bogotá.
Soube-se, recentemente, da presença do braço cubano
nos músculos demonstrados pela guerrilha local. Fidel
Castro ainda não desistiu totalmente da sua indústria de
exportação revolucionária — embora os anos pareçam
tê-lo tornado menos impulsivo. Essas "colaborações" em
nada ajudam a evolução política do continente; pelo
contrário, são um permanente estímulo a retrocessos, a
radicalizações de lado a lado.

.Iá que o Itamaraty anda muito aflito no que se
refere ao reatamento com Cuba, e levando-se em conta o
peso específico do Brasil no âmbito sul-americano, por
que não incluir esse item na pauta de debates que
certamente precederão o anunciado reatamento? Não
somos, também, parte interessada no problema? Ou
estamos simplesmente ansiosos para demonstrar que o
barbudo de Havana só nos inspira simpatia?

Desrespeito
Uma advertência para quem pensa

viajar pela primeira vez pela Acroiincas
Argentinas, especialmente cm época de
alta estação: pense duas vezes c escolha
outra empresa aérea. Desde julho deste
ano tento reaver prejuízos que me causou
aquela companhia ao impedir arbitrária e
ilegalmente o embarque de um filho meu
menor para Bariloche, apesar de seu
passaporte inteiramente em ordem nos
termos da legislação vigente. As evasivas
e os argumentos inconsistentes daquela
empresa, através dos Srs. José Maria de
Santucei e Alfredo Rodriguez, respecti-
vãmente gerente comercial c diretor-
geral para o Brasil, revelam total descaso
pelos direitos alheios c um claro desres-
peito às leis deste país, fato por mim já
denunciado à Polícia Federal. Pelo visto
impera ainda na Aerolineas Argentinas
no Brasil a mentalidade gallicriana; a era
Alfonsín ainda não passou por ali. Vasco
Soares da Costa — Niterói (RJ).

Atestado errado
Rogo ao Corregedor da Justiça drásti-

cas providencias junto à Promotora da
Sétima Circunscrição e Tabelionato da
rua Joaquim Palhares, n° 267 — Estácio.
A Promotora desse cartório vem dificul-
laudo a correção do atestado de óbito de
Glória Martins Ribeiro da Silva — faleci-
da em 22/9/85, atestado este feito por alta
recreação do médico, sem a presença dos
familiares, e totalmente errado. Náo sei
de que forma um medico pode fazer um
atestado de óbito sem a presença da
família, colocando o que bem entender.
Náo sei se foi medico ou estagiário. Sei
que o atestado está completamente cr-
rado.

Recorrendo à Sétima Circunscrição
para requerer ao Dr. Juiz a correção, a
Promotora do cartório está criando difi-
culdades, prejudicando brasileiros. A
desburocratizaçáo não está funcionando
nesse cartório. (...) Recorrendo diversas
vezes, caminhando para 60 dias, tudo cm
vão, alegando dificuldades, recorro ao
Corregedor da Justiça para tomar conhe-
cimento e determinar que seja feita a
correção do atestado, .lulia Martins —
Rio de Janeiro.

como bom gerente de marketing, me
informou tratar-se de uma empresa idõ-
nca e que pagaria o meu prejuízo. Não se
falou mais cm seguradora, me pedindo
para que entrasse em contato com o seu
advogado, Dr. Paulo Roberto de Castro,
dentro de 48 horas. O Dr. Paulo Roberto
mais uma vez me informou tratar-se de
uma empresa idônea e que assumiria a
responsabilidade. Pediu-me que fizesse
três orçamentos diferentes e os entregas-
se diretamente à CIM. Quando minha
mulher foi levá-los, informaram que de-
veria entregá-los ao advogado. No escri-
tório do advogado foi informada que
deveria entregá-los na CIM. Como não
estava disposta a continuar sendo feita dc
peteca entregou-os lá mesmo, e durante
15 dias o advogado não me deu qualquer
resposta porque ainda não havia entregue
os orçamentos à CIM, onde eu havia
tentado entregar diretamente.

Após alguns dias e diversos telefone-
mas, finalmente me informou que não
concordava cm pagar o conserto, por não
assumirem a culpa. Ao ver a minha
inconformação, concordou em pagar
50% do meu prejuízo, pois a empresa
tem vários carros, e se fosse pagar a todo
mundo teria que ter uma oficina traba-
lhando só para ela. E lógico que não
posso aceitar ficar só com 50% do prejuí-
zo se está claro no boletim que o meu
carro foi imprensado. Ou será que 50%
da culpa foi minha por estar naquele
local, na hora cm que passava um cami-
nháo da CIM? Antônio Jacques Gclender
Coelho — Rio de Janeiro.

Formulário
Com referência à carta publicada na

edição dc 18/11/85, sob o título Denúncia,
cumpre-nos informar que o formulário
DAMP (modelo BNH) é vendido livre-
mente em todas as papelarias especializa-
das da cidade. O missivista deturpou a
informação que recebeu na Caixa Econô-
mica. Naturalmente ele foi informado de
que poderia encontrar o referido impres-
so na Papelaria Imperial Av. Rio Branco,
156 — subsolo lojas 117 e 118, por ser a
mais próxima da Agência Centro e tam-
bém por ser uma das mais especializadas
cm formulários da nossa cidade. Na opi-
nião do missivista, que nos julgou de
maneira leviana e apressadamente, deve-
riam ser denunciadas todas as papelarias
do nosso imenso país, que vendem for-
mulários.

Queremos crer que o ilustre Senhor
gostaria de receber gratuitamente o for-
mulário DAMP, mas nós somos uma
empresa legalmente constituída, paga-
mos impostos e vendemos formulários,
não distribuímos graciosamente.

Seria louvável que todos os impressos
fiscais, federais, estaduais e municipais
fossem distribuídos ao público pelas re-
partições respectivas, mas como infeliz-
mente os órgãos governamentais estão
sempre em falta dos mesmos, graças às
papelarias especializadas no ramo, que
mantém cm seus estoques uma gama
enorme de formulários, muitos deles ra-
ramente vendidos, conseguem os usuá-
rios dar andamento aos seus problemas
junto às repartições. José Quintella do
Nascimento, sócio gerente da Papelaria
Imperial Ltda.

Decepção
Foi com satisfação que li no JB de

19/11/85 a carta da Sra. Laís Chaib De-
mes Gillette relatando a seriedade com
que agiu o nosso compositor Billy Blanco
ao pagar o conserto do seu carro. Pois
comigo aconteceu exatamente o contra-
rio: Tive o meu carro imprensado por um
caminhão da empresa CIM Saneamento
Instrumental Ltda., e imediatamente um
polical dc serviço no local chamou uma
patrulhinha que preencheu o Boletim de
Registro dc Acidentes de Trânsito rela-
tando o ocorrido. Fui informado pelo
motorista do caminhão que este tinha
seguro contra terceiros c que entrasse cm
contato com o Sr. Paulo Gomes da Silva,
chefe de operações da CIM, o que fiz
imediatamente. Fui muito bem atendido
c me pediu 48 horas para entrar cm
contato com a seguradora, após o que me
encaminhou ao Dr. José Guilherme C.
Messcder (gerente de marketing). Este.

Telerj
Há vários e vários meses venho pedin-

do providências à Telerj, pois meu telefo-
ne às vezes emudece, às vezes dá sinal de
ocupado quando não estou a usá-lo, às
vezes ouvem-se mais duas vozes na linha
etc. E minha conta vem aumentando
barbaramente. A última é de (pasmem!)
CrS 157 mil 115! Ora, trabalho fora e
minha colaboradora doméstica é antiga e
correta.

Inúmeras pessoas ligam para cá c dão
o número exato do meu aparelho: sim-
plcsmente, aqui não residem aqueles que
procuram... Creio que estou pagando
pelos telefonemas que dou e pelos que
não dou (ao ouvir "estranhos ruídos" de
discagem alhures). Peço à Telerj, agora
através do JB, providência que resolva
esse problema que já se transformou em
pesadelo. Maria Elena M. Egrejas — Rio
de Janeiro.

Abuso
Peço às autoridades, particularmente

ao Secretário Brandão Monteiro, a verifi-
cação da empresa Pégaso, que cobre a
linha da Zona Oeste (Santa Cruz ao
Largo de São Francisco), principalmente
os ônibus 399, 390 e tarifa. Ocorre que os
intervalos são muito longos das primeiras
duas linhas, obrigando os usuários ao uso

.do tarifa, para evitar atraso na chegada
ao trabalho.

Às sextas-feiras o abuso é maior pois
esta mesma empresa, principalmente
após às 20h, aumenta o intervalo dos
ônibus, fazendo assim uma superlotação.
Nessas ocasiões, o 399 costuma fazer a
linha Largo do São Francisco—Santa
Cruz. Estica mais um pouco e vai a
Sepetiba, fazendo assim que os usuários
do 399 sejam prejudicados. Essa linha
costuma cobrir também o itinerário do
390. Deste modo, apenas uma linha co-
bre os dois itinerários no horário das 22
às 2h da madrugada. Raul de Souza
Pimenta — Rio de Janeiro.

Morosidade
Venho trazer a público a morosidade

dos serviços públicos dentro do Detran.
Depois de passar dois dias andando dc lá
paia cá, dentro do referido órgão a fim de
dar entrada no pedido de transferência de
propriedade do veiculo adquirido por
mim, finalmente consegui, em 17.9/85 a
promessa de que estaria com o certificado
pronto em quatro dias. Deixei passar seis
dias úteis e ao voltar me pediram mais
qualro dias poi^ não estava pronto. Dei-
xei passar mais 10 dias e até agora nada.

No dia 18/10/85, (mais dc um mês)
ainda não consegui pegar o tal certifica-
do, mas tenho a promessa de um Sr.
Walter, do gabinete do diretor, que o
certificado estará pronto cm quatro dias.
Será que devo acreditar ou vou ter que
esperar mais outros tantos dias para fazer
a transferência, coisa que normalmente
leva dc três a quatro dias? Carlos Sérgio
Souza Carvalho — Rio de Janeiro.

Faixas seletivas
Excelente a criação das faixas selcli-

vas na av. Copacabana, pelo que cumpri-
mento, o Sr. Walter Gaspar e sua equipe
do Detran. Falta agora disciplinar a carga
e descarga dos caminhões, a coleta do
lixo, que deve ser feita de madrugada
como já ocorre em São Paulo, o estácio-
namento dos ônibus dc turismo na av.
Atlântica, apreender as motocicletas com
descarga livre, acabar com os estaciona-
mentos dc uns poucos privilegiados, obri-
gar os motoristas dc ônibus a respeitarem
os 60 Km c a pararem nos pontos respec-
tivos Oswaldo Duarte de Souza —
Rio de Janeiro.

Absurdo
Os ônibus da empresa 1001 que fazem

a linha Rio-Macaé c Macaé-Rio deixaram
de parar no terminal rodoviário de Casi-
miro de Abreu, com a alegação dc que
atrasam 10 minutos no percurso. Islo é
um verdadeiro absurdo. Porque os mes-
mos param na pista que fica a apenas 30
metros do.terminal, ficando o passageiro
exposto ao sol, chuvas e acidentes no
acostamento da estrada.

Dá pavor ver-sc pessoas idosas e se-
nhoras com crianças atravessando uma
rodovia perigosa como é a BR-101, num
trecho em que constantemente ocorrem
acidentes fatais, como os que acontece-
ram esta semana, onde perderam a vida
um menino dc 12 anos num dia e no outro
um rapaz de pouco mais de 20 (...).
Ostalgo Timbó Mendes — Casimiro de
Abreu (RJ). 1

Armário incompleto
(...) No dia 31/7/85, adquiri um arma-

rio embutido Vigorclli através dc sua
distribuidora, a CriasPaço Ocupação de
Espaço Ltda., conforme consta no pedi-
do n" 879 c no recibo dc pagamento n"
879, onde eslá expresso que foi pago 50%
do valor de compra do armário. A distri-
buidora ficou dc me entregar o armário
cm 30 dias. Só fui receber o armário
quase dois meses depois do prometido c,
como sc não bastasse, a montagem foi
mal feita c incompleta, já que faltavam
peças na ocasião. Desde então, venho
entrando cm contato com a distribuidora
c com o responsável pela assistência tec-
nica sem, no entanto, ter conseguido o
reparo e a finalização da montagem.(...).
Murilo Albuquerque Loureiro — Rio de
Janeiro.
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Impunidade i

(...) Há poucos meses um amigo ins-
talou uma empresa em Jacarepaguá. Co-
mo prevenção e por motivos dc seguran-
ça colocou grades, fechaduras dc segu-
rança, porteiro eletrônico e outros dispo-
sitivos.

Pouco tempo após a sua mudança,
num fim de semana, a sua firma foi
totalmente limpa. No auge do desespero,
insistiu que eu fosse até lá. Depois de
inspecionar o local, eji náo aceitei a
hipótese de que os ladrões tivessem en-
trado pelo terraço, alcançado por meio
de um gancho que lá havia sido colocado,
a meu ver, como despistamento. Sugeri
que fizesse um levantamento do material
roubado e o confrontasse com os anún-
cios de O Balcão ou o procurasse na
Robauto. Ela aprovou a idéia, que ime-
diatamente pôs cm execução. Logo cons-
tatou uma suspeita coincidência entre os
anúncios de um tal Arnaldo e materiais
que lhe haviam sido subtraído. Foi à
polícia c transmitiu suas suspeitas. Dirigi-
ram-se à casa do Arnaldo, onde constata-
ram que este não era outro senão o
eficiente instalador do equipamento de
segurança, que evidentemente guardara
cópias das chaves.

Na Delegacia o cidadão protestou a
sua inocência e reclamou os seus "direi-
tos", recebendo plenas garantias. Como
não tivesse ocorrido um flagrante, inexis-
tirem testemunhas c não estando os obje-
tos de posse do cidadão, a autoridade
policial afirmou que não poderia efetuar
a sua prisão nem tampouco "apertá-lo",
face à política dc "direitos humanos"
vigente, pois seria enquadrado por estar
cometendo arbitrariedades. (...). Pedro
Paulo Rocha — 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 Convenção 87 por lei
Antônio Oliveira Santos

DEPOIS 
dc apreciada pela Câmara dos Deputados,

cm 1984, o Senado Federal examina atualmente a
conveniência dc estender ao Brasil o modelo dc ordena-
mento sindical recomendado pela Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) que tem sede cm Genebra, na
Suíça, Trata-se da Convenção 87, aprovada por aquele
organismo em 1948, com vistas a harmonizar um mundo
sindical ainda conflagrado pelos efeitos da Segunda
Guerra Mundial.

O Brasil examina a referida diretriz da OIT desde
1949. Inúmeras tentativas foram feitas durante os últi-
mos 36 anos, mas o Congresso Nacional não sc conven-
ceu dc quc o modelo elaborado cm Genebra, por mais

quc reunisse as experiências dc outros países, pudesse
servir para organizar a vida sindical dc uma sociedade
tão complexa como o Brasil. Como todo reccituário dc
organismo internacional — veja-se o caso do FMI —, os

procedimentos da OIT encontram dificuldades as mais
variadas para sc adaptar a situações tão peculiares como
as nossas.

Em face desse quadro c sem entrar nos detalhes da

Convenção 87 da OIT, pergunta-sc: Por quc o Congresso,
Nacional, por iniciativa própria, não examina a possibili-
dade de aprovar os conceitos básicos ou ate' mesmo a

Convenção por inteiro, na forma dc uma lei ordinária,
soberana, brasileira, e adaptada à nossa realidade?

Dc fato, o tratamento da matéria como projeto dc
lei nacional apresenta duas inquestionáveis vantagens

para o país. Em primeiro lugar, resgata para o Congresso
Nacional a legítima prerrogativa dc fazer leis para os
brasileiros, aqui no próprio Brasil. Nada mais adequado.
Afinal, a nação sc prepara para modernizar a sua própria
Constituição. Por quc náo reformular, então, as regras
do nosso inundo sindical — mesmo à moda da Conven-

ção 87 da OIT —. sc assim desejarem os nossos
legisladores?

Isto nos leva à segunda vantagem da via legislativa.
O Brasil c um dos países mais dinâmicos do mundo atual.
Por isso, o arranjo institucional quc vale para os dias dc
hoje pode não valer daqui a um ou dois anos, especial-
mente na área das relações do trabalho c do sindicalis-
mo. Sc aprovada como lei, a Convenção 87 poderá ser
emendada, adaptada c aperfeiçoada amanhã, na medida
cm quc o Congresso Nacional considerar conveniente.
Entretanto, se referendada hoje como convenção inter-
nacional, ela nos coloca cm uma camisa-de-força até
1996! Sim, porque as convenções internacionais, quando
referendadas pelos paises membros, só podem ser revis-
tas depois dc 10 anos c através dos mecanismos dos

próprios organismos internacionais — no caso a OIT. O

quc assegura quc essa Convenção nos servirá durante 10
anos? Afinal, qual o modelo importado quc conseguiu
operar com flexibilidade c por tanto tempo num país quc
muda dc mês cm mês? Em suma, por quc transferir aos
estrangeiros as decisões sobre os nossos destinos? Esta-
mos tentando fazer uma Nova República Brasileira ou

praticar a política do entreguismo?
Os argumentos alinhados sugerem um pouco mais

dc reflexão, antes dc adotarmos uma medida pela via do

procedimento externo, sc temos todos as condições para
fazer a mesma coisa -— c até melhor — pela via do

procedimento interno c democrático. Um Congresso quc
sc prepara para mudar a Constituição é seguramente
capaz dc criar suas próprias leis. De fato, já diz o bom
senso, quem pode o mais, pode o menos. Aí está,

portanto, a oportunidade de evitar uma camisa-de-força
desconfortável c inconveniente por todos os títulos.

O quc se pretende não é mudança de regra do jogo
internacional. Busca-se, tão-somente, um ajustamento
substantivo sem comprometimento imediato do adjetivo.

Antônio Oliveira Santos, é Presidente da Conlederação Nacional do
Comércio e membro do Conselho Monetário Nacional.

As "diretas-já" podem explodir
Eliane Gàhtanhede

Coisas da política

A pesquisa do JORNAL DO BRASIL publica-
cia ontem mostra claramente quc a maioria

tio Congresso Nacional (65,5% dos deputados c
senadores) "não quer" as eleições diretas para
Presidente da Repú-
blica cm 1986. Isto
não significa, contu-
do, que essa mesma
maioria ficará indife-
rente a eventuais
emendas propondo as
"diretas-já". Numa
previsão serena, rea-
lística, a emenda do
solitário Deputado
Wilmàr Pallis — quc já tem quase o número dc
assinaturas suficientes para ser apresentada à
votação, independentemente da vontade das lide-
ranças partidárias — poderá revolucionar a Cà-
mara c o Senado rio próximo ano, às vésperas das
eleições para a Constituinte e para os governos
estaduais.

' Basta analisar o quc foram os 105 dias dc
iramitação, as 46 horas dc votação c as infindá-
veis discussões para aprovar a convocação da
Assembléia Nacional Constituinte cm 1987 —
algo quc ninguém, cm bom uso dc suas faculda-
des mentais c políticas, questionou ou poderia ter
questionado. Era um assunto consensual, líquido
é certo, c acabou virando um cabeludíssimo
cavalo dc batalha, num processo quc não deve ser
imaginado diferente para o caso das "diretas-já".

Até por isso, por exemplo, o Palácio do Planalto
começou a sc mexer para bombardear o curso da
emenda Pallis, que não tem despertado o devido
interesse fora do Governo.

A reunião da cúpula do PMDB paulista, dois
dias depois da amarga derrota para Jânio Qua-
dros, não deixa dúvidas de que a possibilidade de
ficar a reboque c ser atropelado pelo Governador
Leonel Brizola c pelo ascendente PT na questão
das diretas não agrada nem um pouco o maior
partido do país, quc capitaneou a oposição aos
governos militares durante 21 anos. Naquela
reunião (onde estavam também o Governador
Franco Montoro, o candidato derrotado Fcrnan-
do Henrique Cardoso, o Ministro Almir Pazzia-
hotto c o Secretário de Planejamento, José Ser-
j-a), o Secretário de Descentralização c Participa-
ção, José Gregori, botou logo o dedo na ferida:
;'E se a campanha das diretas-já ganhar as ruas,
vamos perder o barco para o Bnzola c para o
Lula?" Fernando Henrique, com a voz do bom
senso, imediatamente retrucou que 

"entrar nessa
eqüivaleria a romper com o Governo Sarney".
Fez-se o silêncio, mas ficou a preocupação.
, O lance paulista reflete a angústia generaliza-
da no PMDB c, em segundo plano, de todos os
outros pequenos partidos envolvidos no pelotão'de frente da defesa do Governo Sarney, sob a
bandeira maior da manutenção da legalidade. E
I

reflete, cm última instância, o aglomerado hete-
rogenco e imprevisível que é esse Congresso
eleito ainda sob outros ares c oue, apesar de ter
votado na opção mudancista Tancredo Neves,
vive ainda uma profunda crise dc identidade
política c partidária. As eleições municipais,
apesar de suas características muito peculiares, iá
aportaram pretensões dc uns c acenderam as dc
outros, a curto prazo. E o quc sc pode dizer das
eleições gerais do próximo ano, onde sc apresenta
a reeleição um Congresso massacrado pelas dc-
núncias de pouco trabalho c muito jcton, fraudes
em votações c uma série dc indefiniçõps que
desembocam na mais singela votação? E claro
quc 1986 vai ser o ano-pique da transição^ c o
povo, aceso pela campanha das "diretas-já" em
1984, pela eleição dc Tancredo cm janeiro, sua
morte cm abril c as eleições municipais cm
novembro deste ano, está muito mais exigente
quando se transmorfoscia cm eleitor. Quem ficar
contra as diretas terá chances?

O Presidente José Sarney vai efetivamente
reformular o seu Governo, passando como um
trator de médio porte nos ministérios e nos cargos
de segundo escalão. Haveria a mexida, dc qual-
quer jeito, entre dezembro c fevereiro, mas o
Congresso deu uma mãozinha quando aprovou a
convocação da Constituinte, finalmente, na últi-
ma sexta-feira, empurrando por baixo das pernas
da emenda original novos prazos de desincompa-
tibilização que puxam uma reforma natural de
junho para fevereiro. Mas, atenção, influentes
fontes da cúpula do Governo anunciam "algo dc
maior impacto ainda" para o final deste ou o
início do próximo. Pode ser tudo, mas certamente
será "algo" para dar uma boa sobrevida ao
Governo Sarney c um sopro dc ânimo na tran-
siçáo.

Como ainda não sc sabe exatamente do quc
se trata, as expectativas tornam-se um angustiado
exercício. Pois, sc o Governo não bancar um
contra-ataque dc grande porte, o deputado dc
primeira legislatura Dante dc Oliveira, agora
prefeito eleito dc Cuiabá, poderá passar o bastão
das "diretas-já" ao companheiro Wilmar Pallis,
quc já foi do PDS, passou para o PFL e está sem
partido, mas com uma bomba dc alto poder
explosivo nas mãos.

São Paulo
Já em campanha aberta para o Governo de

São Paulo, o Ministro Almir Pazzianotto poderia
ser demovido da idéia com uma única proposta: o
Ministério da Justiça. Mas, na avaliação do Pala-
cio do Planalto, só um candidato poderia dar a
volta por cima, em 86, da derrota do PMDB para
a Prefeitura: O "senhor diretas" Ulysses Guima-
rães. Vale lembrar que o Planalto, contra o Ibope
e o Gallup, sabia antecipadamente da vitória de
Jânio Quadros.

Eliane Cantanhede é coordenadora de política do JORNAL DO
BRASIL em Brasilia
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APOTEGMAS DO VIL METAL
IX

Pergunta metafísica de fundamental importância neste
grave momento da nacionalidade:
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Quando o Governo toma medidas drásticas de contenção de preços,
o que é que desaparece primeiro — o ovo ou a galinha?
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Sistema bancário e estatização
¦•Oi'

líi was

Humberto Quadros

A 
liquidação extrajudicial dc dois grandes bancos e
um outro menor, no sul do país, inaugurou a tão

reclamada moralização da malfadada indústria das liqui-
dações, dc longa data instalada no mercado financeiro
brasileiro. De fato, com a correção monetária tanto do
ativo como do passivo das instituições malsuccdidas,
cessa o interesse dc seus antigos donos dc postergar o
processo dc apuração dos haveres das empresas.

Os exemplos escandalosos dc empresas postas em
liquidação por incapacidade gerencial, desonestidade
operacional ou ambas encheram as páginas da imprensa
neste País por um longo período. Com isto, os antigos
proprietários, ao invés dc punição, recebiam o prêmio
(muitas vezes polpudo) dc um saldo positivo estritamen-
te produzido pelo artifício da correção monetária apenas
sobre o passivo.

Agora, finalmente, ainda quc tendo dc recorrer ao
dccrcto-lci dc triste memória, o Presidente José Sarney
procedeu no exato interesse do país. Os compromissos a
descoberto do Comind, Auxiliar c Maisonnavc sofrerão
a mesma atualização dc valor quc seus respectivos ativos.
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Isto quer dizer que os titulares de créditos dessas
instituições agora liquidadas terão mais chances de
recebê-los quc seus companheiros dc infortúnio no

passado. A apuração das colunas deve c haver daquelas
instituições extintas terá de contar com recursos adicio-
nais de seus acionistas controladores, dc modo a quc sc

possa zerar as posições devedoras junto aos credores
diversos.

Mas, à parte este aspecto dc aplicação dc um

princípio dc eqüidade aos direitos c obrigações dos três
bancos atingidos pelo raio fulminante do Governo, é
oportuno destacar um outro de natureza mais abrangen-
te e que conota uma implicação dc ordem política. Trata-
sc do efeito concentrador do sistema bancário, provoca-
do pela expulsão súbita dc três parceiros, dois deles de

primeira grandeza, desse setor.
Com efeito, o Brasil vem assistindo nos últimos

anos à aplicação dc um modelo nitidamente inspirado na
formação de poderosos conglomerados financeiros cm
lugar da antiga proliferação de instituições de pequeno e

médio porte quc prevaleceu no passado c quc, dc certo
modo, dava ao mercado, financeiro uma estabilidade
considerada maior quc a quc existe atualmente. Aliás, sc
nos Estados Unidos predomina um arquipélago dc'
aproximadamente 14 mil bancos — pequenos, médios e
grandes —, é quc a experiência do maior país capitalista
do mundo revela a conveniência estratégica dc opor
limites à excessiva dominação dos poderosos grupos
financeiros sobre a economia americana. Daí, a impor- .,
táncia concedida aos bancos regionais, muitos deles
fortes c sólidos, considerados fatores decisivos para a
manutenção do equilíbrio entre as diversas áreas geoceo-'
nômicas do país.

No Brasil, porém, a formação atropelada dos
conglomerados não só engoliu centenas dc bancos na
vóragem da concentração financeira como, virtualmente,
liquidou com os antigos bancos de atuação regional.
Hoje, o que sc observa muitas vezes é a drenagem dc
recursos depositados em regiões pobres sendo canaliza-
dos pelos grandes bancos para outras regiões onde a sua ,'
aplicação freqüentemente produz maiores lucros.

A alarmante concentração do sistema bancário
brasileiro traz cm seu bojo uma ameaça indisfarçável de"
estatização pelo próprio gigantismo quc vai caracterizan- ;

do o porte das instituições que sobrevivem a esses abalos'
sísmicos que periodicamente ocorrem na estrutura do •

mercado financeiro. E aí reside um perigo mortal para a,
economia de mercado baseada na livre iniciativa.

Por isso, entende-se como suicida a postura dc
certos banqueiros indiferentes a esse processo quc põe
cm risco o próprio capitalismo no sistema bancário. Se o
capitalismo de Estado for consolo, o quc teríamos em
lugar desse reduzido número dc poderosos conglomera-
dos remanescentes seria um aglomerado dc instituições
governamentais de crédito a controlar o fluxo dc dinhei-
ro para todo o conjunto do organismo econômico
nacional.

O quc sc espera da liderança empresarial brasileira,
seja do setor bancário, seja da indústria, do comercio ou
da agricultura, c um posicionamento mais consciente,
mais alerta quanto à ameaça subjacente de estatização'
implícita na esteira da crescente concentração do merca-
do em mãos dc um cada vez mais reduzido grupo dc
mamutes financeiros.

A opção do Governo Sarney pelo crescimento
econômico — do qual já se tem uma antecipação pelos
índices registrados no corrente ano — coloca o problema
da capitalização das empresas como pedra angular do •

processo. E os bancos desempenham, ao lado das demais
instituições financeiras, um papel decisivo na mobiliza-
ção dc recursos da sociedade para irrigação do capital
das empresas. Por isso, c dc fundamental importância,
para a preservação do caráter predominantemente priva-
do da economia brasileira, quc haja um número maior c
mais diversificado dc estabelecimentos bancários. Nesse
contexto, aliás, os bancos de âmbito regional deveriam
receber fortes estímulos do Banco Central para intensifi-
car sua atuação local, dc molde a propiciar, às pequenas
c médias empresas, sobretudo, o indispensável apoio
financeiro à expansão de suas atividades produtivas.

Enfim, o episódio da liquidação do Comind, Auxi-
liar e Maisonnave deve servir dc inspiração para que a
Nova República repense o atual modelo dc conglomera-,
dos financeiros para que, no futuro, sejamos poupados
dc um inevitável agravamento da estatização na área do
crédito. E aí o que está em jogo é a opção da livre
iniciativa como condição sine qua para a manutenção do
próprio regime democrático no Brasil.

Humberto Quadros é jornalista e consultor de empresas.
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O debate sobre o esvaziamento do Rio 'bi

i João Paulo de Almeida Magalhães

A 
recente c acirrada disputa em torno da Prefeitura
da capital teve, entre outros resultados negativos, o

de' lançar uns contra os outros economistas que vêm
estudando a economia do Estado. Terminada a disputa e
serenados os ânimos, c indispensável rccupcrar-sc a
objetividade dos debates.

: A interpretação da presente problemática flumi-
nense c feita por uma corrente pessimista, quc denuncia
a existência dc um processo dc esvaziamento, c por
outra, otimista, quc não aceita esse esvaziamento ou
acha quc a gravidade do processo tem sido exagerada.
Paia bem equacionar o problema, pode-se começar
apresentando os argumentos desta última e sugerindo,
erri seguida, os critérios para sua discussão isenta e
construtiva.

| Alegam os otimistas quc: a) o suposto esvaziamento
do. setor manufaturciro fluminense não existe, porque
dados do 'CM (imoosto calculado sobre o valor produzi-
do), pago por ele, <m revelando um firme crescimento;
b) Qualquer evolução negativa porventura observada não
pode ser atribuída à atual administração estadual; c) a
própria divulgação da tese do esvaziamento tem impacto
nceativo sobre a economia local c d) as alegações cm tal

S

sentido constituem manobra dc empresários desejosos
dc obter incentivos fiscais c outras vantagens do Go-
verno.

Vejamos o quc sc pode dizer sobre esses quatro
pontos. Pessoalmente, não acredito quc dados fiscais

possam ser contrapostos a levantamentos diretos, como
os realizados pelo IBGE c que confirmam a perda
relativa do RJ. Isso porque tais dados sáo extremamente
sensíveis à mudança de taxas, concessão ou retirada de
incentivos, melhoria da máquina arrecadadora etc, fatos

que nada têm a ver com as variações da produção
industrial. Ilustrando esse ponto de vista, poderia citar a
opinião de um amigo, da corrente pessimista, que
sustenta resultar o aumento na arrecadação industrial,

pura c simplesmente, do fato de termos um dos melhores
Secretários de Fazenda do país. Certa ou não essa
suposição, o fato é quc não tem muito sentido discutir
cm torno dc dados. Sc eles são contraditórios, há que
melhorá-los, e eu, desde já, declaro, em nome dos

pessimistas (a cuja corrente me filio), que seremos os

primeiros a nos regozijar se os resultados desmentirem o
esvaziamento do Rio.

Quanto ao segundo ponto, os otimistas ligados ao
Governo estão inteiramente certos. A perda relativa do
Rio teve início pelo menos cm 1970 c a recessão dos anos
Í98Í-83 tolhia qualquer iniciativa correlurn ("unsidrran

do-se o período dc dois anos dc maturação de projetos
econômicos, temos quc, por mais eficazes quc fossem as

medidas da atual administração, os primeiros resultados
só seriam colhidos em 1986 c 87. Penso, portanto, que os

nossos dirigentes não deveriam sequer se preocupar com

os confrontos usuais entre RJ e MG. Sua melhor defesa
consiste em apontar as providencias corretoras quc estão
sendo adotadas, inclusive para se assegurarem o crédito

pelos ganhos futuros.
No quc se refere ao eventual impacto negativo das

alegações de esvaziamento, é claro quc cie existe. Sob
esse aspecto, nós, os pessimistas, temos dc nos justificar.
O quc fizemos foi aceitar um risco calculado, denuncian-
do abertamente as perdas do Rio, a fim de motivar as
elites e opinião pública fluminenses, sempre voltadas

para os grandes temas nacionais c indiferentes às dificul-
dades locais. Penso que o resultado já foi conseguido e

proponho uma aliança com os otimistas, no sentido de

que, daqui por diante, falemos mais das potencialidades
do Estado e da forma de aproveitá-las do quc em suas
supostas perdas.

É discutível, finalmente, a rejeição de eventuais
vantagens e incentivos sob a alegação de que são
indevidos ou dc que sc tenta obtc-los através dc mano-
bras espúrias. Não há dúvida de quc estas existem e um
dos objetivos básicos da Gonfax, quc reúne as Secretarias

Estaduais de Fazenda, era evitar que, através delas, os

governos locais sc vissem levados a concessões competiti-
vas. A verdade, porém, é que, cm nossa área geoceonô-
mica, o governo de Minas burlou as regras do jogo,
proporcionando vantagens significativas às empresas
dispostas a se localizarem naquele Estado. Diante disso,
o quc nos resta é ou fazê-lo voltar atrás ou neutralizar
sua manobra, através de concessões correspondentes.

Resumidamente esses são os pontos dc divergência'.
e eles poderão ser eliminados sem dificuldade através de

um debate isento. O que, todavia, não se pode negar é

que o Rio tem sofrido ultimamente duros golpes. A

mudança de capital, a fusão GB-RJ não acompanhada
das compensações prometidas pelo Governo Federal, as

gritantes discriminações contra um Estado, sistemática-
mente de oposição, são apenas alguns deles. Mais
recentemente parece ter-se tornado um esporte nacional
colocar cm Brasília c outros Estados, ou simplesmente
transferir para eles, atividades quc por quaisquer ente-
rios deveriam estar localizadas no Rio. Diante desse

quadro extremamente desfavorável, o único erro que
não podemos cometer é o de substituir um debate-
normalmente conduzido por um conflito que talvez possa
interessar a políticos de vistas curtas, mas que seria'
extremamente prejudicial para nosso Estado. -
Joào Paulo de Almeida Magalhães, doutor em Ciências Econômicas

pela Universidade de Paris, é membro do 1EPES.
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Foto de Carlos Mesquita

Obituário
Rio de Janeiro

José Ramos. 74. de liipcrten-
são arterial sistêmica, no Hos-
pitai Miguel Couto. Mineiro,
aposentado, viúvo de Julieta
Pereira Ramos, tinha dois fi-
lhos. Morava na Lagoa.

Aroldo Moreira. 68, dc insu-
ficiéncia respiratória, no Hos-
pitai dos Servidores do Estado.
Carioca, advogado, casado.
Morava no Catete.

Dulce Soares da Silva, 64, de
septicemia, na Casa de Saúde
São Sebastião. Piauiense, fun-
cjõnà.ia aposentada, viúva.

Ilildcl.rando Gurjão, 76, dc
infarto do miocárdio em sua
residência, em Botafogo. Pa-
racnse. aposentado, viúvo de
Ester de Brito Gurjão, tinha
três filhos.

Maristela Luiza Lanza, 80,
de cérebro vasculopatia embó-
lica, na Casa dc Saúde Santa
Rita. Cearense, aposentada,
casada com Luiz Luciano Lan-
za. Morava na Glória.

Gabriele Napoletano. 52, de
embolia pulmonar, no Hospital
Miguel Couto. Italiano, maree-
neiro, casado com Sofia Napo-
letano, tinha um filho. Morava
em Copacabana.

Marcellino de Almeida, 85,
de septicemia. no Hospital
Universitário. Português, apo-
sentado, casado. Morava no
Cosme Velho.

Edinn Moura Cardoso, 35,
de fratura do crânio, no Hospi-
tal Getúlio Vargas. Carioca,
casada com José Carlos Cardo-
so, linha um filho. Morava em
Caxias.

Florinda Francisca de Mace-
do, 71, de septicemia, no Servi-
ço Médico Leopoldinense. Pa-
raibana, solteira, tinha nove
filhos. Morava cm Bonsucesso.

José Siqueira de Figueiredo,
84, de pneupatia bilateral, no
Hospital Nossa Senhora das
Dores. Português, aposentado,
casado com Maria Angélica da
Rocha Figueiredo. Morava em
Cascadura.

U'ta Giovanni, 80, de bron-
copneumonia, no Pcnsionato
ile Velhinhos Divina Pastora.
Italiano, aposentado, viúvo.
Morava em São Cristóvão.

Eurídice de Freitas Castro,
70, de mclanoma maligno do
tronco, na Clínica de Repouso
Campo Belo. Carioca, casada
com João André de Castro Fi-
lho. Morava em Sáo Cristóvão.

Sandra Rocha da Silva, 12,
dc neoplasia disseminada, no
Instituto Nacional do Câncer.
Carioca, estudante. Morava no
Grajaú.

Antônio Martins da Silva,
91, de insuficiência cardiorres-
piratória, em sua residência, no
Lins de Vasconcelos. Portu-
áiés. aposentado, casado com
Maria Rodrigues da Silva, ti-
rjha três filhos.

Odon Aguiar Barcellos. 62,
i|e infarto do miocárdio, em
sua residência, no Flamengo.
fjJatural do Espírito Santo, apo-
sentado, casado com Ely Alves
Barcellos, tinha um filho.

i Antônio Freire, 66, de coma
hepático, no Hospital Evangé-
lico. Carioca, aposentado, ca-
Sado com Luciria Martins Frei-
re. tinha duas filhas. Morava
ila Tijuca.

' Laura de Castro Ramos, 91,
de edema agudo do pulmão,
ém sua residência, cm Vila Isa-
liei. Portuguesa, viúva de An-
tònio da Costa de Oliveira Ra-
ijios. tinha quatro filhos.

, Graciema Paiva Celso, 69,
()e choque séptico, no Hospital
dos Servidores do Estado. Na-
tural do Espírito Santo, casada.
Morava na Piedade.

Manoel Valentim Pereira,
69, de contusão do tórax, no
km 4 da Estrada Rio—Santos.
Carioca, militar reformado, ca-
sado com Anna Altamiro Pe-
reira, tinha um filho. Morava
em Vila da Penha.

Cândida Soares Matheus,
94, de caquexia, na Casa de
Saúde Nossa Senhora da Pe-
nha. Viúva de Joaquim Ma-
theus, com quem foi casada
durante 70 anos — ele morreu
no início de 85 —, tinha duas
irmãs c os filhos Elisa. Praze-
res, Joaquim, Olivia, Cândida,
Maria e João, além de netos e
bisnetos. Morava em Parada
Modelo, Magé. Será enterrada
às 11 horas dc hoje, no cemité-
rio dc Inhaúma.

Estados
i Osmar Antunes, 63, de cn-

farte, em Itaúna (MG). Fazen-
deiro, cra casado com Benigna
Moreira Antunes e tinha qua-
tro filhos, Mary Rose, Jane,
Liliam e Osmar.

José dos Reis da Costa, 77,
dc acidente vascular cerebral,
em Belo Horizonte. Lavrador,
morava em Santa Luzia. Casa-
do com Maricta Lúcia Costa,
tinha dois filhos, Iria e Jaci.

Fortunato Soares de Souza,
57, de choque séptico, em Belo
Horizonte. Militar reformado
da Polícia Militar dc Minas, era
casado com Geralda Gomes
Soares e tinha quatro filhas,
Solange, Simone, Sineide e Su-
zana.

Exterior
Francisco Marlos, 80. em Ma-
dri na sexta-feira. Pedreiro e
pai do cantor Raphael. que
estava se apresentando na Ci-
dade do México. O enterro
será hoje à tarde.
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Cinco homens* com revólveres, roubaram Cr$ 100 milhões do hotel em dinheiro e jóias

Sâo Paulo — Foto de Fernando Pereira

Juíza ouve
ex-delegado
de Marabá

Belém — O cx-delcgado de
Serra Pelada, Salvador Cha-
mon, que matou a tiros de
pistola o investigador dc polícia
Robson José Costa Abade, 37
anos. diante das câmeras da
TV Tocantins, cm Marabá, dia
26 de julho, deverá ser interro-
gado hoje pela juíza Martha
Inês, que acelera a conclusão
dc mais de 500 inquéritos en-
volvendo assassinatos no Sul
do Pará.

As cenas do crime praticado
por Chamon foram gravadas
pela TV Tocantins, cm cujos
estúdios Abade rebatia acusa-
çôcs que lhe foram feitas pelo
vereador Joào Chamon Neto,
irmão do matador c então can-
didato do PMDB à Prefeitura
dc Marabá. Levadas ao ar pe-
las redes nacionais dc tclcvi-
são, abalaram a opinião públi-
ca do país, mas nem por isso
Salvador Chamou foi captura-
do pela polícia.

Abade havia sido acusado
pelo vereador dc ter interroga-
do um ladrão, que depois desa-
pareceu de Marabá c poderia
ter morrido cm conseqüência
da violência sofrida no interro-
gatório. Por isso, o investiga-
dor foi ao estúdio da TV To-
cantins para prestar esclareci-
mentos sobre o episódio. En-
tretando, aproveitou-se do mo-
mento para acusar, também, o
vereador João Chamou dc ter-
se apropriado dc 34 armas de
fogo apreendidas por Salvador
em Serra Pelada, e dc usar um
carro Del Rey roubado no Ma-
ranhão.

Em dado momento, dois ho-
mens — Salvador Chamon e
outro policial conhecido por
Ceará — invadiram o estúdio
dc TV, empunhando pistolas
7.65 c liquidaram o investiga-
dor, com seis tiros, fugindo a
seguir. Chamon foi exonerado
do posto dc delegado de Serra
Pelada, mas não sc apresentou
à polícia, estando com prisão
preventiva decretada. A juíza
dc Marabá, então, decidiu fa-
zer a citação para interrogató-
rio através dc edital, o que a
levou a um contato com o ad-
vogado Américo Leal, contra-
tado para defender o matador.

:':....< ^«-~-- ;f ^ -, - <¦*"«'**' ii': ' _**í«W--í*~S--_

ídàlo Manei ti e 18 colegas devoraram 200 quilos de macarrão

Momo em São Paulo tem de
provar que é bom de garfo

Sâo Paulo — O rei Momo do carnaval
paulista de 1986 começou a ser escolhido
ontem, quando 18 candidatos, pesando entre
102 e 260 quilos, participaram de uma comi-
lança promovida pela Paulistur — a empresa
municipal de turismo — e devoraram cerca
de 200 quilos de espaguete e mais de uma
centena de bracciolas, no bairro do Bixiga,
um dos redutos da colônia italiana na Capital.

O vencedor do concurso foi justamente o
participante mais pesado. ídalo Manetti, de
33 anos. o único que precisou dc duas cadei-
ras para se acomodar à mesa. O novo rei
Momo, porém, só será definido em 30 de
novembro, quando 15 jurados analisarão a
simpatia, animação, comunicação c samba-
np-.pé dos candidatos (em proporção ao peso
de cada um).

A escolha anual do rei Momo foi instituí-
da em 1983 pela atual administração da
Paulistur, que entendeu ser "incompatível
com o momento democrático", a monarquia
vigente no carnaval. Além de mais democra-
ticos, os concursos serviriam, na visáo do
presidente da Paulistur, João Dória Júnior,
para promover as festas carnavalescas de Sáo
Paulo.

— Nos últimos dois anos, o desfile das
escolas de samba paulistas foi transmitido ao
vivo para todo o país (pelo SBT de Sílvio
Santos) e a campeã de 1985 (Nenê de Vila
Matilde) desfilou no Rio de Janeiro como
convidada especial. Tudo isso foi possível
com a participação da iniciativa privada.

Para o carnaval dc 1986, a Paulistur prevê
um investimento da ordem de CrS 6 bilhões,
dos quais 50 por cento serão bancados por
cinco patrocinadores. A maior parte desse
dinheiro, incluindo os CrS 3 bilhões de sub-
vençáo para as escolas de samba, será com-
prometida ainda este ano, antes da posse (em
Io de janeiro) do prefeito eleito dc São Paulo,
o ex-presidente Jânio Ouadros. As cotas dos
patrocinadores só não foram vendidas, ainda,
devido à indefinição política causada com a
vitória de Jânio.

O primeiro rei Momo na fase democráti-
ca do carnaval paulista foi o compositor
Henricão, eleito — indiretamente, por um
colégio de especialistas — em novembro de
1983. Henricão morreu em julho de 1984 e
seu sucessor foi Emil Grigoleto, impedido de
concorrer à reeleição pelas normas do con-
curso.

O destaque da comilança de ontem, Idalo
Manetti, ficou com o troféu Garfo de Ouro
por ter repetido o prato, segundo as várias
versões, entre oito e onze vezes. Represen-
tante da escola de samba Nenê da Vila
Matilde, Idalo já foi escolhido rei Momo da
zona leste e diz que o seu "negócio é levar
todo o entusiasmo e alegria para a avenida".

Considerando-se "muito ágil e animado"
pelo seu peso, ele acha que 

"ser 
gordo é o

maior barato" Idalo sorriu muito ao ser
declarado campeão da comilança, mas obscr-
vou que ia "deixar 

para comemorar o título
no jantar".

Quadrilha
assalta o
Pouso Real

Os hóspedes ainda dormiam
quando cinco homens armados
com revólveres c pistolas (cali-
bre nove milímetros) assalta-
ram ontem o Hotel Pouso
Real, na Rua do Resende, La-
pa. Eles renderam o rcccpcio-
nista Amauri Soares, subiram
até o escritório do gerente, Jo-
sé Paredes Antclo, e o obriga-
ram a abrir o cofre, de onde
levaram uma máquina fotográ-
fica, dinheiro e jóias dos hóspe-
des, tudo calculado em CrS 100
milhões.

Segundo o recepcionista,
quatro homens sc apresenta-
ram na portaria do hotel às
7hl0min e perguntaram se ha-
via vaga. Um outro ficou na
entrada. "Tirei uma ficha, mas
um deles, mulato, ainda novo,
disse: ".Ninguém 

quer ficar
aqui, náo, queremos é grana.
Isso é um assalto!" Na recep-
ção só estavam Amauri, outro
recepcionista, Jairo Cardoso,
um casal que esperava para sc
registrar e o entregador de uma
padaria.
COFRE

A moça ficou sem o relógio e
o anel e desistiu, com o acom-
panhante, de ficar no hotel,
segundo o recepcionista. Um
dos assaltantes subiu com o
recepcionista e o entregador da
padaria para o segundo andar,
onde o gerente, já avisado do
assalto, pediu calma ao assai-
tante: muito nervoso, rasgou a
camisa de Antclo ao roubar o
relógio e o cordão de ouro. No
cofre, havia pouco dinheiro do
hotel. "Era mais dinheiro e
objetos dos hóspedes, que ain-
da não calculei exatamente o
valor", explicou.

Depois de esvaziar o cofre,
os assaltantes trancaram o ge-
rente, o recepcionista e outro
rapaz da padaria no escritório e
fugiram tranqüilamente cm um
táxi Fusca, segundo testemu-
nhas que bebiam em um bar
em frente. O assalto durou me-
nos de 20 minutos e o recepcio-
nista Jairo Cardoso ainda cor-
reu até a 5a DP, na Av. Mem
de Sá, mas lá não havia carro
que pudesse perseguir os assai-
tantes. A delegacia fica a 500
metros do hotel.

Para sair do escritório, o
gerente teve dc gritar muito,
até que outros funcionários
percebessem que estava preso.
O Pouso Real é um hotel de
duas estrelas, com seis andares
c 101 quartos com diárias entre
CrS 60 c CrS 100 mil. No mo-
mento do assalto havia 150 hós-
pedes. A maioria dormia c nin-
guém percebeu nada, segundo
o gerente. "Foi uma sorte eles
não saquearem os quartos,
nem acordarem os hóspedes",
disse. "A tripulação dc um
avião da Nigéria, que está fa-
zendo um curso na Varig, está
no hotel. Já imaginou o susto
que eles levariam?"

Avisos Religiosos
e Fúnebres

R-cebemos seu anuncio na Av. Brasil.
500. De 2' a 6* até 24:00 h. aos .abados
até 19:00 h e domingo até as 23:00 h.
Tel.: 264-4422 Rs/350 < 356 ou no
horário comercial nas lojas de

CLASSIFICADOS

DINAH SILVEIRA DE QUEIROZ
3o ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

t 

DARIO MOREIRA DE CASTRO ALVES (ausente) convida
parentes e amigos para rezar pela boníssima alma de sua
inesquecível DINAH, na Missa que manda celebrar na Igreja
N. S. de Copacabana, Praça Serzedelo •Correia, às 1-2 horas

de 4a feira, 27 de novembro.

ARACY D'ALMEIDA CAIRES
Esposo, filho e sobrinhas agradecem os pêsames recebidos e
convidam parentes e amigos para a Missa de 7° Dia, amanhã,
dia 26, às 9.30 horas, na Igreja N. Sra. da Conceição e Boa
Morte, à Rua do Rosário, esquina da Av. Rio Branco.

DR. GILBERTO CARDOSO
MISSA DO 30° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

t 
Gilberto Cardoso Filho, esposa e filhos, reverenciando a
memória do sempre lembrado pai, sogro e avô,
GILBERTO CARDOSO, convidam os demais parentes e

amigos para a Missa do 30° Aniversário de seu falecimento,
que será celebrada, amanhã, dia 26 de novembro de 1985, às
18 horas, na Sede do Clube de Regatas do Flamengo, Parque
Esportivo da Gávea.
Antecipadamente, agradecem a todos que puderem participar
desse momento de saudade e de fé cristã.

GERALDO BARROZO DO AMARAL (DODO)
MISSA DE 7* DIA

A família de Geraldo Barrozo do Amaral agradece sensilizada
o conforto recebido dos parentes e amigos por ocasião do
falecimento do seu querido DODÔ e convida para missa de
7o Dia, quarta-feira, dia 27. às 11 horas na Irmandade do SS.
Sacramento, Santo Antônio dos Pobres — Rua dos Inváli-

dos. 42 (Esquina com R. do Senado) — Centro

t
JOAO ANTÔNIO AAESPLE

A família convida a todos os amigos de MES-
PLÉ para a homenagem que os companheiros
da ABI irão prestar à sua memória, amanhã,
26.11.85, às 15:30 h. no 9o andar da sede, à
Rua Araújo Porto Alegre, 71. Sensibilizada agra-
dece a presença e solidariedade.

DR. GILBERTO CARDOSO
EX-PRESIDENTE DO FLAMENGO

MISSA DO 30° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

t A Diretoria do
reverenciando
Presidente e

L

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO,
a memória do sempre lembrado ex-
Grande Benemérito, Dr. GILBERTO

CARDOSO, convida os parentes, amigos, associados, impren-
sa e esportistas em geral, para a Missa do 30° Aniversário de
seu Falecimento, que será celebrada, amanhã, dia 26 de
novembro de 1985, às 18 horas, no Parque Esportivo da
Gávea.
Antecipadamente, agradece a todos que puderem participar
desse momento de saudade e de fé cristã.

MARIA MAGDALENA LOIRES TORREÃO
(MISSA DE 7o DIA)

Sua família, sensibilizada, agradece as
manifestações de solidariedade por oca-
sião de seu falecimento e convida para a
missa de 7o dia a se realizar dia 26, terça-

feira, às 19 horas, na Igreja do Colégio Santo
Inácio, à Rua São Clemente, 226.

t

RAUL DO REGO LIMA
(MISSA DE 7° DIA)

Maria Annecy. Maria Lúcia. Celso. José Alfredo,
Graça Lima, noras, netos e Carlos Otávio, consterna-
dos agradecem as manifestações de pesar recebi-
das pelo falecimento do seu querido esposo, pai.
sogro, avó e amigo RAUL e convidam demais

parentes e amigos para a Missa de 7o Dia que será
celebrada hoje. dia 25 às 19:00 horas, na Capela do Colégio
Notre Dame. à rua Barão da Torre. 308.

t

Tempo 1
»

Satélite — GÓES — INPE — Cachoeira Paulista (24/11'85) 18 horas
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A frente fria que se aproximou do litoral sudeste continua
influenciando o tempo nessa região provocando nebulosi-
dade, chuvas e trovoadas. No sul, o tempo volta a ficar
bom com nebulosidade no litoral. As regiões norte e
centro-oeste estão nubladas e sujeitas a pancadas de
chuva. No nordeste predomina bom tempo, apenas no
litoral há possibilidade de chuvas isoladas.

No Rio e em Niterói

Nublado com períodos de me-
Ihoria, sujeito a pancadas de
chuvas esparsas e trovoadas
isoladas. Temperatura estável.
Ventos: quentes de Norte a
Sul, fracos a moderados, sujei-
tos a rajadas ocasionais. Máx:
37.8, cm Realengo; mín: 23.4,
em Santa Cruz.

Precipitação das chuvas em mm

Ulti mas 24 horas
Acumulada no mes
Normal mensal
Acumulada rio ario
Normal anua!

0.0
58.5
<)4.4

1.417.2
I 075.8
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O Salvam... informa cjuc o mai r*rA calmo,
com Agua* a 21 gjaus. Banho Ithcrado.

Nos Estados

KK
AM:
AP:
PA:
MA.
PI:
CE:
RN:
PB:
PE;
Al.:
SE:
BA:
ES:
MO:
DE:
SP:
PR:
SC:
RS:
AC:
RO:
GO:
MT
MS:

Condiçó-»

nuhlado
nub a pte nuh
nub c/pncs isoi

pte nub a nuh
nuh/pte nublado
nuNplc nub c/chvs
nub a pie nub c/chv
nuh/pte nub o'chv.
nub/pte nub c/chvs
nub/pte nuh, c/chvs
nub/pte nub c/chvs
nub a pte nub c/ch.
nub/pte nub c/chvs
enc/suj pnes
enc/suj pnes chvs
nub c/pncs esp isol.
nuh ocsie c/chvs
nub c/chvs isol

pte nub
pie nub
pte/nub pas/nub
enc/nuh c/chvs esp
enc a nub c/pncs.
enc/nuh c/pnes trvs
nub c/chvs trvs isol
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Assaltantes atacam em
ônibus de excursão e
levam Cr$ 200 milhões

Ninguém suspeitou dos Ocupantes das cadeiras 31. 32 e 33 do
ônibus dc excursão do Expresso Maringá, do Paraná, que saiu dn
Rio com destino a Foz do Iguaçu na noite de sábado. Mas na Serra,
das Araras, município de Piraí, os três sc levantaram, puxaram..
revólveres calibre 38, anunciaram o assalto e pediram calma aos
outros 39 passageiros. Levaram cerca de CrS 120 milhões cm
dinheiro c CrS 80 milhões em jóias.

Tudo foi bem planejado. Três carros com motoristas a posltis'
— dois Opala e um Monza pretos, sem placa — esperavam os -
assaltantes, atrás do ônibus. O motorista Geraldo Lourenççf |
Moreira foi avisado de que deveria seguir viagem normalmente'
escoltado pelos carros. Na altura de Barra Mansa os veículgT;
sumiram. A queixa só foi dada na madrugada de ontem a 11013»,
equipe da Polícia Rodoviária em Cachoeira Paulista. j*

Os patrulheiros levaram o motgacia local, que imediatamoná^
te alertou as polícias de Barra Mansa e do Rio. De acordo conOfc,
descrição das vítimas, um dos assaltantes era negro, com barba*#
outro mulato, magro e alto, e o terceiro tambem mulato, usanufr'
óculos c um chapéu dc aba enviesada. *¦*.

Na delegacia, o motorista telefonou para a empresa proprieí-'
tária do ônibus, placa Maringá MC-7630, pedindo orientação. A
ordem foi dc que seguisse viagem e avisasse os passageiros de quê")
receberiam assistência da companhia. Quem quisesse retornar ao
Rio poderia fazê-lo a partir de São Paulo, pois haveria transporte
à disposição. ,;

lj

Advogado de aeronauta
acusado de morte não
ve razão para habeas

O advogado Maurício Porto desistiu de requerer hahcas
corpus para o aeronauta Joáo Carlos Pessoa de Oliveira, acusado .
de assassinar Déa Gomes Cardim, mãe de sua amante, em 1
outubro dc 1980, na Urca. João Carlos será indiciado e qualificado 1
criminalmcntc, hoje à tarde, na Delegacia de Homicídios.

Pono afirma que a posição da defesa é "tranqüila e despreo-1
cupada", porque o inquérito, segundo ele, náo tem novidade. ,"Tudo é uma fantasia do Jamil (o detetive Jamil Warwar.
responsável pela reabertura do caso), que o descobriu na sua bola 1
dc cristal", disse. Argumenta que em todos os depoimentos náo
há nenhuma acusação contra João Carlos.

O advogado alega que o assassinato náo poderia ter ocorrido
dentro do carro de João Carlos, como quer provar o policial,!
porque nesse caso o veículo ficaria sujo de sangue e isso não ficou
constatado.

ÁLVARO FERNANDES SERRA
(MISSA DE T DIA)

tErezita 

Alves Serra. Hilda Fernandes Serra,
irmás. cunhados e sobrinhos agradecem as
manifestações de pesar recebidas por ocasião
do falecimento de seu querido Álvaro e convi-

dam para a Missa de 7° Dia que se realizará dia
26/11/85. terça-feira, às 9 00 horas, no Mosteiro de
São Bento.
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BC fixa condição para
Senado pode aprovar esta
semana autonomia sindical

dívida externa dos 3 bancos
Não há, por cnquan-
que justifiquem ao

Brasília — Foto de Fernando Pereira

Sérgio Leo

j Brasília — 0 Senado Votará ate ama-
nfià a Convençâó-ÍJ7 da Organização In-
tá-naciohal tio Trabalho (OIT), que cli-
mina a dependência dos sindicatos em
íiflação ao Estado e muda radicalmente a
èitrütüra sindical do país. A informação c
díi vice-líder do PMDB no Senado. Hélio
Ouciios. que recebeu do Executivo o
rdcádo de que 

"o governo csiá empenha-
úis na aprovação da Convenção". O uni-
Crt problema para aprovação da liberdade
sindical estã. porém, nos próprios sindi-
catos. que. em telegramas ao senador,
repudiam a Convenção-87.

i! — Recebi quase 20(1 apelos, protes-
tos. pedidos e solicitações contra a Con-
vénçno-87, O mesmo deve ler acontecido
còm outros senadores — informou Hélio
Queirós, para quem essa reação pode
comprometer o empenho do governo."'Os sindicatos ou federações favoráveis à
convenção estão dormindo no ponto*',
desabafou Gueiros. Náo estáo. Amanhã,
cjnco membros da executiva nacional da
CUT, que apoia a Convcnçáo-K7, estarão
epi Brasília, pressionando os parlamenta-
its por sua aprovação.

•i Os adversários da Convenção-S7 ar-
glimcniam que a extinção da atual estru-
nua dividirá è enfraquecerá o movimento
sfiujicai, ao retirar o controle do Ministé-
rlü do Trabalho sobre os sindicatos e
l^miiiir a qualquer grupo de trabalhado-
rés formar seu próprio organismo sindi-
c;il, "A tentativa de estabelecer a plurali-
dade sindical é uma ofensiva patronal
címtra a organização dos trabalhadores",
diz o presidente da Confederação Nacio-
rf[ir dos Trabalhadores da Indústria
(CNT1). José Çalixto, que enviou a Hélio
('iueiros um documento de 40 páginas,
cUn argumentos contra a Convençáo-87.

!' Efrem Córdova, técnico da OIT em
Uiissáo no Brasil há cinco dias, contesta:
"iA.OIT nâo impõe a pluralidade sindical,
mas exige a possibilidade de os trabalha-
dores se organizarem livremente, sem
controle do listado", explica. Seu argu-
ríienio é usado também por ardorosos
defensores da Convençáo-87, relativa à
liberdade sindical, conin a CUT e ò
itiinisiro do Trabalho. Almir Pazzianotto.

í" --- Náo há. nenhuma dúvida no país
ejit relação a uma questão essencial: os
trabalhadores devem ganhar autonomia
-*¦ diz Pazzianotto. O sistema vigente, de
Minculaçáo dos sindicatos ao listado, está
edil desacordo com nossa realidade c com
rfosso projeto de fazer desse pais uma
democracia.

I ; Medo da CUT
O súbito interesse do governo pela

Çonvcnção-87, uni convênio internacio-
nal que, para sua aplicação, precisa da
aprovação do Congresso, onde tramitou
por 35 anos, é explicado ponaim alto
assessor do presidente da República: a
Centrai Única dos Trabalhadores (CUT)
vem ganhando força no movimento sindi-
oal.e. se for mantida a atual estrutura nos
sindicatos, federações e confederações,,
a*eorrentes e os líderes mais moderados
serão substituídos, como interlocutores,
por sindicalistas dc trato mais difícil.

Esse assessor lembra que sindicalistas
como o veterano Joaquim dos Santos
Andrade "vêm perdendo substância".
Joaquinzão só conseguiu reeleger-se para
a poderosa Federação dos Metalúrgicos

dc Sáo Paulo com os votos dos trabalha-
dores aposentados. Nas fábricas, foi der-
rotado por sindicalistas ligados à CUT. A
liberdade de organização sindical permi-
tiria. também, o surgimento dc sindicatos
menores, formados por correntes mais à
direita e ao centro do espectro político,
que não conseguem derrotar as esquerdas
no sistema vigente, de monopólio dc
representação sindical.

O Ministro Pazzianotto, porém, não
confirma essa análise: "A CUT c justa-
mente um dos que mais têm batalhado
pela Convcnçáo-X7", diz. Na sua opinião,
a aprovação da Convençáo-87 é "uma

questão dc princípio, como a liberdade
dc organização partidária c o repúdio à
censura à imprensa.

De fato, a CUT apoia a Convenção-
87 com entusiasmo, c. segundo seu secre-
tário dc relações internacionais, Jacó Bit-
tar, que diz. não temer manobras do
governo para dividir o movimento sindi-
cal, "ser contra a Convençáo-87 é o
,mesmo que não querer a democracia por
não estar preparado. O movimento sindi-

.çal, após a aprovação, terá um ano para
se manifestar sobre a estrutura que dese-
ja para os sindicatos; c todos defendem a
liberdade c a manutenção da unidade
sindical".

"Contribuição sindical"
O medo de perder sua principal fonte

dc renda é uma das principais causas do
repúdio de muitos sindicatos à Conven-
ção-87. Com a total autonomia sindical,
ficará extinta a contribuição sindical, re-
colhida pelo governo de empregados e
empregadores e repassada âs entidades
sindicais e ao Ministério do Trabalho. Os
sindicatos terão de obter contribuições
voluntárias para sobreviver, "c só resta-
rão os sindicatos combativos, de maior
representatividade", regozija-se Jacó
Bittar.

Mas nem só as lideranças conserva-
doras, os pelcgos, sáo contrários ao fim
da contribuição sindical. Em seu último
congresso, em junho, em Brasília, cerca
dc 4 mil filiados â Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura (Con-
tag) repudiaram a Convenção-87. por
medo de perder a principal fonte dc
sustentação de suas entidades. O Ministé-
rio do Trabalho, que recebe 20% do total
arrecadado com a contribuição sindical,
também teria problemas orçamentários:
em 1986, mais dc 80% das despesas de
custeio do Ministério seráo pagos com
recursos dessa contribuição.

— O Ministério do Trabalho é como
os outros, deve ser sustentado pela
União. O que fazer sc for extinta a
contribuição sindical é problema do Mi-
nistério do Planejamento — defende,
porém, o ministro Pazzianotto. Precavi-

• do, Pazzianotto aproveitou a vinda do
técnico do OIT, Efrcm Córdova, ao Bra-
sil, para consullá-lo sobre uma possível
manutenção da contribuição sindical.
Ouviu dele a proposta de fazer no Brasil
o que foi necessário realizar na Grécia,
único país a manter uma contribuição
compulsória semelhante: em lugar de
uma contribuição imposta por lei, o go-
verno deveria convidar trabalhadores e
empresários a "um pacto, um grande
acordo nacional", para estabelecer um
recolhimento voluntário da contribuição,
a ser dividida proporcionalmente ao nú-
mero de associados pelas entidades sindi-
cais.

Uma Convenção que tem 37 anos
Brasília — Foram necessários 35 anos

dç tramitação para que a Câmara dos
Deputados aprovasse, a 29 de agosto de
19.84, a mensagem do Executivo que
propõe a ratificação da Convenção-87. da
Organização Internacional do Trabalho.

Menos de um mês depois, ela foi enviada
ao Senado, a quem cabe agora a palavra
final. A mensagem se encontra na Comis-
são de Relações Exteriores, que em ju-
nho pediu ao Planalto sua posição sobre o
tema.

São Paulo -
to, "elementos
Banco Central solicitar ao Conselho
Monetário Nacional (CMN) a libera-
çáo de recursos (da reserva monetária)
para pagar os empréstimos contraídos
cm moeda estrangeira pelo Comind,
Auxiliar e Maisonnave, bancos em
regime dc liquidação extra-judicial. Se
esses "elementos" vierem a existir no
futuro, o BC poderá ou não encami-
nhar tal pedido ao CMN.

Com essa postura, o presidente do
BC, Fernão Bracher, deu por encerra-
da a polêmica aberta em torno do
pagamento ou não da dívida externa
dos três bancos, estimada em 455 mi-
lhões dc dólares. "Não acho que haja
controvérsia, discussão ou recuo da
posição desde o início assumida pelo
Banco Central. As informações dc que
dispomos, no momento, não nos per-
mitem concluir que os empréstimos
externos dos três bancos devam ser
honrados, o que não impede que ve-
nham a ser, no futuro, se nos forem
apresentados elementos suficientes pa-
ra isso", garantiu.

O presidente do BC reiterou a
posição do órgão: o não pagamento
dos financiamentos feitos pelos meca-
nismos da resolução n" 63 (empréstimo
cm moeda estrangeira) pelos três ban-
cos podem atrapalhar a negociação
global da dívida externa, empreendida
pelas autoridades brasileiras com os
credores internacionais, mas essa posi-
ção deve ser encarada do ponlo-de-
vista "negociai", já que as conversas
com os banqueiros internacionais mal
se iniciaram, pelo fato dc que o Brasil
não fechou um acordo com o Fundo
Monetário Internacional e de que não
há base jurídica para os bancos inter-
nacionais reivindicarem o pagamento.

— Essa discussão é parecida com
aquela desenvolvida em torno dc uma
garrafa com o líquido pela metade: uns
asseguram que a garrafa está parcial-
mente cheia e outros que está parcial-
mente vazia — disse Bracher.

Se a posição do governo brasileiro
irá ou náo obstar o caminho para uma
negociação satisfatória do refinancia-
mento da dívida externa do país, isso
dependerá "da vontade" dos credores,
e a "vontade" não sc sujeita a amarras
jurídicas. Ouando o governo colocou
em dúvida o pagamento da dívida dos
três bancos liquidados, os credores
externos assumiram, cada um deles, dc
acordo com Bracher, três posiciona-
mentos: de compreensão, de negocia-
ção, ou dc decisiva defesa do recebi-
mento dos créditos aplicados no Brasil.
Mas sc náo surgir nenhum "elemento

novo", náo há razão para modificar-se
a decisáo do BC. Fernão Bracher não
quis comentar, porem, o que pode ser
considerado "elemento novo" para al-
terar essa postura mas ele certamente
está ligado a concessões alternativas
que os credores venham a fazer.

O presidente do BC afirmou que
não há nenhum outro banco, no siste-
ma financeiro nacional, emitindo sinais
preocupantes. Considerou que o siste-
ma encontra-se totalmente saneado,
mas reconheceu que o Departamento
de Fiscalização do BC necessita de
aperfeiçoamentos. O atual diretor de
Fiscalização, José Tupy Caldas de
Moura, sugeriu mudanças na estrutura
de acompanhamento da saúde finan-
ceira dos bancos pelo BC. E se está
estudando a introdução de mudanças.

— O fato de que a autoridade
monetária precisou intervir não signifi-
ca que a fiscalização foi omissa, o que
não inviabiliza a proposta de ser feito
um trabalho de natureza preventiva —
observou Bracher, para quem é im-
prescindívcl dotar os balanços dos ban-
cos de maior visibilidade.

Bracher não vê
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"elementos para pagar

Concordata no Brasil
afeta Cica argentina
Buenos Aires (Rosental Calmon Alves — Correspondente)

— O abalo causado pela queda do Banco Auxiliar foi sentido
também no mercado financeiro desta cidade, que reabre suas
operações hoje ainda em meio às conseqüências dc uma corrida
dos credores para pressionar a Cica argentina a pagar imediata-
mente seus débitos. A resposta da empresa foi a suspensão dos
pagamentos temporariamente até a situação voltar à normalida-
de, mas isso provocou um imediato aumento dc dez pontos
percentuais na taxa de juros do mercado intcrcmprcsarial (que
opera com garantia de títulos públicos).

Na quinta-feita passada, enquanto no Brasil as empresas
do grupo Bonfigliori pediam concordata, o diretor da Cicatradc
(outra subsidiária do grupo que funciona em Buenos Aires)
recebia uma homenagem da Câmara de Comércio Argentino-
brasileira. Havia certa apreensão no mercado, mas só no dia
seguinte a bomba estourou de falo.

A Cica argentina instalou-se cm Buenos Aires no início
dos anos SO e teve um extraordinário crescimento, espccialmcn-
te nos últimos dois anos. Basta andar por um supermercado de
Buenos Aires para constatar essa posição privilegiada. As coisas
iam lão bem para a empresa que, há poucos dias, precisando
aumentar sua produção, a Cica alugou uma fábrica na cidade dc
Santiago dei Estcro c fechou os termos de um contrato de
locação de outra indústria já instalada em La Rioja.

Na medida em que chegavam as notícias do Brasil, no
entanto, os credores, que vinham confiando no bom desempe-
nho da empresa, mudavam de opinião. A Cica argentina deve
aproximadamente dez milhões de dólares no mercado financei-
ro argentino c, com a suspensão de pagamentos, deixou na
praça cheques sem fundo.
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— INFO traz este més 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

I 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

Ida população
nos centros urbanos.5— 

Os rumos da política
;¦ de Informática na

Constituinte com a opinião
de Walter Barelli,
presidente do DIEESE.
-r— Mais: atualidades,
agenda, gente,

software e livros.
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Sai na quarta-feira
resultado da licitação
de Comind e Auxiliar

São Paulo — Mesmo com o adiamento do prazo para
entrega das propostas de compra das 360 cartas-patentes dos^
bancos Auxiliar e Comind — do meio-dia de hoje para o meio-.';
dia de amanhã — o diretor da área de fiscalização do Banco,,
Central, José Tupy Caldas de Moura, assegurou que o
resultado da licitação será conhecido na próxima quarta-feira.
O adiamento é para que os interessados tenham mais tempo
para examinar as condições da licitação.

Segundo Caldas de Moura, praticamente todos os inte-
grantes da rede bancária nacional (exceto os estaduais, o
Bradesco e o Itaú, que não podem se inscrever nesta primeira,
etapa) mostraram disposição em comprar agencias dos dois
bancos em liquidação. No sábado, representantes de mais
alguns bancos — como o Itamaraty e o Geral do Comércio —
estiveram no Banco Central para retirar o edital e obter
informações sobre a licitação.

Há "uma expectativa de que a maior parte das cartas-
patentes seja absorvida", disse Moura. Havendo empate na
licitação, o vencedor será o banco de menor porte. O
pagamento poderá ser feito em seis prestações semestrais, com
correção monetária e juros de 6% ao ano.

O diretor do BC esclareceu que o Bradesco e o Itaú
poderão participar da segunda etapa da licitação, referente às
agências que não forem vendidas na fase inicial. A participa-
ção dos bancos estaduais só se daria numa terceira etapa.

Bancários

Apesar dos vários encontros com representantes do
Banco Central, o presidente do Sindicato dos Bancários de
São Paulo, Luiz Gushikcn, e as comissões de funcionários dos
dois bancos não conseguiram do governo um documento
garantindo que os 23 mil funcionários tenham preservados"
todos os seus direitos trabalhistas, inclusive uma garantia de
emprego por 180 dias. O diretor do BC, Caldas de Moura,
explicou a Gushiken que, após a venda das cartas patentes, o
Sindicato dos Bancários poderá auxiliar o BC na redação de
uma cláusula que será incluída no contrato com o licitante,.
tratando das questões trabalhistas.

Receosos de que apenas cinco mil dos 23 mil funcionários
sejam aproveitados pelos bancos que comprarem as agências
do Comind e do Auxiliar, Gushikcn c as comissões de
funcionários pretendem ir hoje, às IO horas, ao diretório do
PMDB, para conseguir apoio de deputados, do vice-

governador Orcstcs Quércia e do prefeito Mário Covas para
fortalecer o movimento, no sentido de convencer o governo
federal a oferecer o Auxiliar para o Banespa c o Comind para
o Banerj.

Maisonnave
O presidente do Banco Meridional, Sinval Guazzelli/

viajou ontem para Brasília, para se reunir hoje com a diretoria
do Banco Central e definir as condições da compra das cartas'
patentes do braço financeiro do grupo Maisonave, liquidado
na semana passada. O Conselho dc Administração do Mcri-
dional aprovou tambem a absorção do Banco I labitasul, sob a
forma de daçáo em pagamento (para cobrir dívidas desse
banco para com antigo Sul Brasileiro). A proposta já estava
aprovada pelo BC, e só faltava o aval do Meridional.

No sábado à tarde, numa reunião que durou sete horas
seguidas o Conselho do Meridional, além de aprovar a_
absorção do Habitasul também deu total autonomia à direto-
ria e ao seu presidente para negociar as cartas patentes do ,
grupo Maisonave que foram liquidadas.

Companhia Brasileira de Trens.Urbanos

ISP CBTU
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES R.F.F.S.A.

C.G.C. n° 42.357.483/0001-26

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Sào convidados os senhores acionistas da COMPANHIA
BRASILEIRA DE TRENS URBANOS — CBTU a se reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária, no dia 04 de dezembro de
1985, às 14.00 h, na Sede da Companhia, na Estrada Velha da
Tijuca n° 77, a lim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia:
1  Aprovação da Reavaliação dos Bens Patrimoniais da

Companhia efetuada pela Comissão de Peritos designada
pela AGE de 15 de agosto de 1985.

— Conveniência da incorporação da Reserva de Reavaliação
ao Capital Social.

— Outros assuntos de Interesse da Companhia.
Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1985

(a.) WALTER PEDRO BODINI
Diretor-Presidente

VOCÊ PODERÁ
INVESTIR NO RIO
COMO EU INVESTI

EM NOVA YORK
Daqui a alguns dias você verá

que eu tenho razão.
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DO OIAPOQUE AO CHUÍ
AEROVIAS É A SOLUÇÃO.
É isso mesmo, Aerovias é a solução, despachamos suas encomendas pelo
sistema porta-a-porta no prazo certo e com garantia de entrega.
Basta um telefonema, para a retirada e o envio da sua encomenda aodestino desejado.
Serviços de encomendas urgentes aéreas e rodoviárias • Serviços de emergência
com entregas programadas.
Filiais e agências em todo o pais."Envie sua mensagem a Garcia, nós garantimos a entrega".

¦tfEftOl/MS Rua Bariri 450B • Fones (021) 270.4889 • 270.9634
Telex 021-23179 ASRE- Rio de Janeiro - RJ .

CONHEÇAM OS MELHORES E MAIS COMPLETOS SISTEMAS DE
PROCESSAMENTO DE TEXTOS VA/, .

edit" 8000 edit Vídeo

*'^^KÈÊ&)t ^

• Tela Vertical, permite mostrar de uma só vez um
documento tamanho oficio com acentos, sublinhados,

negritos, etc. — exatamente como será impresso.
• Impressora integrada tipo margarida, com impressão

independente da edição.
Teclado com a disposição convencional de máquina de

escrever e teclas com funções especificas de
processamento de textos.

• Arquivamento em minidiscos magnéticos.
Formatação formata e reformata o texto de três modos

distintos, com separação silábica (hifenização)
automática.

.i.ii.iini..ii. i itr

Aplicações
Textos Longos • manuais • apostilas • propostas • contratos

relatórios
Reprodução rápida e automática de textos gravados,
preservando a exatidão das informações.
Correspondências Variáveis • memorandos • comunicados

cartas em geral • requisições, etc.
Extrema facilidade para modificações durante a edição de
textos, reduzindo ao mínimo o tempo de datilografia.
Correspondências Personalizadas • mala-direta • circulares

cartas promocionais • cartas-convite
Coliga automaticamente o texto padrão e os destinatários,
personalizando a correspondência.

Vendas, treinamento de operadores, garantia e assistência técnica.

ROYALSYSTEMS • MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
ShowRoom - Rua Visconde de Inhaúma N.° 81 • 10/11.° and. • Tei.: 263-6520
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0 Governo poderá ser obrigado a
fazer uma forte correção nos preços dos
produtos químicos e petroquímicos cm
19S6/87, para compensar o controle de
preços que cie vem mantendo sobre o
setor.

Essa correção poderá induzir a um
processo dc inflação corretiva, a exemplo
do que foi praticado no País, entre
1979/82, quando o índice de Preços por
Atacado (IPA) passou dc 43% ao ano, em
dezembro de 1978, para 97,7%, cm dc-
zembro dc 1982 c para 234%, cm dezem-
bro dc 1983.

O que se espera no setor químico c
petroquímico c que o Governo redefina as
regras atuais de controle dc preços, isso
para se evitar que os ganhos deste ano
sejam perdidos no ano que vem, deixando
a indústria dc contar com uma remunera-
ção adequada aos seus ativos.

E para que isso seja evitado serão
necessárias diversas providências, a partir
da análise do hoje c do depois:

1. os aumentos dos preços dos produ-
tos petroquímicos eram anteriormente
concedidos da seguinte forma: a cada dois
aumentos dos preços dos combustíveis, o
Plenário do CIP autorizava um aumento
dc preços dos petroquímicos, contemplan-
do a margem de lucro c o custo fixo, alem
dc repassar o conteúdo energético;

2. a correção do custo fixo passou a
ser feita dc 90 cm 90 dias, em apenas 80%
do valor da Obrigação Reajustávcl do
Tesouro Nacional (ORTN) garantindo-sc
a cxccpcionalidade dos aumentos dos pre-
ços dos derivados de petróleo, que é o
sinalizador dos aumentos dos petroquí-
micos;

3. como os aumentos dc preços passa-
ram a sofrer um intervalo de 120 dias, cm
média, a Associação Brasileira da Indús-
tria Química c dc Produtos Derivados
(ABIQU1M) solicitou ao Governo que a
correção passasse a ser (de 120 cm 120

dias), na base dc 100% da variação da
ORTN, já que ela teria que esperar mais
30 dias para ter os preços dc seus produtos
reajustados. Como os preços não subiram
durante quatro meses, as empresas volta-
ram ao CIP aceitando a regra geral: rea-
juste dos preços de 90 em 90 dias, em
apenas 80% da variação da ORTN, fican-
do a margem de lucro sendo corrigida a
cada seis meses.

4. no primeiro semestre deste ano,
toda a indústria foi beneficiada, já que a
correção monetária andou por cima da
taxa dc inflação, devido à sua fórmula dc
cálculo (gestão Dornelles no Ministério da
Fazenda). Mas, agora no 2" semestre, a
indústria começa a perder terreno, princi-
pnlmcntc com a eliminação da inflação dc
14% de agosto, no cálculo da ORTN.

5. o mercado de produtos qufmlcos e
petroquímicos vem crescendo a taxas bas-
tante elevadas nos últimos meses. A dúvi-

Controle de preços,
um caminho para a
inflação corretiva?

Aumentos só
às5*s«feiras

O Conselho Interministcrial dc Pre-
ços (CIP) vai autorizar, nesta 5"-fcira,
dia 28, os aumentos de preços dos
produtos petroquímicos de 1" geração,
que sâo as matérias-primas básicas do
setor (etileno c outros).

No dia 5 dc dezembro, o Conselho
autoriza os aumentos dc preços dos
produtos dc segunda geração (matérias-
primas intermediárias) para finalmente
no dia 12, também dc dezembro, conce-
der os aumentos de preços aos produtos
dc 3" geração (são os produtos que vão
ao consumidor).

ESsa diferença dc sete dias entre o
último aumento dos preços dos com-
bustfveis e o dos produtos de 1" geração
decorre do fato de que o comércio entre
essas indústrias se faz, basicamente, por
tuboyiüs. Com isso, seus estoques são,
normalmente, de sete dias,

da que se tem é se esse crescimento e
auto-sustentado ou não. Caso negativo, o
setor já começará a apresentar problemas
em 1986, pois o ponto de equilíbrio estará
próximo da capacidade nominal dc cada
um. ...

6. como o custo variável vem tendo
predominância sobre o custo fixo, as in-
dústrias terão que operar a 100% de sua
capacidade nominal para se agüentarem.
Mas ainda assim o ganho obtido em 1985
seria perdido em 1986.

Para se evitar que o Governo se veja
obrigado a autorizar o repasse, mensal-
mente, dos custos variáveis das empresas,
para os preços de seus produtos, será
preciso:

1) diminuir-sc o prazo dc reajuste da
margem de lucro.de 180 em 180 dias, para
cada 90 dias; „„~ ,2) passar a operar com a ORTN pie-
na, isto é, autorizando os reajustes de
preços com base em 100% da variação da
ORTN. , ....Caso contrario, a industria estará
trabalhando, num período curto, com
"ZERO" de reajuste. Senão vejamos:

1" ano — reajuste dc 80% sobre a
variação da ORTN;

2" ano — idêntico reajuste de 80%
sobre a variação do ORTN anterior que já
havia sofrido um redutor dc 20%: 80% x
80% = 64% dc reajuste;

3" ano — mesmo cálculo: 80% x 64%
= 51,2% dc reajuste;

4" ano — 80% dc 51,2% = 40,96%
de reajuste;

5" ano — 80% dc 40,96% « 32,768%
de reajuste;

6o ano — 80% de 32,768% =
26,214% dc reajuste.

Daqui em diante náo haveria necessi-
dade de novos cálculos, já que poderia
não haver mais indústria.

O que está assustando o setor e que,
sem recursos adequados, as empresas aca-
barão ficando com um parque industrial
obsoleto. É que ela é intensiva em capital
(exige fortes investimentos para implanta-
ção e/ou ampliação).

Funaro não libera 17
produtos do controle

Ministro Dílson Funaro, du Fazenda, decidiu adiar a decisão
para a liberação de 17 produtos químicos c petroquímicos do
controle dc preços. A informação que se tem c que o Ministro não
julgou o momento oportuno, já que poderia gerar outras reivindica-
ções.

A informação que se tem c que esses produtos não têm maior
peso no índice de preços, havendo casos em que o Governo tem o
controle completo dos demais produtos da mesma linha. Com isso. o
Conselho Interministcrial de Preços (CIP) poderia passá-los para o
regime dc acompanhamento, Assim, os aumentos dc preços desses
produtos não mais precisariam ir a Plenário. Alem de serem
produtos sofisticados, as empresas produtoras são apontadas como
tendo uma tradição de comportamento ético junto ao CIP. li mais, a
margem dc lucro não é muito forte, em alguns casos.

Dos 17 produtos que o Ministro decidiu não liberar seus preçosdestacam-se:
— Resinas fenólicas ou não — trata-se das matérias-primas

para fundição, produzidas pela Resann e algumas outras empresas.
Sabe-se que seu mercado é bastante desenvolvido;

— Kesinu de poliestirrmi — matéria-prima nara a produçãode plásticos, fabricada pela Mosanto, Estireno (SP c Bahia) c a
Proquigcl. Esta última faz apenas 1,5 mil toneladas, c já não era
controlada. Esse produto apresenta uma margem dc lucro bastante
estreita. E ainda mais: o CIP tem o controle dos demais termoplás-
ticos;

— Pollestireno — é um plastificantc, produzido pela Eslireno
do Nordeste (EDN), Monsanto c Resinon.

— TDI c MDI — são o toliieno diisocianato c o tnonômero
diisocianato usados para fazer colclas. Sáo produtos feitos pelaBaycr e a Pronor, cuja densidade dc capital é bastante elevada.

— Carbonato de bárlo — produzido pela Ipiranga c quase
todo consumido pela Philips, c usado na fabricação dc bulhos paracinescópios de aparelhos dc televisão cm preto c branco. O seu peso
é de apenas 6% no custo do cinescópio — no aparelho dc televisão,
como um todo, pesa apenas 2%.

— 1'olióls e pollístercs — usados para fazer espuma dc
poliuretano (assentos estofados c o revestimento dos remédios com
cápsulas). Os polióis são produzidos pela Pirâmides Brasília, sendo
os maiores consumidores a Trorion c a Vulcan, apontados como
tendo capacidade suficiente para discutir preços;

— ttissulfureto dc carbono — produzido pela Nitroquímica,
serve para fazer rayon-viscosc/fios dc nylon. Esse mercado vem
apresentando queda, devido ao desenvolvimento dos pneus radiais,
que reduz o uso da matéria-prima;

— Metanol — produzido pela Metanor, Prosint e Alba,
sendo que esta última tem sua produçào praticamente cativa, serve
para se fazer resinas, cujos preços já estão liberados. Assim, a
sugestão dos empresários era para se liberar o preço da matéria-
prima;

— Aditivos para óleos lubrificantes — sào produzidos pela
Solutec, 1AB (Shell) c Chevron. Acontece que os preços do produto
final são controlados pelo Conselho Nacional do Petróleo (CNP),
cabendo ao CIP controlar os preços das matérias-primas. O que os
empresários querem é discutir o assunto apenas com um órgão, pois
quando o CIP autoriza um aumento eles nào podem repassar ao
fabricante dos óleos lubrificantes. Isso porque os preços dos óleos já
foram fixados pelo CNP;

10 — Di c trivtllcnoglicol — matérias-primas usadas na
produção de solventes industriais c produzidas pela Oxiteno (Grupo
Ultra). O que se sabe é que a.maioria dos solventes está com seus
preços liberados pelo CIP na comercialização, como é o caso do
I3TX (buladieno, tolueno c xileno, que são matérias-primas básicas
da indústria petroquímica). E mais: o CIP já controla o monoetileno
glicol (MEG), que é a base para a fabricação dos dois produtos.
Assim, o CIP poderia fazer a liberação para trás.

11 — Cloreto de alumínio — é usado para fazer alumínio
primário, e é produzido pela Nitroquímica. O seu peso é dc apenas
2% na formação do preço.

12 — Sorbltol — produzido pela GETEC (Grupo Kurt
Polir/cr), é a matéria-prima para produzir pasta de dentes. Os
grandes consumidores sáo as empresas multinacionais aqui instala-
das. Tem-se, ainda, o manitol, produzido pela mesma empresa, que
é basicamente voltada para a exportação (para fazer chicletes do
tipo dietético e também como recipiente farmacêutico).

CDI reúne-se 5a-feira
Será mesmo na 5a-feira, dia 28, a

reunião do Grupo Setorial-III (indústrias
químicas é petroquímicas) do Conselho
cie Desenvolvimento Industrial (CDI).

¦Jjr.

Planejamento
projeta

mercado
petroquímico i

O Ministério do Planejamento encomendou a -
dois economistas um esludo sobre as perspectivas do
mercado da indústria petroquímica nos próximos ''
anos, destacando o que deve faltar c o que poderá..',}
sobrar. ,..,.

O estudo será um valioso auxiliar na decisão que,,^
terá que ser tomada, no máximo no ano que vem, ,
sobre como será feito o crescimento da indústria
petroquímica. •¦-!

Já se fala, cm algumas áreas, da idéia dc se criar'".1
o 4" pólo petroquímico no Estado de Mato Grosso do< >'»
Sul. Náo se explicou como funcionaria o pólo: origem ¦¦•.,
das matérias-primas, que incentivos para competir
com a Bahia, como seria feito o escoamento dos "
produtos.

Para este ano, segundo estimativa dc Michel""
llartveld, da Unipar, o mercado brasileiro deve
crescer 11%, toneladas, em relação ao ano passado (a.'. javaliação do mercado brasileiro dc petroquímicos é „,
dc US$10 bilhões). Continuando esse crescimento,,,',
cm 1986, ainda que não no mesmo ritmo, passa a ser ¦..
urgente a definição das novas diretrizes para o setor.

Já se estima que elas passarão, certamente, pela" -
abertura do capital da Petrobrás Química S/A(Pctro-",,
quisa), que deverá captar substanciais recursos no
mercado. Esse poderá ser o passo inicial para que ela ')
venha a capitalizar, ainda mais, suas empresas coliga-
das c subsidiárias, definindo a expansão do setor. "t 

\Abstraindo-se a idéia do 4" pólo no Mato
Grosso do Sul, pode-se estimar alguns caminhos para" 

"
a ampliação da petroquímica:

1. consolidação do pólo petroquímico do Sul;
2. ampliações isoladas dc algumas unidades; .•.<
3. localização dc novas unidades em áreas onde. ,,

haja disponibilidade dc gás natural;
4. implantação dc uma unidade dc craqueamen-

to de gás natural, cm Santos, para produzir cteno '•'
(matéria-prima básica do setor), que seria bombeado "
para Cubatão, onde estão instaladas as indústrias
petroquímicas paulistas. '*

"f
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Gente
Luis Gil Siuffo Pereira foi escolhido
Homem do Ano do Petróleo pela
Federação Nacional do Comercio
Varejista de Combustíveis Minerais. Em
seus 10 anos de existência esta é a
primeira vez que o titulo é entregue a um
empresário da área. Anteriormente, ele
era concedido upenas a autoridades.

Al

QBANCESA^^fc Banco Comercial Bancesa S.A.

DireçAo Gorai: Rua Maior Fecundo, 024, — Forlaloza-CE
Agônclns; SAo Paulo, Rio da Janeiro, Parlo Alegro, Curitiba', Belo Horlzonla,
Brasília, Salvador, Rocfla, Fortaleza, AracatICE, Caucala-CE, Guaramlranga-CE,
GroaírnsCE, Juazeiro do Norlo-CE, Maranguape-CE, Marco-CE, Pedra Branca-
CE. RodençíoCE, Sobtnl-CE.
Cada Patenle n? I1IB.COC 07 (!14 099/0001 M «Sociedade! Aborla
Procoaao OEMEC • RCA » 200(73/230 *Em Inalalaçao

Aviação Mário José Sampaio

BALANCETE PATRIMONIAL SINTÉTICO ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO/85
ATIVO (Em CrS 1.000)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 449,072.008
DISPONIBILIDADE 3.807.408
OPERAÇÕES DE CRÉDITO '336,870,660
Empréstimos e Títulos Descontados 340.485.831
Financiamentos Rurais 23.777.845
Créditos em Liquidação 1.570.823
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)... (7.997.243)
(Rendas a Apropriar) (20.866.576)

RELAÇÕES INTERBANCÁRIAS E INTERDEPARTA-
MENTAIS 73.644.318
CRÉDITOS DIVERSOS

PASSIVO (Em CrS 1.000)

4.601.282
VALORES E BENS  29.648.320
ATIVO PERMANENTE  22.215.509

TOTAL DO ATIVO  471.287.517

CIRCULANTE E EXlQIVEL A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS
Depósitos à Vista
DepôsfloB a Prazo
(Despesas a Apropriar)

RELAÇÕES INTERBANCÁRIAS E INTERDEPARTA-
MENTAIS
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
OBRIGAÇÕES POR RECEBIMENTOS - TRIBUTOS E
ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
PATRIMÔNIO LIQUIDO
CONTAS DE RESULTADO

444^074^670
338.443.713

36.076.136
315.804.691
(13.437.014)

46.706.911
24.946.087

_g,l?5.224
24.082.225
15.254.493"11.958.354

TOTAL DO PASSIVO  471.287.517

MANOEL MACHADO DE ARAUJO
Presidonle

JOSE MACHADO DE ARAUJO
VicoPtcsidento

DIRETORIA
ANTONIO POMPEU DE AfUUJO JOSL MAniA DK MORAES MACHADO

Dxcioi Ditrlni
FRANCISCO WAN DICK At.LNC.AR LINCOLN DE MORAES MACHADO

Dirctoi Dircloi
JOÃO JACKSON DE ALflUOUliHOUE PEREIRA PEDRO BEZERRA DL MENEZES

DlifttOl Dlietor

JOÜE VICENU OE ASSIS
Coniãdot - CRCCE bl65

m
CODEVASF

MINISTÉRIO DO INTERIOR
Companhia de Desenvolvimento

do Vale do São Francisco
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL

EDITAL N.° 37/85
AVISO

A CODEVASF torna público que receberá
no dia 07 de janeiro de 1986, às 15:00 h
(quinze horas), no auditório localizado no
andar térreo do seu Edifício Sede da
CODEVASF, no Setor de Grandes Áreas Norte
(SGAN), Quadra 601 • Lote 1, Brasília, DF,
propostas para execução das obras, serviços e
fornecimento de materiais e equipamentos
complementares à implantação do sistema de
aspersão do Projeto Pindoba, situado na
margem direita do Rio São Francisco, no
Município de Neópolis, Estado de Sergipe.

Poderão participar desta concorrência,
firmas nacionais e/ou estrangeiras, estas
quando sediadas em países membros do BIRD
• Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento, ou da Suíça, e que possuam
o patrimônio liquido mínimo de
Crt 1.400.000.000 (hum bilhão e quatrocentos
milhões de cruzeiros).

O Edital, bem como seus anexos,
encontram-se à disposição dos interessados,
na sala 116, do endereço acima e serão
fornecidos mediante o recolhimento à
CODEVASF da importância de Cri 600.000
(seiscentos mil cruzeiros).

BrasiliaDF. 20 de novembro de 1985.
Área de Administração e Finanças

Aríldo Oliva França
Área de Administração e Finanças

Coordenador

CAIXA
1 ECONÔMICA B

¦¦ FEDERAI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i
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EDITAL DE LICITAÇÃO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Filial Rio de Janeiro, procederá no
dia 02.12.85. na Avenida Rio Branco. 174 — 3° andar, a LICITAÇÃO DE
PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS. NAO LAPIDADAS:

LOTE N° 777
Procedência' Exportador
Tipo Ametistas
Peso 15kg
Valor do loto USS 5.194.83
Valor da cauçáo CrS 2.105 087,

LOTE N° 778
Procedência Exportador
Tipo Ametistas
Peso 120kg
Valor do lote USS 5.236.00
Valor da caução CrS 2 122480.

LOTE N° 779
Procedência Exportador
Tipo Citrinos
Peso 15kg
Valor do lote USS 1 155.00
Valor da caução CrS 470 400.

LOTE N° 780
Procedência Exportador
Tipo Cilnnos
Peso 6,380kg
Valor do lote USS 3Í09.00
Valor da caução CrS 1 429220.

Os aviões da Ponte Aérea estão voando cheios por causa do crescimento do tráfego

Tráfego aéreo retoma crescimento

Recolhimento da caução até 27 11 85
Entrega das propostas até uma (01) hora antes da abertura
Abertura das propostas dia 02 12.85. às 11 horas
Os lotes estarão em exposição, para as llrmas interessadas, no local
acima, de onde serão recebidas as propostas-

O FORTE DA CAIXA É VOCÊ

A demanda por viagens aéreas
domésticas, após perdas de 2,3% e
5,8% respectivamente em 1983 e
1984, voltou a crescer em 1985. O
tráfego aéreo nas linhas internas teve
um crescimento dc 7,7% nos nove
primeiros meses do ano, em passa-
geiros-quilômetros. Em toneladas-
quilômetros, índice que inclui a car-
ga transportada, houve um aumento
de procura ainda maior, chegando a
13,6%, entre janeiro e setembro.

As taxas de crescimento tém sido
maiores nos últimos meses do ano,
sendo que em setembro houve um
aumento de demanda de 20%.

As empresas que tiveram a ex-
pansão mais rápida, no período con-
siderado, foram a VARIG (+ 14%)
e a Transbrasil (+ 13,4%), enquan-
to a VASP teve o menor índice com
apenas 0,7%.

As linhas internacionais também
tiveram uma evolução positiva, ten-
do o quociente de crescimento atin-

gido a + 8,1%, cm passageiros-
quilômetros transportados no pe-
ríodo.

Os aviões têm voado mais
cheios, nas linhas internas, o que é
comprovado pelos aproveitamentos.
Em 1984, o "load factor" era de 50%
enquanto nos nove meses iniciais de
1985 já alcançava a 57%.

O aumento dc tráfego é visto em
meios técnicos como uma conse-
qüência da retomada das atividades
econômicas como um todo. Em sé-
ries históricas recentes, o aumento
de 1% no P.l.B. tem provocado uma
elevação de cerca de 2% na deman-
da por viagens domésticas.

Frota da Ponte Aérea
deve aumentar

A frota de Lockheed Electras
que serve à Ponte Aérea Rio—S.
Paulo deverá ser aumentada dentro
de pouco tempo. A VARIG está em

Foto da empresa I
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negociações para adquirir, pelo rije- \
nos, mais 2 Electra para elevar o .
número dc vôos e os assentos ofcr.e- .
cidos na Ponte. Jv i

A demapda dos vôos locais entre :
Rio e S. Paulo cresceu em ritmo '
muito rápido no segundo semestre '
dc 1985. As razões foram o rcaquüci- ]
mento da economia e a transferência .
dos vôos de jatos de Congonhas para ,
Guarulhos. ... i

A proximidade de Congonhas do '¦
centro de S. Paulo tem provocado a '
preferência dos passageiros pelo ân-'
tigo aeroporto e pelos Electra! ^ O ]
aumento da frota destes turboéliçcs
é vista como uma forma de satisfazer,
o maior volume de passageiros. •
Atualmente existem 12 Electra na i
Ponte e o crescimento da frota per^'_
mitirá maior número de vôos entre ¦
as duas cidades. Fontes do Equador
informaram que estariam sendo nc-;
gociados entre 2 e 4 Electra com a,
VARIG, para uso na Ponte Aérea. •

AERO NEWS-

y- ALMEI DA E SI LVA S.A. >
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES

Em Liquidoçlo Extrajudicial
AVISO AOS CREDORES

O Liquidante da ALMEIDA E SILVA S.A. CORRETORA DE
TÍTULOS E VALORES • Em LiquidaçSb Extrajudicial, comu-
nica que o pagamento dot eruditos constante* do quadro defi-
nitivo de credores tord início no dia 25 do corrente, na sede
desta Liquidando sita â Rua do Ouvidor, 50/8? andar, no ho-
ráriodas 14 to 17 horas.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1985
V HEULER SIQUEIRA DE MACEDO • Liquidante V

\MMMMMMmmBm
Todos os dias no Caderno B.

* * * O Ministro da Aeronáutica
baixou uma portaria que estabelece
normas relativas à proteção ambien-
tal e a níveis de ruído para aviões
comerciais. Os limites estabelecidos
se baseiam no Anexo 16 da ICAO e
já a partir de Io de janeiro de 1988 as
aeronaves civis, cujos níveis sonoros
não obedecerem os limites estabele-
cidos, deverão executar procedimen-
tos de redução de ruído, das 23 às 5
horas. *** A Boeing realizou há dias
a maior venda de aviões comerciais
da história. De uma só vez, a United
Airlines adquiriu 116 aviões, sendo
110 birreatores 737-300 e 6 quadrir-
reatores 747, no valor de 3,1 bilhões
de dólares. O 737-300 deverá, cm
1985, ser o avião comercial mais
vendido em toda a existência da
Boeing, num só ano. Os Boeing 747

da United serão usados nas linhas do
Pacífico adquiridas recentemente da
Pan Am. A United é a maior empre-
sa aérea do Ocidente. *** A Airbus
está oferecendo uma versão de longo
alcance do A-300-600, o maior bir-
reator em operação em todo o mun-
do. O novo modelo, conhecido como
A-300-600 R, tem tanques de com-
bustível na empenagem horizontal.*** A Rio-Sul, ao completar nove
anos, lançou uma campanha publici-
tária, denominada "quem cresce
aparece", cujo tema central é um
pôster de excelente qualidade. ***
Os BAe-146 que operaram para a
TABA já náo estão mais no Brasil.
Os aviões apresentaram sérios pro-
blemas nas turbinas ALF-502 e fo-
ram retirados de serviço há 7 meses,
tendo sido agora reexportados. ***
A Lufthansa introduziu o terceiro

747 cargueiro em sua frota. A em-j
presa alemã homenageia no Rio ho-
je, dia 25, o Comandante Uttejv
membro do Conselho Executivo1 da'
empresa que deverá se aposentar/***.A Base Aérea de Canoas Sffá;
sede da 9a Reunião de Aviação peTransporte de Tropa, que contará!
com a participação de sete unidades
da FAB. O evento se realizará de 24
a 30 de novembro. *** A fábrica'
alemã MBB está desenvolvendo -o
projeto de um caça leve supersônico/
cujos conceitos o tornam muito atra-
tivo. O avião será oferecido para^ser.
construído em cooperação com dife-
rentes países. A conhecidas,
bem-sucedida fábrica britânica -de
turbinas Rolls Royce deverá ser pri-
vatizada, a partir de 1988. A Rolls
Royce é uma das três maiores em-'
presas do setor em todo o mundo. .
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. ií; SEI só quer pescar os
! tubarões do contrabando
iiáíVrÃO quero os peixinhos; o que eu

j i^l realmente quero são os tubarões."
| Assim o titular da Secretaria Especial de
[Informática (SEI), professor José Rubens Dó-
iria Porto, definiu as intenções do órgão no
'combate à pirataria e ao contrabando de equi-
!pamentos e componentes. Mais uma vez, a SEI

B' 
romcte uma ação conseqüente contra os que
urlam as leis do país e, apesar de não ter

¦poderes policiais, possui mecanismos de de-
I riúncia. Dória Porto avisa: "Já iniciei contatos
|com a Polícia e a Receita Federal".
- : O titular da SEI não revela, contudo,
'ojuais os "peixinhos" 

que( como admite, já
Içaíram na sua rede. Afirma, porém, que não
jsão poucos os fabricantes que internalizam
i ilegalmente peças e componentes para compu-
«tadores e periféricos. Para ele, uma ação
! efetiva é "aorir" os equipamentos para verifi-
, cação dos componentes estrangeiros que não
> íeceberam guia de importação da SEI.
' I O professor Dória Porto lembra que o
|Conin (Conselho Nacional de Informática e
, Automação) tem poderes para até caçar o

ÇGC de uma empresa e garante que vai fechar
; todas aquelas que comercializam máquinas
! sem projeto aprovado por seu órgão, ou colo-
i cam no mercado equipamentos totalmente di-
' ferentes dos especificados à SEI para apro-
1 vação.
[ ! Dória Porto solicita denúncias, mesmo
, que anônimas. Segundo ele, a fiscalização é um
' pever de todo cidadão.

i Inversão de valores
! i Os fabricantes de produtos de informática que
[ esjão de olho no mercado norte-americano vivem uma
i Situação sui generis. Se para desenvolver máquinas e
i periféricos assumem compromisso de nacionalização
' junto à SEI, para exportar sáo obrigados a justamente
1 ç contrário: desnacionalizar.1 . ' É o caso da Conpart. Para fabricar fitas e
1 unidades de back-up para discos Winchester, a empresa
| nacional comprou tecnologia da Cipher, indústria nor-

te,-americana, e gradualmente foi substituindo os com-
I pônentes estrangeiros pelos já fabricados no Brasil, até

atingir um índice de nacionalização de aproximada-
mente 95%. Agora, porém, a Conpart está com os

1 periféricos em sua pauta de exportações para usuários
; Cipher e se vê obrigada a importar componentes" afflcricanos. —* -~; '¦•

Só assim os produtos poderão passar pelo crivo de
qualidade do Undcrwriters Laboratories Inc., já que os
componentes brasileiros não são homologados nos

«sfSJÁ; O consultor de sistemas de qualidade da Con-
-pjirt, Antônio Fernandes Henriques, considera as exi-
'¦^ências de qualidade industrial aplicadas nâo só nos"iBtJA, mas também em muitos países da Europa, uma"Reserva de mercado disfarçada".

Projeto Itaipava I
A Abicomp (Associação Brasileira da Indústria

de Computadores c Periféricos) vai procurar o ministro
*g§fc Minas e Energia, Aureliano Chaves, para concreti-

zar o que está sendo chamado de Projeto Itaipava. Os
fabricantes de computadores querem equipar o Centro
de Treinamento de Executivos da Pasta de Minas e

««Energia — o Centrecon — com máquinas e sistemas.
¦sfí4- Em visita ao Centrecon, que funciona em uma
'atraente fazenda de 70 alqueires nas imediações de

Itaipava, região serrana do Rio, o presidente da
Abicomp, Antônio Mesquita, e o secretário-executivo
da entidade, Ricardo Saur, constataram, atônitos, a
ausência da informática no treinamento dos executivos.

Foi por isso que Mesquita e Saur não tardaram a
arregaçar as mangas e traçar, em conjunto com o
pessoal do Centrecon, o esboço do Projeto Itaipava,

"que 
prevê também a incrementação de estudos para"viabilizar as soluções das Minas e Energia com o uso de

sistemas computadorizados. O Projeto Itaipava,. de
^acordo com Antônio Mesquita, será incorporado ao
?Plano de Informatização do Ministério, que está em

¦ fase de aprovação.

Hora de cobrar
"'*"' O diretor-geral da Parks Equipamentos, Paulo

, Renato Ketzer de Souza, adverte a sociedade sobre a
. necessidade'de 

"desencadear, de imediato, um proces-
..'jo de cobrança junto ao Congresso Nacional, com

^vistas à votação e aprovação do Plano Nacional de
Informática (Planin) ainda antes do recesso parlamen-'^far". O diretor da Parks está preocupado porque1 J*qualquer retardamento à vigência do Planin significa-"rà uma vitória dos adversários da reserva de mercado e'^'prejuízos à indústria nacional do setor".
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Indústria começa hoje debate
São Paulo — Com uma luta

dc bastidores pelo poder den-
tro do setor c apresentação
oficial do primeiro robô. "Mo-
delo 19" (estrangeiro naturali-
zado), começa hoje, no Parque
Anhembi, o 2° Congresso Na-
cional dc Automação Indus-
trial. Seus promotores preten-
dem fazer do encontro o even-
to precursor do ingresso do
Brasil na era da robotização.

Serão cinco dias de troca dc
experiências e informações en-
tre os esperados dois mil parti-
cipantes, segundo explicou o
presidente do 2o Conai, Ardido
Gentil Russo. O programa pre-
vê uma série de painéis técni-
cos, conferências e sessões pie-
nárias abrangendo 15 áreas in-
dustriais: mineração, química e
petroquímica, indústna têxtil,
aeronáutica e militar, açúcar e
álcool, elétrica, automobilísti-
ca, siderúrgica, couros e calça-
dos, bens de capital, transpor-
tes, indústria do vidro e enge-
nharia dc um modo geral.

Está prevista também a par-
ticipação de cinco ministros:
Renato Archer (Ciência e Tec-
nologia), Afonso Camargo
(Transportes), Aureliano Cha-
ves (Minas e Energia), Robcr-
to Gusmão (Indústria e Comer-
cio) e Almir Pazzianotto (Tra-
balho). Todos os temas condu-
zirão os debates, de acordo
com o programa, para a auto-
mação industriai e seus impac-
tos sociais.

Banerj vai
automatizar
150 agências

Depois de ter automatizado
nada menos que 35 agências
bancárias, que representam
43,6% de todas as contas da
região metropolitana do Rio,
no último ano e meio, o Banerj
anuncia que concluirá seu pia-
no de automação bancária ao
longo de 1986, beneficiando
mais 150 agências do estado e
de todo o país. A informação é
de Ricardo Muller, superinten-
dente de sistemas do Banerj,
para quem nota-se uma grande
evolução de todos os bancos
estaduais na área de informáti-
ca nos últimos 12 meses.

Diretores e técnicos de ban-
cos estaduais do país estiveram
reunidos nas últimas quinta e
sexta-feira, no Hotel Sheraton,
no Rio, para debater a automa-
ção na 5* Mesa Redonda de
Informática nos Bancos
Estaduais, promovida pela
ASBACE (Associação Brasi-
íéírá "dos Bancos Comerciais
Estaduais) e patrocinada pelo
Banerj. O encontro foi aberto
pelo presidente do Banerj,
Carlos Augusto Rodrigues
Carvalho, que atribuiu ao pesa-
do investimento no binômio
sistemas c marketing a grande
evolução do Banco, que no
último ano e meio passou do
17° lugar para o 6o lugar no
ranking nacional.
TRÊS SOLUÇÕES

Já no primeiro dia do encon-
tro foram apresentadas três so-
luções distintas de automação
bancária. O BEG (Banco do
Estado de Goiás), por exem-
pio, que como o Banerj não
tinha qualquer serviço automa-
tizado há pouco mais de um
ano, apostou nos sistemas da
Itautec, centralizados em
computador de grande porte da
IBM.

Utilizando máquinas da Di-
girede, o BEMGE/Credireal
optou por um sistema descen-
tralizado, com processamento
de todas as contas em rede de
micros, sem utilizar qualquer
mainframe (equipamento de
grande porte). O Banrisul, por
sua vez, apresentou uma solu-
ção mista, com alguns estágios
de processamento distribuído e
outros centralizados em
computador central.

O superintendente de siste-
mas do Banerj ratificou a deci-
são do banco de continuar com
seus dois fornecedores: a Co-
bra e a Digirede. Anunciou,
contudo, que para automatizar
todas as suas outras 150 agên-
cias no ano que vem, não irá
mais comprar os equipamen-
tos. Negociou com as duas fa-
bricantes um contrato de alu-
guel com opção de compra.

Paralelamente, meia cente-
na de fabricantes e prestadores
dc serviços estarão participan-
do em mais dc 100 estandes da
exposição dc equipamentos,
cuja atração principal será um
robô Hitachi, de última gera-
ção, lançado no Japão cm mea-
dos deste ano. A empresa está
transferindo tecnologia para a
Villares, uma das quatro orga-
nizações brasileiras autorizadas
a fabricar robôs com tecnologia
importada. O robô RV-6060
vai exibir sua performance,
executando uma operação de
solda com a aplicação da raios
laser.
DISPUTA

Um grupo liderado pelo ex-
secretário-executivo da SEI,
coronel Edison Dytz, vem tra-
zendo preocupações para algu-
mas indústrias. Dytz foi eleito
presidente da mais nova asso-
ciação da área no país, a
ABCPAI (Associação Brasilei-
ra de Controle dc Processos de
Automação Industrial). A ini-
ciativa encontrou resistência
entre indústrias e entidades
que defendem a criação de uma
representação informal. O mo-
vimento contrário é liderado
pelo Sindicato da Indústria de
Máquinas e pela Associação da
Indústria Elétrica e Eletrônica.

Brasil adia aprovação de
norma para computadores

Entidades da área de informática decidiram adiar para 31 de
março, a aprovação da primeira norma brasileira do setor, não
enquadrando no Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial), como previsto para a
última quinta-feira, o,Código Brasileiro de Intercâmbio dc Infor-
mações. Em outras palavras, a norma iria permitir que todas as
máquinas desenvolvessem textos em português e representassem
os sinais necessários à realidade c cultura brasileiras.

O presidente do Comitê de Informática (CB-21) da ABNT
(Associação Brasileira dc Normas Técnicas), Lucas Tófolo de
Macedo, explicou que Abicomp, Asscspro, Sucesu c a Sociedade
Brasileira de Computação preferiram melhor avaliar tecnicamente
a norma proposta c seus impactos na indústria. Tófolo admitiu,
porém, que "houve pressões da IBM, que andou distribuindo uma
carta apócrifa com considerações dc ordem técnica".

Lucas Tófolo de Macedo argumentou, contudo, que o
adiamento da aprovação do novo código vai permitir que outras
medidas sejam tomadas. Até 31 de março, as entidades envolvidas
serão convocadas, com o auxílio da SEI (Secretaria Especial de
Informática), para avaliações de caráter institucional.

1-7000 PCxt ITAUTEC
GARANTIA REAL DE CONTINUIDADE

O único 18 BITS com doefc de 8 MH?
2 CPUS, roda CP/M • MS/DOS.
Interface da vídeo gráfico a core»

e Interface de Winchester alé 40 MB
2 Interfaces seriais RS-232 C
Totalmente compatível oom o IBM-PC/xt
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INTERF.P/IMPRESS 650
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Sistema de controle patrimonial.
OBJETIVOS DO SISTEMA

Cf«r r nunter um aulaiUo com re*lilro» de bem patrimonial* di F.mprcu
cm melo magnético com a finalidade de atender ai necettidadet:

• CONTÁBEIS • FISCAIS • ADMINISTRATIVAS • CUSTOS • SEGURO

I IBS-Sistemas
cij Patrimoniais Ltda.

T Aluo" ¦ Av. ludollo Benhl, M4 ¦ For» 10517) 38.6833 ¦ Tdt« 051 M98SI
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— Cada coisa no seu
lugar. Automação de
escritório, chefe, não é
colocar um micro na
minha mesa e pronto.O que toda secretária
eficiente precisa é
do Editor.

A operação dele é
tão simples como a de
uma maquina de escre-
ver. Do futuro, é claro.
Você datilografa, o tex-
to aparece no vídeo.
Erros ou alterações,
você só rebate o que for
Í>reciso. 

A pesquisa au-
omática se encarrega

de substituir em todo
o texto.

Calcular espaço?
Isso já era. Alinhamen-
to pela direita segue a
regra de divisão silábi-
ca, ou riãò7 Você decide
e o Editor faz sua von-
tade automaticamente.
Tabulação é das fun-
ções mais simples.
Centralização de títu-
los? Deixa com ele.

Pronto o texto, tudo
fica armazenado no
disquete. Aí, você faz o
que quiser com o texto:
inverte parágrafos,tira ou coloca palavras,muda a disposição.
Tudo nas mais diver-
sas medidas e forma-
tos de papel, com alta
qualidade de impres-
são. Perfeito para a
emissão de mala direta
que, para variar, tam-
bém é automática. Ta-
belas — o terror das se-
cretárias — são tão fá-
ceis de fazer no Editor,
que todas vão quererfazer mais.

Para saber o quemais o Editor pode rea-
lizar, basta dar um
simples comando que

DESCULPE CHEFE!
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micro e micra mas...
processador de textos
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Vara você entrar na era da automação
a Remington tem a melhor saída.

St» tema» de frocusamento de Xurtoa.
Software Ramlngton para edlçAo
da texto*. Terminal Remtronlo
funcionando como terminal
de entrada/salda para computadores.
¦

Impressora Hemlnfiton HI-817.
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Primeira impressora de margarida
100% nacional.
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uma lista de possibili-dades aparece no vi-
deo. E o algo mais do
Editor: ele ainda fun-
ciona como uma má-
quina telex.

Um detalhe impor-
tante: ao adquirir o

Editor você assina
um contrato de
Manutenção, quecomeça a vigorar
logo após o termi-
no da Garantia.

Caso ocorra algum
problema, você será

atendido em, no máxi
mo, 4 horas. Se for im-
possível sanar o defeito
no local, a Conpart
substitui o equipamento.

teu Consulte hoje
mesmo a
Conpart

Ligue para (021) 342-4800-R/238

Estrada dos Bandeirantes, 2447
Jacarepaguá-RJ
Telex: (021) 3329CCPTXBR

m ^^^^^^
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VINDAS EM

OEM

Homtronlo 8400
Funciona como editor de textos,
ligado a compuLadoron ou como uma
avançadlsslma máquina de escrever
eletrônica. Capacidade de memória
deatâlBKB.
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PUTIQUE TEM EXATO PRO CCE
ALGO A MENOS: 0 PREÇO.

EXATO PRO
CCE

Cr$4.890 mil
RIO- 267.1093- Av. N.
Sra. Copacabana, 1417
SAO PAULO- 231.3922

CPU+MonitorMV-12
+Interface

Drive
CrS 6.980 mil

¦CAMPINAS - 32.6322
P.CALDAS- 721.5810
CURITIBA- 242.1999

|

CPU+MonitorMV-12
+1Disk Drive

+Interface Drive
Cr$9J80mil
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Liquidação de grupos
acaba com sete fundos
e rentabilidade cai

A liquidarão dos grupos Comind, Maisonnave c Auxiliar fez
saírem dc cena quatro fundos dc ações e três dc renda fixa. Com a
saída do Maisonnave — tjllfe ate então apresentava a melhor
rentabilidade acumulada no ano, atingindo 722.94% na semana

passada — o novo líder no ranking dos fundos mútuos dc
Investimento «o mercado acionário passa a ser o Denasa Minera-
cão e Metalurgia, que ale o último dia 20 acumulou no ano
corrente ganhos de 62103%, seguido do Elite, com 608.20%,
Intrc os luiulos dc renda lixa, a liderança está com o Souza
Barros: 222.11%. , , , ,.

Na semana passada, quando a queda motivada pela liquida-
çáo dos grupos íoi a tônica, o destaque cm rendimentos ficou por
conla do Industrial (8,4%) entro os fundos de ações c do Magliano
(2.89%) entre os de renda fixa. A rentabilidade acumulada em
novembro sugere quo nem Halos os fundos dc ações irão superar a
inflação este lilès.

A rentabilidade dos fundos
Mútuos de ações

AH.
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Atl'i.|-.i|Ullll>lin
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llíiili-pn AüOes
UiimiimiI I A II
IWmiMil Ações t"
mu iii.nii'Ho
IH N ÃçiSts
IIMci Ãçíes
Hiiti\iMn Ai,iV'S
Dustuii Si«lnl
Uoztiltü Avdti
rjotmio liivcillnicnlo
DrãdcttCü Àçites
Clliisc I lex l'ílt
Cliludc SA11 Hiiillo
Oly

Kcniiilill. semana
de 14 ii SUI.BJ

(rf>
(4.7.1)

H.nl.ilill. mum. KentiiWI. iiiuin.
IIO més ulí mi «mi al<

:o ii.iws («> aMi-twsc»)
>),}1 334,04
11,37 472,fi7
0,21 XU.33

(1,43)
(5.22)

(2.79)

(5.29)

(2.H)
(2.02)
(3,04)
(d.KM
(H.02)
(1.71)

(5.B3)
(2.<v.)
(7.14)Condomínio unmirte

i reillbitlico I HI
OttlStll
CruRsul Açôcí
CtcuittCd Unlbmico
ISA Ihínvlsifl
DiMtiiMi Ai;iV>
Dniíivi Mínn c Mriül.
Iliu-
Fltlcp
Ym.wtx As;iVs
l MAI H
(.tilltUltill
ImlusiMul
IlUrvUlcl
juelipc Áçôei
lluilí.ViVs
lluil Ciipllnl Mnrkct
Loj let cu Av»"1*"'
Lnndon Multtplie
London Mulilpllc 751
Ntruitniil AÇôCi
Mmanlil do Btuatl
Monlronlbiitik
Muiiliciilbnílk Açòes
Nan.mal
Noroeslc CNA
Paulo WillQMMcni
Piniu1
Kcal
Salta Ações
Segurídrulc
Unibanco
Morada Aç,vs

(•) o fundo foi «berto «o pilbtlcc
nciimiilada no ano. potlwuq, náo i«
pela illtcteitcn ile periodicidade,

(3,52)
(LI»)
(3,23)
(4,48)
(2,40)
(t.84)
(Ó.20)
(.'.«>)
(3,61)

(4.23)
(8,40)
(4.10)
(1.51)
(1.17)
(2."7)
(.1.7'))

(7.NS)
(4,41)
(8,10)
(5,12)
l5.r,'H
(1.17)
(5.2H)
(6,30)
(2.07)
(l.ol)
(4,13)
(1,29)

10.08
H.W

11.07
8.52
7.58

12.IW
1.1.24
13,02
12.17
10,60
7.71

I0..12
0,02
5,33

10.58
III.VI
10.20

<),.1!>

11,31
0,05
0.02
3,15
8,13
o, 33

1.1,70
10.17
0,80
•1.57

1(1,09
3.41
8.52
3,77

10.14
7,00

12.81
10,75
10.70
12,71
11.78
12.78
12.18
111.89
0,23
7.H

I0..17
4,71
7.IO

11.78
8,31
8,22
5,50
0,30

Itpdl lanelrii dc 1985. A
«le «r compíiifuln A dos i

4.11.91
433.28
477.20
40.1.10

371.49
508.35
459,15
421,97
489,15
414,64
4.58.79
198.95
.129.11
452,91

15.1.88
550.24
.171.02
4110.10
42.1.05
522.82
515.10
027,111
008.20
311.00
420.28
424.01
390,0.1
200,00

481.80

452.02

490,11
414.04
404,82
400.10
450,15
407.57
151.28
371,48

402,51
528,02
360,78
472,40
452,37

ictttnhlIUliidc
Icmtiift fundir*

Rentabilidade
Mútuos de Renda Fixa

Kelltnbll, Semana Uculalul. Atum Kciilalill.Anmi.
dc II a 20-11-1085 an Mis Ale lio Ano ali

(%) 2O-II-1083 (%) 20-11-1085 (%)
Alliflli-a do Sul 2.17 0,78 210.00
Alhl P.iliimíillín 2.38 6,60 210,24
Auvillm Maxi "*
A.nnilí 2,40 6.70 307.111
Bomcrlndus 2-26 6.41 204.85
Bmicobrás 2,34 o,o.l
Banespa 2.50 o,76 212.31
Baiieslndo 2,38 6,88 211.31
Banortlnvcsl 2.55 0.02 221.10
RCN'Pra Renda 2,84 7,14 100,06
HM(i 2.25 0.04
Bonança 2.36 6,60
BoMonSodril 1.70 5.51 107.71
Bozano Condomínio 2.27 o.42 204,99
Bradesco 2,31 6.47 202,64
Brasil CanndJ 2.54 o,82
Chnse Flexlnvest 2.77 7.01 2119.71
Cidade dc Sio Paulo 2,27 0.48 206,95
<lNN.iimil.il 2.41 0.79
Cilinvcsl 2.30 0.47 2118.40
Conitnd — —
Credibanco 2.32 0,02 215.22
CRSBoavIna 2.55 0.83 217.10
CS07 2.28 0,44 206.01
Delnplcve 2.36 o,88 211.78
Denasa 2.37 0,75 211.05
F. H.iircl„ 2,40 6,73 214.04

Fidesa 2,26 6,54 206,05
Financeiro 2,26 0.42 212.33
Fttins» 2,33 6,63 207.04
Finlnvcsl 2.45 6,77 219,45
F1V Unibanco 2,34 6,05 210,61
Invesplan 2.11 5,0.1
lochpe 2,37 6.87 21.1.00
ll.in 2.26 6.40 207,88
1 MM ondoil Mulnplic 2.45 6,8(1 215.02
I ojlcred 2.20 6.70 208.81
Mogliino 2.S0 0.54 210.61
MaisonnavcOa.e Renda — —
M.ilonc 2.23 6.02 215,87
Montreal Condom. 2.5o 6.90 206.42
Noroeste FMI 2.40 6.76 211.13
Novo Norte 2.17 6,02 217,65
Omega 2.53 o.xo 200.07
Open 2.45 6,70 207.86
Potente 2.30 0.46 212.38
Paulo WÍlemsens 2.24 5.38
Rendi Real 2.39 0.80 217.74
Safia Renda Fixa 2.42 6.76 217.24
Schahin Cury 1,54 5.63 209.56
Souza Barros 2.00 6.3S 222.11
Sudiimeris 2.27 6.37 218.93
Sul BlüMleiro 2,30 6.00 160.03
Marku 2.80 7,01
InvcslRcnda 1.06 6.31 '
BRI 2.31 ,6.91 1
prfme.Pretlx 1,07 5.05
Mulh Moncy 2,46 7,15

¦ FivRancrj 2,40 5,04 ' _ 
• .

Bandeirantes 2,30 6.76 ¦ •-•'

Uòyds
Morada — 6-63
C) O fundo (oi abcrlo ao público após janeiro de 1085. A renlabil

acumulada no ano. portanto, não pode' ser comparada a dos demais fi
pcki diferença de periodicidade.

Negócios & Finanças JORNAL DO BRASIL

Investidor corre menos
risco se for cauteloso

RENDA FIXA
OU AÇÕES?

Todos os dias
esta dúvida é resolvida

para você.

Cristina Calmon

Com umn IhfíaÇitO superior n 200% oo ano
não Ini quein deixe dinheiro pinado, sob o riseo
dc ver diminuir o cada dia seu poder dc compra
ou iiivcstimenlo. E mais uma vez o susto foi
grande. Afinal, quebraram trôs bancos (dois
ligados a conglomerados) e a história do merca-
do financeiro vai ficando cada vez mais farta dc
exemplos. No total do ano foram seis institui-
(.•ôcs que sofreram intervenção do governo,
trazendo danos a milhares dc cidadãos.

Regras existem e conceitos, como seguran-
ijtt, liquidez e rentabilidade, costumam nortear
os investimentos. Mas, mesmo assim, perde-sc
dinheiro, prejuízos acontecem c os investidores
são surpreendidos com liquidações dc institui-
eões onde fizeram aplicações finaiicciras. Como
evitar situações do gênero? Certamente, dirão
alguns, só fazendo negócios com o Banco do
Brasil', bancos estaduais ou estrangeiros. Não 6
o caso. ate porque banco estrangeiro também
quebra e o governo pode não honrar a dívida.
Mas 6 preciso cautela, confiança na instituição
financeira c não correr atrás da melhor taxa,
sem se preocupar com quem a oferece.

Muitos dcposilantcs c investidores do Co-
mind, Auxiliar e Maisonnave estão amargando
agora a decisão de lerem aplicado em certifica-
dos dc depósitos banciírios (CDB), letras dc
câmbio c no open market, alternativas dc inves-
timeiito oferecidas no mercado financeiro. \l
tôm razão, pois terão de se habilitar á massa
falida c ainda correm o risco dc não haver, no
final do processo, dinheiro para ressarci-los.
Foram Ingênuos? I louve má Ic7 Ê difícil respon-
der, mas os boatos eram muitos, dc alguns
meses para cá c chegaram a gerar listas dc aviso
em farmácias c lojas: "não aceitamos cheques
dos bancos A, B, C, I), etc..."

Títulos frios
Há dois anos c meio, quando estourou o

caso Coroa-Hrastcl c o rombo anunciado cra dc
pouco menos dc CrS 500 bilhões, niuilas pessoas
foram lesadas. Tendo buscado a melhor taxa —
cra a financeira que oferecia a melhor taxa dc

LONDON
MULTIPLIC

Banco de Investimento

associado ao Uoycts Bank Group
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|uros do mercado na venda de letras dc câmbio
— levaram para casa. sem saber, é claro, títulos
frios. Não falando nos espertos, que pagani para
ver.

Por isso. è importante escolher bem o inter-
mediário financeiro e saber que. para cada faixa
de investimento, existe um tipo certo dc aplica-
Cão. Qucni náo pode correr riscos, deve evitar
os mercados de renda variável, como acões,
dólar c ouro. Ficar alerta, perguntar c exigir
comprovante da aplicação feita c uma regra dc
ouro. li muito pouco usada por pessoas físicas.

Quantas pessoas já não pediram para o
gerente do banco, 0 corretor ou 0 amigo que
trabalha cm uma instituição financeira para
aplicar no open market o dinheiro resultante da
venda dc um bem, dc devolução do Imposto de
Renda ou de qualquer outro recurso momenta-
neamcnlc ocioso? Poucos, contudo, exigiram a
fatura e a especialização quanto ao título finan-
ciado.

Mas quando se aplica no open market, dois
caminhos podem ser seguidos: a compra definiti-
va dc uma Obrigação Rcajustiívcl ou Letra do
Tesouro Nacional ou estadual, dc um certificado
dc depósito bancário ou letra de câmbio; ou um
financiamento dc curtíssimo prazo (overnlght),
Nos dois casos, a fatura tem dc ser bem cxplfci-
ta: título, prazo, condições c se está sob custódia
ou nâo,

Em uma operação overnlght — que significa
financiamento a uma instituição financeira que
tem em carteira uma posição cm títulos superior
a seu capital e que paga uma taxa dc juros pelo
empréstimo recebido — o aplicador deve exigir
que conste.de sua nota dc negociação qual c o
lastro (garantia em título) da operação. Afinal
tem o direito dc saber se está aplicando cm um
papel bom ou ruim.

No caso de a instituição financeira não
honrar o compromisso assumido, que na verda-
de é um compromisso dc recompra do título, o
investidor tem assegurado o título. Sc fizer
questão que o investimento seja garantido por
um título governamental, sua segurança é
maior, pois os negócios são controlados por
computadores administrados pelo Banco Cen-
trai (Sistema Especial dc Liquidação c Custódia

Sclic). Por esse sistema, uma empresa finan-
ccira só pode vender uma ORTN ou LTN que
tenha dc fato cm carteira, custodiada no Sclic. E
o comprador, seja investidor ou instituição, só
pode adquirir o paptíl se estiver com reserva
bancária. Do contrário, a operação não fecha.

Mesmo assim, é preciso exigir a fatura, na
qual deve constar também o preço dc garantia
daquele papel. De pieferôncia uni preço abaixo
do valor dc mercado, para que no caso dc
quebra da instituição financeira o investidor
possa vcndè-lo c ainda ter lucro.

A partir dc 2 de janeiro igual segurança será
possibilitada aos títulos privados — CDB, letras
dc câmbio e debêntures — negociados no mer-
cado aberto, quando entrar cm operação a Cctip

Central dc Liquidação c Custódia de Títulos
Privados., Até lá, não há muita segurança, seja
para a instituição financeira, que pode receber
um cheque sem fundo, ou para o investidor. No
caso do Sul Brasileiro, por exemplo, diversos
investidores eram donos do mesmo título. Ii um
mercado onde os negócios são feitos com che-
ques administrativos, compensados um dia após
a realização da operação.

TÍTULOS de clubes
 Cr$ milhões ___^

Clube Preço do título Taxa de transferencia Mensalidade

Country 350 40 360 mil

Iate 90 5,4 280 mil

Caiçaras 65 12 190 mil

Jockey 50 5

Gávea 20~ 16 600 mil

Itanhangá 20 15 | 500 mil

Fonte: corretores autônomos J

Títulos de clubes também
podem render bons lucros

Ròmualdó Barros

Um título do Country Club do Rio dc
Janeiro cra vendido a CrS 22 milhões, cm
novembro dc 1983. c agora custa CrS 350
milhões, com valorização dc cerca dc 1 mil
500%, cm dois anos, contra uma inflação esti-
mada cm 900% no mesmo período. Mas nem
sempre se ganha dinheiro investindo cm títulos
dc clubes, adverte o corretor José Macedo
Portugal, há 40 anos operando nesse mercado, e
que já teve prejuízo ao revender um título do
Jockey Club.

Durante o verão (piscina) c antes do Cama-
vai (bailes) os títulos dos clubes se valorizam.
Aproveitando a onda, muitas agremiações estão
pondo à venda títulos dc sócio proprietário ou
patrimonial, entre elas o flamengo, Vasco,
America, Canto do Rio c até o Botafogo. Mas as
transações que movimentam os corretores espe-
cializados na compra c venda desses papéis se
restringem aos dc maior valor c interesse cconó-
mico, inclusive porque muitos executivos recc-
bem apoio financeiro das empresas para convi-
ver socialmente com pessoas que participam do
processo dc decisão, na iniciativa privada ou no
governo.

Satisfação ou dinheiro de volta
O Country tem apenas 850 sócios propriclá-

rios, c ocupa área dc 12 mil 500 m'; na Avenida
Vieira Soulo, n" 1.597, dc frente para a praia dc
Ipanema. Além dos proprietários são admitidos
sócios esportivo (tenistas) C diplomata (pessoal
diplomático cm trânsito no Rio), que paga uma
taxa de ingresso simbólica, de CrS I mil, c a taxa
de manutenção, de CrS 360 mil mensais. O
pretendente a sócio proprietário tem o seu nome
afixado no quadro dc avisos, conhecido no clube
como "pedra", c submetc-sc ao julgamento do
conselho, formado por 45 sócios. Personalidades
do mundo dos negócios c das comunicações já
•receberam as famosas "bolas pretas" na reunião
do conselho c foram barradas. O processo de
seleção, dc um modo geral, é praticado em
todos os clubes fechados, ou seja, com um
número limitado de sócios.

"Quem compra título comigo, ou fica satis-
feito ou devolvo o dinheiro" — garante José
Macedo Portugal, um dos corretores que anun-

As opções e os cuidados a tomar
Diante disso, é possível reunir regras básicas

para o investidor. A seguir, algumas delas.
Açftcs: exigir sempre a fatura (nota dc

corretagem), com a especificação do titulo ad-
quirido. De preferencia, em caso dc ações ao
portador, pedir custódia dos títulos na Bolsa dc
Valores, pois no caso dc perda sáo irrecuperâ-
veis. O Fundo de Garantia da Bolsa garante os
investidores em caso dc náo cumprimento por
parle da corretora do pagamento dc uma opera-
çáo realizada. Também protege contra a quebra
da corretora, no caso de compra e venda dc
ações. Aplicações no open não estão assegura-
das pela Bolsa, mesmo sendo intermediada por
uma corretora.

Fundo Mútuo de Ações — Apesar dc esta-
rem protegidos em caso dc liquidação extrajudi-
ciai dc uma instituição financeira, já que sáo
patrimônio dos cotistas c apenas administrados
pelo intermediário, nâo tem garantia da Bolsa.
É preciso escolher com critério o fundo cm que
se quer aplicar, ter informações sobre a institui-
ção financeira. Isso porque se houver má fé do
administrador do fundo, ou seja, roubo ou
aplicação fictícia, não há como reclamar.

O COPENE
mm pernooumcA oo nordeste saPemOQUMCA DO NOROESTE SA.

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, de acordo com a decisa-Q de'Conselho de

Administração em reunião realizada em 21.11.85, iniciaremos, a partir do dia 09.12.85 o pa-

gamen o de dividendos intermediários (art. 43. § 49, do Estatuto Social); com base noJJalan.

Io Patrimonial de 31.10.85 e relativos ao último trimestre do exercício social, na seguinte

CrS 2.21. por ação, para as ações ordinárias e preferenciais classe "A";

CrS 0,4905, por ação, para as ações preferenciais classe 
' B .

Os possuidores de ações "ao 
portador", com a finalidade de agilizar o recebimen-

to de seus dividendos, deverão preencher, a partir de 02.12.85. formulários próprios, forneci-

dos nos locais de atendimento, onde relacionarão os certificados em seu poder, entreganao-os

contra-recibo que será fornecido no ato.
LOCAIS DE ATENDIMENTO; y „„.,-,„ í
Os acionistas serão atendidos de 2? a 6? feira no horário das 10:00 as 16:30 horas, nas

agências do BANCO ITAÚ S.A., autorizadas a prestarem serviços aos acionistas da emissora.

Camaçari, BA, 21 de novembro de 1985.
A DIRETORIA

Ligue agora mesmo e fale com um dos
nossos especialistas. Suas dúvidas vão terminar a
partir desse instante.

Rio: 263-6364
Rua da Alfândega.
33 ¦ 7° andar

São Paulo< 35-2041
Rua XV de Novembro.
165 ¦ 7° andar

A EMBRATEL
COMUNICA 0 NOVO ENDEREÇO

PARAO
ATENDIMENTO COMERCIAL

NO RIO DE JANEIRO.
Apartir de hoje, oatendimentocomercial aos usuáriosdoRiode Janeiro passará

aser feito em novo endereço. Nesta unidade deatendimento os usuários poderãoobtertodas
informações sobre os serviços da Embratel, fazer reclamações sobre faturamento, atualizar
as tarifas e ainda ter qualquer tipo de informação sobre os processos em andamento.

Novo Endereço
Av. Presidente Vargas, 1012, lojas E/F-Telefone: (021) 233-9449
Telex: (021) 35600 - Renpac: 12120030 - Cirandão: 2350

Míi^tfcotSrtsCün^/fcacot**

|| EMBRATEL

¦*
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iíbO
iffifft

ciam no caderno de classificados do JORNAL',""!
DO BRASIL. Ele explica que o seu negócio"^!...
dc compra c venda c, por isso, se o pretendente .r
a sócio for barrado, clc fica com o título. Mimei'»'
sincero, acrescenta que 

"título dc clube, de ÒjèÒ.j
modo geral, como investimento c péssimo ncgq.-.j!,
cio, mas viilc pelo que o convívio social oferd;
ce". Este ano já vendeu uns 40 títulos, e tevê ''

prcjinV.o com o Jockey Club, porque comprou
por (r$ 21 milhões c na hora dc revender, corrÇÇf.,.
inteiessndo lendo que pagar uma taxa de trans- '

ferencia dc CrS 5 milhões, descobriu que o
próprio Jockey eslava vendendo títulos a CrS 20
milhões sem taxa dc transferência, c perdeu o
freguês.

Outro corretor, Moacir Vasconcelos, cxplir
ca que quase todos os que operam nesse merca?';-.-;
do também vendem imóveis, tem firma &t"-'y-
administração dc bens ou escritório dc conlabjíí*^
dade. "Na compra c venda dc títulos buscamos"';;4
lucro maior do que o do open ou do overniRhtí,;
porque c dc lá que tiramos o dinheiro pâtk'.';
bancar a transação" —dizele. E chama atençSff .»"
para algumas particularidades, principalmente^.'
quando se trata dc cadeira do Maracanã. <3 .-.
estádio tem 4 mil 936 cadeiras c a Suderj -f-
Superintendência de Desportos do Estado do. .
Rio dc Janeiro não dispõe dc nenhuma pan».,*;
vender. De acordo com a localização os preços";¦¦"
dc revenda variam de CrS 3 milhões a CrS 50*>1
milhões, segundo Moacir Vasconcelos, mais a
taxa dc transferência, qtíc pode chegar a Cr$.l j
milhão 362 mil, c a mensalidade, de I UFERJ •';
(CrS 136 mil 190, atualmente). Na parte de-, i
cima, a tribuna A, ao lado da tribuna dc honra'.\t
do Maracanã, é a preferida dos torcedores cfò • 1
Flamengo, Assim, os torcedores do Vasco, Flu- !
minense, Botafogo c outros clubes devem prefe-J.' 'í
rir as cadeiras da tribuna B, para a compra.

O Jockey Club lançou 10 títulos ã venda esté *,
mês, por CrS 60 milhões, sem taxa dc transfc-
renda, c colocou todos cm duas semanas. Mais j
10 deverão ser vendidos nos próximos dias,-.ai \
preços ainda não fixados, mas que deverão *
variar enlrc CrS 80 milhões c CrS 100 milhões,
segundo informações dos corretores. Com 5 mil j
700 sócios, o Jockey oferece as comodidades de'
duas sedes, na Gávea c no Centro, ambas com (
piscina e todo o conforto. E uma vantagem . <
extra: seus sócios náo pagam mensalidade,
seja, taxa dc manutenção.

¦f?fc«Ku,

ou.

ÍNDICES (em £2-11-S5)
Fundo de Renda Fixo — Os cuidados devem

ser os mesmos. E 6 sempre bom procurar
conhecer a carteira de títulos e acompanhar a
aplicação, para evitar que os recursos estejam
sendo dirigidos para títulos de bancos ou finan-
cciras cm situação pouco confortável. Vide caso
Coroa, quando as taxas oferecidas eram eleva-
díssimas e, no final, a instituição quebrou e
ainda por cima com títulos frios.

CDB — Fazer sempre uma análise compara-
tiva entre as taxas oferecidas por vários bancos
na captação dc depósitos a prazo. Buscar a
melhor taxa geralmente é buscar o maior risco.
E sempre exigir a nota de negociação ou o
próprio certificado, se quiser levar o título para
uma custódia própria, no qual deve constar
prazo c características da operação. Como sáo
papéis ao portador, a cautela no manuseio c
fundamental.

Letra de Câmbio — Valem os conselhos
dados para os certificados dc depósitos banca-
HOS. ¦;¦'. .

Caderneta de Poupança — Garantidas pelo
governo até 3 mil 500 UPC, as cadernetas
conseguem conciliar razoavelmente bem, até
esse limite, os conceitos dc segurança.

CGC 42.150.391/0001-70
Sociedade Aberta
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Mnnul
Na ano
Em 12 mtui
N. indica Imnil

10.3 13,3 12.2 10.5 6,7 7,3 10,6 12.4 I 12.9

208/ 13,3 27,1 40,4 49.8 60,8 77.9 99.9 ;; 125,7

208/ 718 273,1 225.5 220,0 214,4 216.7 221.8 730.6

180612 204664 22955.1 25364,1 2/054.1 29041.4 32 130.3 36 112.8 40 758,0 44

9.2 8.4
146.4 167.1
227,4 720.7
498.8 48 241.6

'

PH1C0 POR ATACADO (%)
Monul
No ano
Em 12 matai
N. Indl» (MU)

|?9 9,2 13,6 7.2 6.5 7.1 l 7.6
12.9 23.3 40,1 50.2 60 71.3 84.3

230 3 238 5 230 3 240 233,4 226,2 220.2 211.2
27.IMÍ 30 660:5 33 484,5 38033,6 40/89.5 43 429./ 46 504,5 50 014,/ 57 305,7 67 498.2 58 459.5

10.8
230,3

14,5 9,1 9,5
111,1 130.2 152.1
226.3 720,1 708.4

í!™! 2134 ' 216 56 »" 807 922 11.0 138/ 1617 179.3
S«»L« 2 34 218 1 1956 2016 2144 256,4 248.0 261.0 221.8 234.1 228.2

MI&T& 16 7 17, Si 20 6. 2235^4 24 325.0 29 77M 316/6.4 34 7797 38 345,9 43 130.2 46 039,4

UPC(trlmailral) - «arlacaoX 3674 39.84 34,34 2/.01

ORTN (tri) .2 110 46 2/510 50 34.166.77 42.031.56 49.396.88 58 300.20

24 432.06 30 316.5/ 38 208.46 45901.91 5343/.40 6354Z.22

CORREÇÃO MONETÁRIA (M 10.5 12.6 10.2 127 11.83 10.01 8.18 9.1 9.0

CA0ERRETA OE POUPANÇA 11.052 13,16 1075 13.26 12.35 10,55 9/4

IrenlaMidada) ^____

8.14 872 9.645 9.545

INPC IM
Mnnul
Ho ano
Em 12 matai
Raaluile Salarial tamai.

10.23 13.95
203.2/ 13,95
203,2/ 221479
72.70 75.00

9.87
25.19

217,54
77.30

11.5
40.02

221.91
81.00

9.49
53,32

221,27
8570

6.69
63,56

215.59
89,00

7.82
76.35

2127/
fcn.02

8.75
91.78

20479
80.30

12.25
115,27
219,35

76,35

10.74
137,7

221.85
68.33

214,99
71,98 70,25 6978

1/4.03
68.56

179,13
71,2

ALUGUEIS (%)
Railíanclal-anual 149.58 15579 162,62 1/1,83
Semestral 58,16 60.00 61,86 64.80

CoS!'^S 2.9.92 2237/ 232,03 225.82 213 82 7.7H
Semestral - 91.22 89.81

1/7,66
63,85

246,26
90.0/

1/2.47
64.24

248.30
87.87

1/0.22 163.83
61.08 54.66

237.87 230.48
79.55 76.26

1/5,48 177,4»
57,58 56.20

226.22
70.63

215.86
66.32

CORREÇÃO CAMBIAL (%)
Mental
No ano
Em 12 matai

10 449 12.595 10.2 12.694 11.91 10.01 9.2 7.6
223596 12 595 24.08 39.836 56.41 72.348 87,81 106,02

227950 231814 225,08 239.724 242,852 246.886 246.06 244.39

12.27
145.76
235,98

OOUtR (I) (CrS)
No paralelo
Cambio aliciai

3 290
2 881

3 800
3184

3 950
3 587

4900
3 951

5150
4 470

5650
5000

6500
5480

7 400
6000

9 200
6460

9 450
7 030

10100
7 855

11000
8 595

OURO 121 (CrS) 3/.100 38200 44600 52800 5/100 66200 76600 92 500 100 OOO 104 500 114500

OVÍRKICHT 1%)
Antlima
(Ti composta)
SOP

11.57

10.26

13.94

12.73

1.96

17.15

13.09

12.30

13,27

11.87

12.31

11.30

1073

10.22

10.03

9.60

9.4

8.89

10,46

9.98

10.67

9.83

CDB 14,13 12.05 12.91 14.62 10.91 10.11 8.83 11.88 10.03 10.32

IETRA OE CAMBIO (31 6.36 12.40 1275 12.41 16.46 13.74 10.08 3.47 7.68

B01SA 00 RIO (IBV) 17.25 -4.17 13.05 0,76 1.85 32.05 37.83 29.83 28.83 41.66

libor (5) 9.49 9.25 3 68 9.93 9.75 9.06 8,5 8,25

Prime-rale (5)

BASE MONETÁRIA (6)
Saldo (Crt bilhões)

mes (%)
No ano
Em 12 meses

11.50 10.75 10.50 10.50 10.50 10.50 9,5 9,5 9.5

15 013 14 689 17.4/9 17134 17.750 18 718 21.155 23 805 26 803 31403
362 -22 19.0 -2 3.6 5.5 13 12.5 12.7 17.1

2438 -22 16.4 14.1 18.2 24,7 48,9 58.5 78.5 109.2
213 219 266.6 253,1 207,1 198.1 208.1 219,0 230.7 2U.6

MEIOS DE PABAMENTOS 17)
Saldo (CrS bilhões)
met (%)
No MO
Em 12 meses

mm
m\

21985 22034 21.545 2/261¦ 
33.6 -11.8 11.1 11.1

203.5 -11.8 -1.8 9,1
203.5 ' 1/3.5 199.0 205.1

m30 306 32.513 38 395 12 360 18801 56119
11.2 6.1 18.1 10.3 13.89 1576
213 30,1 51,5 70,1 96.3/ 127.33 *?«
195 202.5 235.9 237.0 259.88 268.55 .-> 

'

(Dcòiácáò dê°vênda no primeira 
"dia 

do mesVeja ao lado cotações diánas.(2)prea> da Goldmine por jrama para lingotes de 250 gramas i vista no último dra*. ,
mes.(3)renda mensal.Wprevisao do mercado.ISltau do último dia do me$;(6)emissao primária de moeda.(7)papel moeda em poder publico mais depósitos > «wíj l:
no BB e bancos comerciais.

¦ ^1 KiiMloTTik* Renda Fixa _¦rJexliivest
O Investimento Vitorioso

Rendimento 10,81% 'f§Íp
Em outubro v • w
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Flamengo depende do Botafogo

angu está a uma vitória da final
O Bangu está a uma vitória do título

invicto do segundo turno c das finais tio
Campeonato. Sc denotar o Botafogo, do-
mingo, no Maracanã, conquistará, tam-
bém — alem do direito dc decidir com o
Fluminense — o ponto extra na melhor de
quatro pontos, independente dos demais
jogos. Se empatar, ou perder, ficará na
dependência dos resultados de Fluminense
e Flamengo.

O Fluminense; já classificado — foi o
campeão do primeiro turno —, ainda tem

chance dc conquistar o ponto extra, desde
que consiga um resultado melhor do que o
Bangu (uma vitória contra um empate ou
um empate contra uma derrota). Sc termi-
nar em igualdade, como agora, perderá o
ponto no item que prevê o confronto
direto entre as duas equipes.

O Flamengo só tem um caminho para
chegar às finais: vencer o segundo turno.
Para isso, precisa derrotar o Vasco e torcer
por uma derrota do Bangu, que lhe garan-
tiria a vaga, ou por um empate, que lhe

daria a chance dc uma partida extra para
decidir o segundo turno, com o mesmo
Bangu. A derrota representará a elimina-
ção da competição. A vitória do Bangu
também.

Fluminense, Bangu e Flamengo, jun-
tos, numa superfinal. É a hipótese menos
provável, mas que pode se confirmar na
última rodada, no próximo final de sema-
na. Basta que o Flamengo derrote o Vasco
e que Fluminense e Bangu percam seus
jogos, respectivamente para América e

Botafogo. Resultados improváveis, mas
possíveis, dentro de um campeonato que
tem sido marcado por resultados imprevi-
síveis, ameaças, denúncias c pressões.

Embora a situação do Campeonato
indique uma final entre Bangu e Flumi-
nense, há a possibilidade também de um
Fla-Flu, caso o Flamengo seja o campeão
do turno e o Fluminense some o maior
número de pontos cm todo o Campcona-
to, hipótese que depende basicamente da
derrota do Bangu para o Botafogo.
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umultos, invasões de campos
e agressões a juizes. Assim foi o
domingo do futebol. Edilson \
Falcão, bandeirinha, foi o alvo da
ira dos torcedores do Bonsucesso,
que exigiam a marcação de
impedimento no gol de Marinho, o
da vitória do Bangu
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violência prosseguiu à tarde,
em Volta Redonda, onde o juiz
Luís Carlos Gonçalves apanhou,
bateu e acabou na delegacia. O
Flamengo teve um jogo difícil:
Bebeto salvou o time com um gol
bonito, mas saiu de campo
contundido
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O v'<>#o, ..umíS-ono, letie morriemos X' íuta — como no confronto entre Polaco e Paulo César, que esqueceram a
nas divididas entre Luisinho e Fernando

bola — e dc sincronia,

América, ousado, vence o apático Vasco
llideki Takisawat

Mais ousado c aplicado, o América soube tirar proveito da
apatia c total desorganização do Vasco. Explorando principal-
mente as jogadas lápidas pelas pontas — como recomendam os
vitoriosos estrategistas do futebol — vence» (I a (I). Eficiente na
marcação, alternando a pressão na intermediária adversária e a
partir do meio-campo, o América só não marcou outros gols por
falia de melhor categoria técnica dc seus atacantes.

Apesar do futebol agressivo exibido pelo América, o clássi-
co, assistido por menos de 5 mil pessoas, foi medíocre e
sònòlento. Foram raras as jogadas dc emoção e o decantado
futebol moderno defendido pelo técnico Antônio Lopes não foi a
característica principal do desfigurado Vasco. Sem a técnica e
competitividade de Gcrsinho e Lufs Carlos, substituídos por
Geovani e Silvinlío, o lime não teve criatividade e nem forças
para marcação,

O espírito dc luta dc Vllor não foi suficiente para conter os
toques rápidos — ás vezes deficientes — dc Gaúcho, Zó c Muller
para os velozes Luisinho e Maurício. O ponla-esqucrdn Kel ainda
é ingênuo e a maior prova foi n jogada ení que entrou livre na área
dc Acácio e acertou a trave direita do goleiro. Luisinho e
Maurício lambem perderam duas excelentes chances de gols. Pior
estava o Vasco, que dependia só dos dribles e arrancadas de
Mauricinho e dos lançamentos c da experiência de Roberto.

Nem mesmo a substituição do aplicado Gaúcho, contundi-
do, por César, aos 17 minutos do segundo tempo, diminuiu o
domínio do América. O jogo transcorria sonolento e com as duas
equipes errando mais passes do que acertando. Num lance de
sorte —- a bola desviou cm Ncwmar — César concluiu dc pé
esquerdo c marcou o gol da vitória, aos 35 minutos! P/ovando a
mediocridade do espetáculo, no minuto seguinte Maurício perdeu
gol feito e o Vasco nem leve ânimo para uma reação, conformado
com a derrota.

América 1 x Vasco 0
Local: Maracanã.
Juiz: Valquir Pimentel.
Auxiliares: Rubens de Sousa Carvalho e Vander José de
Carvalho.
Renda: Cr$ 51 milhões 85 mil.
Público: 4 mil 207 pagantes.
Cartões amarelos: Polaco e Heitor.
América: Paulo Sérgio; Polaco, Bene, Denllson e Paulo
César; Muller, Gaúcho (César) e Zó (Renato); Maurício,
Luisinho e Kel.
Técnico: Antônio Leone.
Vasco: Acácio (Régis); Heitor, Newmar, Fernando e
Paulo César (Ivã); Vítor, Geovani e Silvinho; Mauricinho,
Roberto e Santos.
Técnico: Antônio Lopes.
Gol: No segundo tempo, César (35 minutos).

Leone destaca domínio
Basta vencer o Fluminense, no último jogo da Taça Rio, no

próximo fim dc semana, para o América atingir a meta estabelecida
pelo (écnico Leone: classificar o lime atrás, apenas, do campcfto e
do vice da competição. Leone explicou a vitoria sobre o Vasco como
conseqüência natural do domínio exercido sobre o adversário, tanto
na marcação quanto na velocidade.

O treinador já decidiu que Zcdllson entra no lugar do Polaco na
lateral-dlrcila (o titular recebeu o terceiro cartão amarelo). Gaúcho
e Zó, quo foram substituídos, náo preocupam. Gaúcho se queixou
do uma pancada no tornozelo c Zó alegou cansaço.

O prejuízo financeiro do América ontem chegou a CrS 50
rnilhócs, lamentou a diretoria no fim do jogo, após constatar que a
cota do clube nn arrecadação do jogo foi de apenas CrS 225 mil. Por
isso, embora ainda náo fosse consultada, vai propor a realização de
rodada dupla domingo, no Maracanã, com América e Fluminense
fazendo a preliminar de Vasco e Flamengo.

Lopes reconhece erros
—• O time esteve muito mal e mereceu perder —• admitiu o

técnico Antônio Lopes, logo após reconhecer que os desfalquei de
Gcrsinho c Luis Carlos foram responsáveis pela desorganização do
meio-campo do Vasco na derrota para o América. Os jogadores, dc
um modo geral, também admitiram que a equipe jogou mal, mas
nem todos apontaram a lentidão do meio-campo como responsável
pelo fraco desempenho do time.

Lopes só nâo conseguia explicar por que o timo treinara tâo
bem (goleou os reservas — 6 a 0) o errou tantos passes, mostrando
acentuado desentrosamento. Para o jogo com o Flamengo ele náo
vai poder contar com Heitor, punido ontem com o terceiro cartão
amarelo. Já decidiu que Edevaldo ocupa a lateral.

A maior esperança dc Lopes, porém, é a recuperação de
Gersinho, já que Luis Carlos, com um problema no joelho,
dificilmente será liberado para o jogo. Acácio fraturou o dedo
mínimo da mão esquerda e vai ficar três semanas com o local
imobilizado.

Sâo Paulo/Foto de José Carlos Brasil
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A defesa do XV de Jaú resistiu à pressão do Palmeiras no fim e garantiu a vitória
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Bola Dividida

Sorte ajuda Coríntians.
Perde o jogo de manhã
e ganha a vaga à tarde

São Paulo — Considerado eliminado pela manhã, após a
derrota de 1 a 0 para o Comercial, em Ribeirão Preto, o
Coríntians se classificou para o quadrangular decisivo do
Campeonato Paulista, à tarde, com as vitórias da Portuguesa
sobre a Ferroviária por 3 a 1 e do XV de Jaú sobre o Palmeiras
por 3 a 2. Os quatro classificados são: Portuguesa, São Paulo,
Coríntians e Guarani.

A primeira rodada do quadrangular já está marcada para o
fim de semana, mas a Ferroviária recorreu contra a decisão do
TJD da Federação Paulista, que lhe tirou o ponto do empate de
1 a 1 com o XV de Piracicaba sob a alegação de que tinha
incluído um juvenil sem condição de jogo. O novo julgamento
será esta noite.

A última rodada foi dramática, sobretudo para o Corín-
tians e Palmeiras. Pela manhã, em Ribeirão Preto, forte
esquema de policiamento garantiu o jogo em que o Comercial

. venceu o Coríntians por 1 a 0. A tarde, o Palmeiras se
desesperou, perdeu o jogo para o XV de Jaú e a vaga para o
Coríntians. Outros resultados: São Paulo 2x0 Noroeste,
Guarani 1 x 1 Marilia, São Bento 1 x 1 Santo André, Inter 0x0
Botafogo, Paulista 0x2 Santos e XV de Piracicaba 2x2 Ponte
Preta.

Marilia e Noroeste foram os dois clubes rebaixados.

Nada muda em Minas
Belo Horizonte — Continua tudo como antes no quadran-

guiar decisivo do Campeonato Mineiro. Valério e Atlético, que
empataram de 1 a 1, em Itabira, mantiveram-se na liderança,
com cinco pontos, enquanto o Cruzeiro, vice-líder com quatro
pontos, empatou de 2 a 2 com o Uberlândia. Torcedores do
Atlético envolveram-se em uma briga e 11 foram presos. Em
Uberlândia, o Cruzeiro perdia de 2 a 1 e empatou aos 39
minutos do segundo tempo.

Inter lidera
Porto Alegre — Com a vitória de 2 a 1 sobre o Gaúcho e a

derrota do Grêmio por 1 a 0 para o Esportivo, o Internacional
reassumiu a liderança do returno do Campeonato Gaúcho.
Agora a diretoria do Inter terá que arranjar dinheiro para pagar
os CrS 25 milhões de prêmio aos jogadores do Esportivo.

OS 
responsáveis pcl;is agressões acontecidas

pela manha, em Teixeira de Castro onde
discutiu-se um gol c a tarde, cm Volta Redonda,
onde um pênalti náo foi marcado são os cpic,
condenavelmenle, deixam um Arnaldo César Coe- ,
lho sem apitar e indicam José Roberto Wright para
o jogo Portuguesa x Goitacás. Quem afasta dos
jojos os juizes competentes, em favor dos incapazes,
está querendo tirar vantagem ou ver o circo pegar
fogo. Não sei se são os representantes dos clubes ou
o diretor dos árbitros. Sei que o culpado, único, é
quem faz essas inaceitáveis escalações dc cabeladas
e iguais.

v"|:

Ouando um jogador vai bater uma falta longe
da área, é difícil saber a direçào que vai dar a bola.
Ele pode chutar direto a gol, pode lançar rasteiro
pelo lado da barreira ou fazer um centro alto. Só
depois que bate a falta é que seus companheiros e os
adversários percebem o rumo que deu â bola. E, aí
naturalmente, se movimentam em direção a ela.

Exatamente o que aconteceu ontem cm Teixci-
ra de Castro, aos 41 minutos do segundo tempo, no
jogo Bangu e Bonsucesso. Depois que Mário bateu
a falta, quase do meio-campo, centrando alto para a
direita, foi que Marinho partiu, dominou a bola no
peito, pôs no chão c chutou forte para marcar o gol
da vitória do Bangu. Não houve, nem podia,
portanto, haver impedimento, justamente porque
Marinho só se movimentou depois dc ver que a bola
iria cm sua direção.

O gol, no entanto, foi e vai continuar a ser
tema dc discussões, porque é tempo dc tensócs e de
desconfianças e o árbitro riflo tinha personalidade.
Vi O jogo pela televisão, num relato correto e
profissional dc Galvão Bucno, da TV Globo e no
instante do gol ouvi, pela Rádio Jornal do Brasil, o
repórter Sidnei Amaral, presente no campo c cm
posição favorável, afirmar e reafirmar epie o gol fora
lícito, não havendo nenhum impedimento. Pela
mesma rádio, mais tarde, ouvi dois novos depoi-
mentos. Um dc Carlô, do Fluminense e outro de
Helal, do Flamengo, ambos declarando firmemente,
o gol ilegal, feito cm"dcscarado impedimento".

Todas três testemunhas acima citadas são pes-
soas de respeito e consideração. Acontece, apenas,
um detalhe que me parece importante: enquanto o
repórter Sidnei Amaral, que por sinal 6 chamado de
Olho Vivo, náo tem outro envolvimento na final do
campeonato, a não ser a dc bem informar seus
ouvintes, Helal e Carlô, um do Fia, outro do Flu,
além de não estarem presentes em Teixeira de
Castro, são figuras diretamente interessadas na
disputa e, no caso em pauta, ambos desejavam
ardentemente a derrota do Bangu. A visão que tém
do lance, me parece, assim, duplamente prejudica-
da. Primeiro: viram pela televisão, e ela não mos-
trou a posição exata da linha de zagueiros do
Bonsucesso. Depois, pela paixão, natural nesta
altura, quando o Bangu caminha forte e ungido para
a final. Insuspeito, convenhamos, só o repórter.

O gol, aliás, fez justiça ao Bangu. Seu time
lutou sempre pela vitória, sem apelar, sabendo
esperar tranqüilo a oportunidade que, afinal, pre-
miou o seu esforço.

Quanto ao árbitro, vamos ser lógicos e inteli-
gentes: se ele estivesse "no bolso de Castor", por
que iria esperar até os minutos finais? Seria arriscar
de mais, até porque o Bonsucesso andou ameaçando
seriamente.

Histórias — O secretário de Vicente Ma-
teus escrevia para a Liga de Cachoeira Paulista a fim
de acertar um amistoso do Coríntians, mas embatu-
cou com o nome da cidade.

Doutor Vicente, Cachoeira se escreve com
X ou com CH?

Vicente Mateus, evidentemente não sabia, mas
como nunca foi homem defse apertar, respondeu:

Em vez de Cachoeira escreve queda d'água,
que vem a dar no mesmo.'

Sandro Moreyra
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Na Itália, rodada *;:
de muita emoção e í|
de estádios cheios S"

Roma — O torcedor italiano deu ontem nova demonstra-' •"•

ção de sua paixão pelo futebol, ao comparecer em massa aos -
estádios. Em Miláo, onde Inter e Juventus empataram de 1 a U<; *
mais de 80 mil pessoas assistiram ao clássico e proporcionaram ,,- -
renda em torno de USS 800 mil, aproximadamente CrS ,8V,
bilhões. Com o empate, o Juventus manteve a liderança corr^,
cinco pontos de vantagem sobre Milan, Nápoli e o próprio
Inter. Platini fez o gol de empate do Juventus, ao cobrar pênalti.'-;"
O goleiro ainda desviou a bola, mas Platini completou de' ¦
cabeça. '">"¦

Foi uma rodada de emoções e na qual brilharam ps, \
brasileiros. Cerezo foi o melhor jogador do Roma e autor de um,;.;-
dos gols da vitória de 2 a 1 sobre o Milan; Batista estreou no _
Avellino e também fez gol no empate de 2 a 2 com o Lecce.e
Edinho foi um dos responsáveis pela reação do Udinese, que
empatou de 1 a 1 com o Nápoli. Maradona, autor do gol do
Nápoli, revidou a uma entrada violenta de Criscimanni e foi'.'
expulso de campo pela primeira vez no futebol italiano. .->

Júnior, embora não fizesse gol, foi um dos melhores do..
TorinO na goleada de 4 a 1 sobre o Pisa. A Fiorentina não pôdej /.
vibrar como esperava (ficou no 0 a 0 com o Bari), num jogo que _.
marcou o reaparecimento de Antognoni, 21 meses ausente em...
conseqüência dc uma fratura na perna.

Nos outros dois jogos houve empate: Sampdoria 2x2
Como e Atalanta 0x0 Verona.

A classificação ficou assim: 1 — Juventus, 19 pontos; 2 —
Milan, Nápoli e Inter, 14; 5 — Fiorentina, Roma e Torino, 13^8
— Atalanta, Avellino e Verona, 10; 11 — Sampdoria \P.
Udinese, 9; 13 — Pisa e Bari, 8; 15 — Como e Lecce, 6.

Espanha
•3fí"
<sé;

Madri — O Campeonato Espanhol ganhou novo interesse g
com a derrota do Real Madri por 3 a 2 para o Valladolid. .£>.
Gijon, embora também derrotado pelo Barcelona por 2 a 0,
manteve a segunda colocação. Os demais resultados da rodada
foram: Atlético de Bilbao 2x2 Valência, Atlético de Madri 2"x' .
0 Santander, Cadiz 1 x 0 Celta, Las Palmas 2x2 Zaragozâ'| ..
Hércules 2x0 Real Sociedad, Sevilha 1x0 Bétis, Osasuna 2x0;'.
Espanol. Classificação principal: 1 — Real Madri, 19 pontos; %\\— Gijon, 18; 3 — Atlético de Madri, 17; 4 — Barcelona"".: ¦
Valladolid e Atlético de Bilbao, 16; 7 — Zaragoza, 15.

Portugal
Lisboa — O Portimonense surpreendeu o Porto, interrom-;l

pendo sua invecibilidade no Campeonato Português ao derrota^
Io por 1 a 0, e permitiu que seu eterno adversário, o Benfica, se"
aproximasse perigosamente. O Porto manteve a liderança, ma? '
agora com um ponto apenas de vantagem sobre o Sporting
também surpreendentemente derrotado por 4 a 3 pelo Guima"
rães, e o Benfica, vencedor do Braga por 1 a 0.

Outros jogos da décima-primeira rodada: Setúbal Ox/,
Belenenses, Salgueiros 3 x ü Chaves. Covilhã 0 x 1 Acadêmi '. •

PA 
'de Coimbra e Penafiel 1 x 0 Aves. Classificação principal: 1

Porto, 18 pontos; 2 — Benfica e Sporting, 17; 4 ¦
16; 5 — Chaves, 12.

¦ Guimará'
..ES
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Vitória deixa
o Fia no páreo,
mas futebol

!
i

não convence
Antônio Maria Fillto

Volto Redonda — A lentidão do time do Flamengo
no primeiro tempo só podia ter uma explicação: a revolta
pelo gol do Bangu, marcado por Marinho, no fim da
partida com o Bonsuccsso, c que, na opinião de todos
que o viram pelas tevês do Hotel Bela Vista, foi cm
"clámoroso impedimento". O time do Flamengo entrou
desanimado, ao contrário do Volta Redonda, que,
mesmo tecnicamente mais fraco, disputava os lances com
entusiasmo de quem precisava vencer.

Mas a vitória do Flamengo por I a 0, no tumultuado
jogo no Estádio Raulino de Oliveira, foi justa pelo que a
equipe apresentou no segundo tempo c a deixa em
condições de disputar o título do segundo turno (e a
conseqüente classificação para a decisão do Campcona-
to) na última rodada, no próximo fim de semana.

Aos sete minutos do segundo tempo, aproveitando
um cruzamento perfeito de Marquinho, Bebcto fez o gol
da vitória. A partir deste momento, o time acordou e
dominou o adversário, cujo técnico era o meio-campo
Gaúcho, ontem improvisado de zagueiro de área.

O Flamengo começou lento c não se podia esperar
outra coisa. Durante toda a manhã, os jogadores não
saíram de seus quartos, assistindo à partida entre Bangu
c Bonsucesso. Tentaram "secar" de todas as formas o
líder do Campeonato e, quando estavam certos de que
haveria o empate, veio o gol de Marinho. Foi uma ducha
fria no ânimo de todos. Ainda mais que pela tevê não
parecera legal.

Mas, paciência. À tarde, o Flamengo tinha pela
frente o Volta Redonda. Os jogadores pareciam tristes e
desanimados ao chegarem no estádio c daí o ritmo fraco
imprimido no primeiro tempo. Tanto que o "Voltaço",
como é chamado pela sua orgulhosa torcida, teve duas
grandes oportunidades no primeiro tempo. Em ambas
por intermédio de Rubáo, um centroavante que mais
parecia um touro bravo, correndo em todas as direções
atrás da bola. Na primeira delas, diante apenas de
Cantarclc. chutou forte, mas o goleiro fez uma defesa
notável; na outra, levou a bola na frente, ajeitou e,
quando ia bater, levou um calço de Guto dentro da área
e o juiz deixou o lance prosseguir normalmente.

Mas no segundo tempo só deu Flamengo, que
ganhou com sobras as disputas cm todos os setores do
campo e poderia até conseguir uma vitória mais expressi-
va se não fosse o goleiro Leite.

—"—~———————— ———-—^————————  Volta Rodonda/Fotos de André Ourflo

I-~—~,—m ¦¦ •" :—r— ' 

""¦: ""•;"""'" ''. ¦':''.'

I 
¦¦.¦: ::í; ......

íf * 
...'¦¦ ¦...'.;,,.- <*i ;¦",..'' . - * •• : ¦/-'¦ -'."'-r ". 

. ¦ mm^fé

:.. V;.:-. $Z;' .".'; ¦¦ ' 
.'.*..;...  ..;&. ':¦¦;.- iSÇs.. i... ¦.-).&',(¦;¥, '¦ 

t -. >*? ¦ ¦ ¦'; \ • ¦ . ,¦'.' ¦ ' . . , ¦¦'àMí „*ju/s/'''''•ítàt'

jj" 
^^S^^H 

^^K f. ¦'*''} ' ¦'¦& ^iiafcâSiàiiyy -^ •s^sSs! bSBK»»^ÍwmL^ flf^l^líiv ¦&*&'* ' ^sSBBBBBBBk a$^^

É'u.iii--m:-'.^^ 

.¦.Mtim&timwww*? ': ¦¦¦¦1«#A,' í» V -.¦ >¦ -v^ ¦<&'!¦¦ *:.:¦¦:-¦¦

Volta Redonda 0X1 Flamengo
Local: Estádio Raulino de Oliveira (Volta Redonda)
Renda: Cr$ 126 milhões 625 mil
Público: 9 mil 217
Juiz: Luis Carlos Gonçalves
Auxiliares: Pedro Vldal e Edson Costa
Cartão amarelo: Gaúcho e Adalberto
Volta Redonda: Leite, Léo, Gaúcho, Assis e Alemão;
Edson, Gilvan e Freitas (Bragança); Mane (Touchô),
Rubão e Mirandinha
Técnico: Gaúcho $
Flamengo: Cantarole, Jorginho, Leandro, Guto e Adal-
berto; Andrade, Adllio e Júlio César (Valtlnho); Bebeto
(Élder), Chiquinho e Marquinho.
Técnico: Lazarone
Gol: no segundo tempo, Bebeto (7min). 

Defesa de Cantarele
salva o time do pior

Cantarele. Nota 9 — Não teve muito trabalho, mas a
defesa que fez no primeiro tempo, num chute à queima
roupa de Rubão, livrando o Flamengo do pior, foi
suficiente para lhe garantir a boa nota.
Jorginho. Nota 6 — Lutar, até que lutou, mas se limitou
a chuveirar para área em centros despretensiosos.
Leandro. Nota 9. — Foi um espetáculo à parte na sua
luta contra Rubão. Parecia exibição de um toureiro:
gingava para um lado, Rubão passava, e ele saía pelo
outro.
Guto. Nota 7. — Muita aplicação. Deu boa cobertura a
Adalberto e disputou os lances sempre com firmeza.
Adalberto. Nota 8. — Uma jogada magnífica no lance do
gol de Bebeto. servindo para Marquinho centrar.
Andrade. Nota 6. — Bem para quem está voltando. Mas
seu potencial é bastante superior ao que apresentou
contra o Volta Redonda.
Adilio. Nota 8—Algumas jogadas individuais brilhantes,
só pecando na finalização.
Júlio César. Nota 5. — Uma atuação apagada. Combateu
com deficiência e ofensivamente quase não apareceu.
Foi substituído por Valtinho, que deu mais força ao time.
Bebeto. Nota 8. — Teve bons e maus momentos, mas fez
o gol que permitiu ao Flamengo continuar na luta do
campeonato. Saiu contundido e em seu lugar entrou
Elder, que jogou pouco tempo.
Chiquinho. Nota 7. — No início, muito apático. No
segundo tempo melhorou e ameaçou bastante a defesa
do Volta Redonda.
Marquinho. Nota 6. — Apenas regular. Fechou o meio-
campo e no ataque pouco criou. Fora o mérito do centro
do gol.

ÜPlacar JBS:
Ontem

CAMPEONATO GAÚCHO — 2° TURNO
Beira-Rio Inter 2 — Gaúcho 1
Bento Gonçalves Esportivo 1 — Grêmio 0
Santa Maria Inter 1 — Riograndcnse 0
Pelotas Brasil 1 — Aimoré 0
Santa Cruz do Sul Santa Cruz 0 — Pelotas 0
São Borja São Borja 1-NovoHamburgo 1
Caxias do Sul Juventude 0 — Caxias 0
CAMPEONATO MINEIRO — V TURNO — QUADRANGU-
LAR FINAL
Uberlândia Uberlândia2— Cruzeiro 2
Itabira Valeriodoce 1— Atlético 1
CAMPEONATO BAIANO - ? FASE - V TURNO -
ÚLTIMA RODADA
Fonte Nova Vitória3— ABB 0
Itabuna Itabuna2— Redenção 1
Ilhéus Leõnicol— Atlético 0
Feira de Santana Fluminense 0— Bahia 1
Alacoinhas Catuensc3— Serrano 0
CAMPEONATO CEARENSE - 3° TERNO - 1" FASE
Fortaleza Ceará 1— Fortaleza 0
Quixadá Quixadál— Ferroviário 2
Sobral Guarani (S)4— América 0
CAMPEONATO PERNAMBUCANO - 3° TURNO - DE
CISÃO
Ilha do Retiro Sport 1—Náutico 2
Náutico campeão do 3o turno

i

iebeto (D) completou com categoria o cruzamento de Marquinno e o goleiro Leite não pôde evitar a derrota do Volta Redonda

Juiz apanha e bate. Um pênalti não
marcado acaba em caso de polícia

Um pênalti escandaloso não marcado pelo juiz
também conhecido como Cabclada, a favor do time da
casa, não poderia dar em outra coisa. Terminado o jogo,
quando ele voltava para seu vestiário, o pacato Maurício
Diogo, um funcionário aposentado da Siderúrgica, inva-
diu o campo e agrediu o árbitro pelas costas. A ação da
Polícia Militar foi imediata c o torcedor foi preso.

Tudo parecia superado, até que Cabclada, num
instinto de defesa, dcsprcndcu-sc do cerco policial e
desferiu uma forte bofetada no pescoço do já não tão
pacato torcedor. O Tenente José Geraldo, que comanda-
va o policiamento, também deu ordem de prisão para o
juiz. Acuado em seu vestiário, Cabclada ficou mais de 40
minutos para sair. A poucos metros dali, uma multidão
enfurecida aguardava sua saída.

Os policiais, cm número reduzido, não sabiam o
que fazer — temiam pela integridade física do juiz. No
vestiário, Cabclada dizia que sua atitude foi instintiva e,
se soubesse que o agressor tinha 56 anos, talvez conse-
guisse se controlar.

— É isso que dá. A gente fica tenso num jogo como
esse, é agredido e ainda entra em cana.

Do lado de fora, a multidão aguardava impaciente.

O Tenente José Geraldo tentou fazer com que o juiz
saísse por uma outra porta, mas seria ainda mais
arriscado. Uma patrulhinha foi quase colada à porta do
corredor do vestiário. Dentro dela, já estava Maurício
Diogo, acompanhado de suas testemunhas. Cabclada,
tinha como testemunha apenas o tenente.

O Deputado Roberto Pires (PMDB-RJ) prontifi-

cou-sc a fazer carga contra o juiz. A situação de
Cabclada parecia pior. Ouando a patrulhinha ligou a
sirene, o sinal combinado para o juiz entrar no carro,
praticamente se atirou dentro dele. A multidão cercou o
carro que por pouco não foi virado. Os soldados foram
obrigados a usar energia c houve um que caiu, empurra-
do pela multidão.

Na delegacia, o problema continuou, mas o delega-
do de plantão, Dr. Erotildcs, após ouvir o depoimento
do chefe do policiamento, abriu processo contra os dois.
Lívido, Cabclada deixou a delegacia escoltado pelos
PMs, entrou no seu carro e desapareceu em alta veloci-
dade pela Presidente Dutra. Com ele, uma grande pedra
atirada contra seu auxiliar Edson Costa. Uma pedra de
quase meio quilo, que passou rente a cabeça do bandeiri-
ilha e que, se acerta, talvez até o matasse.
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Até ozagueiroGuto (E) apareceu nu área do Volta Redonda, onde Adüw (D) perdeu para Leite o duelo das bolas pelo alto

Leandro voltou a exibir toda sua classe e tranqüilidade, como um autentico craque

Leandro compensa
esforço da torcida

A torcida do Flamengo cumpriu sua promessa e
compareceu em grande número ao Estádio Raulino de
Oliveira. Não deve ter-se arrependido de participar de
uma maratona que começou bem cedo. no Estádio Tei.xei-
ra de Castro. Afinal, a classe, a tranqüilidade e a
movimentação de Leandro serviram para recompensar o
esforço dos torcedores.

Houve um lance durante a partida, no segundo
tempo, que se estivéssemos na Espanha e o Estádio
Raulino de Oliveira fosse uma praça de touros, a agitada
torcida certamente gritaria olé e atiraria seus bonés para a
arena: diante da impetuosidade e fúria do atacante Rubão,
mais para um hermozo miura do que propriamente para
um jogador, Leandro saiu ileso da investida com uma
autêntica verônica, ou seja: gingou para um lado. para o
outro, Rubão se desequilibrou, mas continuou na corrida e
passou sem ver a bola. enquanto o clássico zagueiro girava
o corpo e saía em direção ao campo adversário sem que
aparentemente nada tivesse acontecido.

Após a partida, Leandro reconheceu que esta equipe
do Flamengo ainda precisa melhorar, mas que os torcedo-
res devem ter paciência pois trata-se de um time jovem e
que continua na luta pelo titulo.

— O Bangu venceu, mas vamos continuar a secá-lo.
Agora, no jogo com o Botafogo, podem estar certos,
vamos conseguir.

Bebeto, que levou uma pancada no pé, não deve ser
desfalque, já que o Flamengo tem uma semana até
enfrentar o Vasco. Um jogo em que não contará com
Adalberto, que recebeu o terceiro cartão amarelo.
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Sem falta, Fernandes vence
o grande prêmio de hipismo

Sâo Paulo — O mineiro Marcos da
Silva Fernandes, montando Isariorn Ce-
pclj surpreendeu ao vencer, ontem à tar-
de, o Grande Prêmio Pirelli, que encerrou
o Concurso Hípico Interestadual, cm ho-
mcnngcm ao 50" aniversário do Clube
Hípico Santo Amaro. Em sua primeira
vitória num grande prêmio, Marcos foi o
único cavaleiro a zerar a pista — com
obstáculos dc l,5Òm — em ()Ss4, repeliu-
do a excelente atuação da manha, quando
conseguiu o primeiro lugar no Prêmio
Pierre Cardin, prova contra o relógio,
com First Ccpcl.

Ao final do Grande Prêmio Pirelli,
Marcos da Silva Fernandes, ainda surpre-
so com o resultado, comentou: — Não
esperava a vitória, j.1 que lsadora estava
cansada, por ter sido muito exigida nos
quatro (lias dc competição. Trabalhando
com a égua há um ano e meio, o cavaleiro
espera agora repetir sua atuação no, Cam-
peonato Mineiro de Sêniores, quc será
disputado nos dias 6, 7 e 8 de de/.embro,
em Belo Horizonte.

Caio Sérgio José de Carvalho, dc São
Paulo, foi o segundo colocado com MC
Alpes, fazendo 4 por falta em 89s2. A
carioca Cláudia ltajahy Camarão — que
conquistou três vitórias no torneio —

ficou cm terceiro lugar com Kabo Impe-
rial, com 4 pontos c tempo de 9f)sl,
conquistando, ainda, a quarta colocação
com Mar Sol Imperial, 4 pontos em 94s4.
Em seguida, classificaram-se o carioca
Paulo Stewart, com BF Platon, 4 pontos
cm 96s5j c o mineiro Victor Alves Tcixci-
ra, montando Natural Ccpcl, com 4 pon-
tos c tempo de 99s5.

No Prêmio Pierre Cardin, salto nacio-
nal, contra o relógio — (l,30m) com dois
pontos por obstáculo saltado c uni pelo
derrubado, o mineiro Marcos da Silva
Fernandes totalizou 32 pontos com tempo
de 8(is4. Em segundo, ficou Djalma Fer-
reira Jr., de Brasília, que, montando Mis-
ter Nor, fez 30 pontos cm 8ls7. Em
terceiro, Victor Alves Teixeira, com (iitan
Ccpcl, 30 pontos em 84s; e, cm quinto,
Sérgio Brandão Gomes (SP) com Sahib,
30 pontos c tempo de 85s8.

O prêmio O Estado dc São Paulo,
para menores de 16 anos, disputado on-
tem dc manhã no Clube Hípico Santo
Amaro, foi vencido pelo paulista Renato
Junqueira Arantes, com Santa Fé V. Em
segundo lugar ficou a paulista Luciana
Droghetti, com Lucerito, e em terceiro
Maria Eugênia Duva, também de São
Paulo, com Blue Bonnet.

São Paulo/Foto de Fernando Pereira

Vlartina Navratilova
tchecá, de Praga (18/10/57), naturalizada
americana, líder do ranking. Títulos do
Slam: Wimbledon (6); Roland Garros (2)
Austrália (2), Us Open (2)

BoríS Becker — nascido cm
Lcimen, Alemanha Ocidental
(22/11/67), direito, l,79m,75kg, estréia
como profissional cm 84. Único título
dos Grand Slam: Wimblcdon/85.
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John McEnroe - americano,
nascido em Weisbaden, Alemanha
Ocidental, a 16/2/59, canhoto, 1,80m,
75Kg. Títulos do Slam: US Open (4) c
Wimbledon (2)

Chris Evert-LIoyd -
americana, 30 anos, segunda do
ranking. Títulos do Slam: Roland
Garros (fi), Wimbledon (3), Us Open
(6) e Austrália (2)

O Aberto da Austrália
renasce com o brilho
das grandes estrelas

A caminho da vitória; Fernandes supera outro obstáculo

Lins surpreende na Hípica
Rodrigo Lins, conduzindo Sigilo, sur-

preendeu os favoritos e venceu ontem a
principal prova da Copa Citibank de Hi-
pismo, disputada na Sociedade Hípica
Brasileira, com obstáculos dc 1,20 m. Ele
cumpriu o percurso do desempate em
23s02, sem cometer falta. Em. segundo
lugar, ficou Fábio Leivas da Silva, mon-
tando Dumehal Corpo e Alma, com 23s53,
seguido da Goerson Monteiro, com Var-
sóvia, e Beth Menezes, com Prcmium,
que perdeu quatro pontos no segundo
percurso.

Na segunda prova de ontem, do tipo
omnia e obstáculos de l.lOm, a vitória foi

de Leon Romano, com Tiffany, que mar-
cou 23s45 no desempate, sem perder pon-
to. Rodrigo Sarmento, com Jota Coca
Cola. foi o segundo colocado, seguida de
Cláudia Cristina Anton, com Catatau, e
Marcelo Augusto Quintela, montando
Scopius.

A prova quc abriu a programação de
ontem — para alunos da escolinha — foi
ganha por Antônio Carlos Franco, condu-
zindo Pró-diretas, seguido de Jacqueline
de Botton, com Dólar; Alexandre Bcran-
bau, com Prometido, e Brinca Hagler,
com Phausto.

Palma ganha na marcha do
Sul-Americano de Atletismo

Santa Fé, Argentina — Confirmando
o favoritismo, o brasileiro Marcelo Morei-
ra Palma venceu os 10 mil metros da
marcha atlética do Campeonato Sul-
Americano de Juvenis, quc está sendo
realizado em Santa Fé. Marcelo fez o
tempo de 48min44s, inferior à marca com
que venceu a mesma prova no Campcona-
to Brasileiro: 48min21s.

Estudante dc Psicologia na Universi-
dade de Campinas, em São Paulo, Marcc-
lo achou seu tempo muito baixo e reco-
nheceu que se sentiu desmotivado por
causa da ausência dos atletas colombia-
nos, que sáo considerados os melhores da
categoria na America do Sul. Sc eles
tivessem participado, o brasileiro acredita
que podia bater o recorde sul-americano.

Numa clara demonstração de sua su-
perioridade, Marcelo terminou a prova
com duas voltas na frente do segundo
colocado, o também brasileiro Antônio
Koller, com o tempo de 52minl8s. Com-
pletamente calvo devido a um problema
com os cabelos quando ainda cra criança,
Marcelo está sendo chamado pelos com-
panheiros de Esperidião por causa de sua
semelhança com o governador de Santa
Catarina, Esperidião Amin.

Marcelo lamenta ter ficado sem trei-
nador durante todo o ano de 1984, pois

não havia um especialista em seu Estado.
Rio Grande do Sul, c além disso náo tem
conseguido manter um intercâmbio com
competidores de países europeus. Com
essa vitória, agora, ele espera conseguir
patrocínio para completar seu aprendiza-
do na Alemanha Ocidental, única maneira
dc se candidatar à disputa de competições
na Europa.

Agora, Marcelo está treinando com
Adauto Miotto, único treinador brasileiro
com curso no exterior sobre esse tipo de
competição.

O Brasil lidera folgadamentc a com-
petição, com 30 medalhas — 12 de ouro,
12 de prata e 6 de bronze — seguido da
Argentina, com 17; Chile, 14; Uruguai, 2
e Peru, 3 (tem menos ouro que o Uru-
guai).

Nas demais provas, as melhores clássi-
ficações foram: dardo, homens— I" Mar-
ceio Knauss, Argentina, 6(),80m; 2" Luis
Videla, Brasil, 56,04m; 3o Roberto Carva-
lho, Brasil, 55,50m; salto em distância —
Io Pedro Ferreira da Silva, Brasil, 7,41rn;
2" Sérgio Roth, Brasil, 7,27m; 3" Paulo
Oliveira, Brasil, 7,25m; 2.000 metros com
obstáculos — I" Juan Meza, Chile,
5:47.56; 2° Inado Fuentcs. Peru. 5:47.57;
3" Pedro Gracioti, Brasil. 5.52.48.

Melbourne, Austrália — Um dos mais importan-
tes e tradicionais torneios do mundo, há muitos anos o
Campeonato Aberto de Tênis da Austrália, que come-
ça hoje, não reunia tantos jogadores importantes. A
competição se viu prejudicada nos últimos anos pela
distância da Europa e Estados Unidos, onde se conecn-
tram os principais tenistas, pela pequena soma em
prêmios c por ser disputado no final da temporada.

Este ano tudo está diferente. O Australian Open
ganhou algum incentivo em dólar, antecipou a data da
disputa e reconquistou o lugar que parecia ter definiti-
vãmente perdido. Um dos quatro torneios do chamado
Grande Slam, junto com o Roland Garros, o US Open
e Wimbledon, o Aberto da Austrália só interessava
mesmo aos tenistas que tinham vencido os três outros
torneios. A competição de 85 tem tudo para se revestir
de emoção e de grandes jogos.

Os pré-classificados
A confirmação quc o Australian Open de 85 será

apaixonante ocorreu quarta-feira, quando o americano
John McEnroe decidiu mesmo disputá-lo. Será o se-
gundo pré-classificado e, se os prognósticos se confir-
marem desta vez, ele poderá decidir o título com o
principal tenista da atualidade, o tcheco Ivan Lendl,
cabeça da primeira chave.

Em Melbourne estarão também outras grandes
estrelas. O sueco Mats Willander é o terceiro pré-
classificado, uma posição à frente de outro importante
jogador da atualidade, o alemão ocidental Boris Bec-
kcr, campeão de Wimbledon, e que completou 18 anos
sexta-feira.

No setor feminino, as atrações não são menores.
A cabeça da primeira série é Martina Navratilova,
tcheca naturalizada americana, que ano passado sofreu
uma das grandes frustrações de sua vitoriosa e já

histórica carreira. Depois de ter vencido em Wimble-
don, o Aberto dos Estados Unidos e Roland Garros,
Navratilova só precisava ser campeã na Austrália para
conquistar o Grande Slam. Perdeu na semifinal para
Helena Sukova, da Tcheco-Eslováquia, que estará
também disputando o torneio deste ano.

Navratilova está muito esperançosa. Ontem mes-
mo, em Sydney, na decisão do Torneio de Nova Gales
do Sul, válido pelo Grand Prix e que, por ser disputado
em quadra de grama, serve de preparativo para o
Aberto da Austrália, ela venceu Hana Mandlikova,
tcheca, por 3/6, 6/1 e 6/2. Foi uma partida-revanche,
pois Mandlikova vencera Martina na final do US Open
deste ano. Não foi somente a vitória que a deixou feliz,
mas também o fato de ser de novo a primeira colocada
no ranking mundial:

— É ótimo voltar a ocupar essa posição. Para
completar a minha volta à boa fase só falta mesmo
vencer o Aberto da Austrália. Eu me preparei muito
para isso.

A segunda pré-classificada é a maior rival de
Martina: a americana Chris Evert Lloyd, que este ano
voltou a conquistar o torneio de Wimbledon, derrotan-
do a própria Martina. A cabeça da terceira chave é
Mandlikova, seguida de Pam Shriver, dos Estados
Unidos, da alemã Claudia Kohde-Kilsch, da americana
Zina Garrison e da búlgara Manuela Maleeva.

Outros preparativos
Ontem, foi o dia do encerramento dos torneios

preparativos para o Australian Open. Em Perth, ga-
nhou o sueco Jonas Svensson, dc 19 anos, que derrotou
na final o australiano Simon Youl por 6/7,6/3 e 7/6. Em
Honk Kong, a vitória coube ao equatoriano Andrés
Gomez, que marcou 6/3, 6/3, 3/6 e 6/4 sobre o
americano Aaron Krickstcin.

Itaparica abre Sul-América
Itaparica, Bahia — A partida entre o sueco Peter

Lundgrccn, de 20 anos, e o argentino Roberto Arguel-
lo, de 18, abre hoje de manhã o Sul América Open de
Tênis, no Clube Mediterrance. A competição, conside-
rada a mais importante do Brasil, reúne 15 dos
melhores jogadores do mundo, com favoritismo para o
argentino Martin Jaitc, uma das revelações deste ano.

Três dos melhores tenistas brasileiros também
estréiam hoje, na abertura do torneio: o gaúcho Carlos
Hoccvar enfrenta César Kist, também do Rio Grande
do Sul e Júlio Góes joga com o espanhol Juan
Avcndano. A outra partida c entre o americano Jimmy
Ourfcin e o chileno Ricardo Acuna.

O Sul América Open vai distribuir um total de
CrS 75(1 milhões cm prêmios, dos quais CrS 150 milhões
caberão ao vencedor. A disputa conta também pontos
para o ranking da ATP.

Copa Itaú
Sem nenhuma surpresa, Niége Dias (RS) e Patrí-

cia Medrado (SP) derrotaram as irmãs Katia e Andréa
Vieira, de São Paulo, por 6/2 e 6/2, na final de dupla
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lidera
— Ao derrotar a fraca equipe da

África por 4 a 0, a União Soviética
assumiu ontem novamente a liderança

1 j0 C^ampconiiU» Mundial dc Xadrez
entre Nações. Os soviéticos, sempre apontados
favoritos c quc chegaram a perder a liderança para a
Hungria, totalizam agora 27 pontos c meio, com
três séries suspensas, disputadas sete rodadas até
ago-a.

A Hungria, que sábado assumira a primeira
posição no Mundial, está agora cm segundo lugar,
depois de vencer a Suíça, com dificuldade, por 2,5 a
1,5. Os húngaros somam 26 pontos, com dois jogos
suspensos. A Inglaterra, quc venceu a Argentina
por 2,5 a 1,5, ocupa a terceira posição, com 25,5
pontos c duas partidas suspensas. Em quarto lugar
estão França e Romênia, com 22 pontos (uma
suspensa), seguidas de China (21), Alemanha Oci-
dental (18), Suíça e Argentina (17,5) c África, com
apenas cinco pontos.

feminina da Copa Itaú de tênis, ontem de manhã, na
Academia de Tênis de Brasília. A decisão que estava
prevista para a tarde de sábado, teve que ser interrom-
pida por causa da forte chuva que inundou a quadra
central, de pó de tijolo, no segundo set, que estava
empatado cm 1/1.

A vitória de Niége e Patrícia era mais do que
esperada. Afinal, na véspera, cm disputada final, Niége
assegurara o título brasileiro, derrotando Patrícia.
Sexta-feira. Patrícia, jogando ao lado de Carlos Kir-
mayr, vencera Niége e Ney Keller, na final de dupla
mista. A dupla campeã recebeu CrS 6 milhões e a vice,
CrS 3 milhões. Niége Dias recebeu ainda o prêmio
extra, de CrS 4 milhões 500 mil, por ter marcado o
maior número de pontos no campeonato.

Noventa e seis tenistas participaram dos jogos de
simples da Copa Itaú dc Tênis que, apesar de ameaçada
dc boicote pela Associação dos Tenistas, foi considera-
da um sucesso, tanto pelos jogadores quanto pelos
realizadores da competição. Todos os participantes
receberam prêmios em dinheiro, totalizando CrS 200
milhões.

. Brasil em 3o
:J0T — O Brasil foi o terceiro coloca-

^^Yx^ do no Campeonato Sul-Americano dcHóquei sobre patins, que se realizou
cm Santiago do Chile, depois dc per-

der para o Chile por 4 a 3. Argentina e Chile
terminaram a competição empatados cm primeiro
lugar, com cinco pontos, mas a Argentina conquis-
tou o título no saldo de gols. Contribuiu muito para
o título a vitória dc 21 a 0 da Argentina sobre o
Uruguai na última rodada.

Maratona de Caracas
— Cerca de 2 mil corredores

participam, dia 8 de dezembro,
da VI Maratona de Caracas, cujo
recorde é de José Zapata, ano

passado, com 2hl7min. Entre os inscritos
estão atletas dos Estados Unidos, Trinidad,
Colômbia, Costa Rica c Porto Rico.
Nesse mesmo dia, no Rio, será disputada a V
Corrida Rústica da Cruz Vermelha Brasileira,
em percurso de 10 quilômetros, com largada
na Fortaleza da Urca e chegada na sede da
Cruz Vermelha, no Centro. A inscrição, a CrS
8 mil, pode ser feita até o dia 30 deste mes, no
Departamento de Juventude da entidade, das
8 às 18h, na Praça Cruz Vermelha, 10.

__

Saltos ornamentais
— Fluminense e Vasco fo-

ram os vencedores do Campeona-
to Estadual de Saltos Ornamen-
tais, disputado ontem na piscina

da Rua Álvaro Chaves. O título da categoria
A ficou com o Vasco, que totalizou 83 pontos,
20 a mais que o Fluminense, o segundo
colocado. Já a categoria B foi ganha pelo
Fluminense, que somou 75 pontos.

Das quatro provas da categoria Juvenil
A, o Vasco venceu duas: na plataforma, com
Fábio Uchoa, com 198,70 pontos, e no tram-
polim, com Márcio Montez, com 284,40. O
Fluminense também ganhou duas — Ediange-
ly Pegoretti (176,65 pontos), na plataforma, e
Hellen de Carvalho (233,30), no trampolim —
, mas perdeu o título porque o Vasco ficou
com dois segundos lugares, contra apenas um
do seu adversário mais forte.

Em compensação, o Fluminense venceu
todas as provas da categoria Juvenil B: Cristi-
na de Oliveira e Marcelo Figueiredo, na
plataforma e no trampolim.

No próximo fipal-de-semana, também no
parque aquático a& Fluminense, será dispu-
tado o Campeonato Estadual Adulto.
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Circuito da OSP-Oranking

da OSP (Organização dos Surfis-
tas Profissionais) não ficou decidido
após a quinta e penúltima etapa do
campeonato, realizado ontem na Prai-

nha, já que Gugu de Cabo Frio derrotou o líder
Marcos Brasa, que perdeu a primeira colocação
para Cauli Rodrigues. Mas a grande estrela desta
etapa foi Marcelo Bôscoli que. com muita garra.
venceu o experiente Cauli, surfista que mais ganhou
títulos até hoje em todo o Brasil.

O primeiro colocado foi Bôscoli, seguido por
Cauli, Gugu e Ricardo Martins. O ranking é o
seguinte: Cauli Rodrigues Marcos Brasa, Marcelo
Bôscoli, Ferrugem Baltazar, Japão, Dada Figueire-
do, Frederico Dorei, Pedro Muller, Renato Phebo e
Gugu.

Em Ipanema foram disputados o Circuito
Rico, da Associação de Surfe de Ipanema, no qual o
vencedor foi André Gaalil, chegando em segundo
Cristiano Simas; e o Campeonato da Associação do
Contry, vencido por Cláudio Carvalho, seguida de
Paulo Amigo.

Ataque ao juiz— Pedro Pinto, um pugilista
IV amador chileno, não se confor-

/ 1 mou com a decisão do juiz, de
suspender uma luta em que ele

era castigado pelo adversário. Irritadíssimo
com a decisão, Pedro desferiu um cruzado na
boca do juiz, que quase foi a nocaute. Pela
agressão, o pugilista foi severamente punido:
suspenso por toda a vida.
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Vitória em Macau aproxima Gugelmin da F-l
Macau — Com a velocidade dos

grande pilotos, Ò brasileiro Maurício Ou-
gclinin corre liniic, sem ímiilas dificulda-
des ou ntlversários, cm direção ao reduzi-
do grupo tios grandes ídolos do automo-
blllsmo, E ontem, com maestria, narra c
Idílica, deu mais uma acelerada forte cm
dtrcçSo a isso, ao vencer o (irande Pró-
mio tle Macau, considerado o Campeonu-
Io Mundial de Fórinujn-3,

Foi a terceira vitória consecutiva des-
se paranaense dc 22 anos, que cstíi a um
passo da Fórmula-1. categoria cm que
poderá correr no ano que vem. A prova
tle ontem, em duas baterias, foi disputada
pelas ruas tle Macau, uma colônia portu-
guesa encravada em território chinês, F.
foi uma vitória tão imporlante quanto a
do Campeonato Inales de Fórnnila-.l, que
Gugelmin conquistou este uno.

Acidente
Na primeira Bateria, Gugelmin apro-

veitou-sc da pole position conquistada nos
treinos o saiu na írcnlc. Foi, contudo,
prejudicado por um acidento entre os
ingleses Martin Brundlo c Thomas Da-
incisou, que paralisou a prova. Na segun-

da largada da primeira bateria, Gugelmin
saiu dc novo na frente, mas foi ultrapas-
sado. inicialmente por Hmanuelc 1'irro,
da Itália, e, cm seguida, pelo holandês
Jan lamineis.

Na segunda volta, Gugelmin superou
1'irro c l.ammcrs, em manobra arriscada,
mas precisa, em uma perigosa curva do
circuito de rua dc Macau. Não mais
perdeu a posição c, apesar do superaque-
cimento do Rali que conduzia, cruzou a
linha dc chegada oito segundos ã frente
tio nco-zclandcs Mikc Thaekwcll, mar-
cando ainda a melhor volta.

Na segunda bateria (terceira larga-
da), o brasileiro largou dc novo na frente
c venceu dc ponta a ponta, preocupado
apenas cm manter uma diferença de
quatro segundos sobre Tliaekwcll e o
colombiano Roberto Guerrero, que
disputavam u segunda posição.

Gugelmin segue hoje para Hong-
Kong, onde descansa alé sexta-feira,
quando viaja, então, para Londres, onde
pretende definir d que vai fazer no uno
que vem. O motor já está ligado c a reta
tia Fórmula-1 está se aproximando dc
GuRcImln,

CLASSIFICAÇÃO DO GP
— Maurício Gugelmin (Brasil) Ra» 1h05mln
— Mlke Thackwell (Nova Zelândia) Ralt 1h05mln26s61
— Jan Lammors (Holanda) Ralt 1h05mln36s75
— Roberto Guerrero (Colômbia) Reynard 1h05mln39s78
— John Nlelsen (Inglaterra) Ralt...! 1 h05mln<15s44
_ ReneArnoux (França) Ralt 1h06mln09s48
— VolkerWeldler (Alemanha Ocidental) Ralt 1h06mln1Os01
_ Andy Wallace (Inglaterra) Reynard 1h06mln20s22
— Russel Spence (Inglaterra) Ralt 1h06mln23s53

10 — JoGartner (Inglaterra) Ralt 1h06mln5Os81

Macau / Foto da AP
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A festa das últimas três provas que disputou, Gugelmin reviveu ontem, no GP de Macau, com estilo de campeão

Foto da Ford
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A coroa da vitória, uma rotina para o gaúcho Buchrieser

Buchrieser, o novo
campeão da F-Ford

Porto Alegre — Mesmo sem ven-
cer — seu carro quebrou quando
estava em terceiro, a cinco voltas do
fim — o gaúcho Serge Buchrieser, da
equipe Kibon/Mobil/Lucirene, é o
novo campeáo brasilítfo, por anteci-

Pação. 
do Campeonato de Fórmula-

ord, que teve sua sétima etapa
disputada ontem à tarde, no auto-
dromo de Guaporé. O título só foi
possível graças à espetacular vitória
de Amadeo Campos e ao segundo
lugar de Aroldo Baubermann, que
tiraram a possibilidade de Aldo Pie-
dade, o terceiro colocado, de ainda
tentar disputar o título com Serge na
última etapa, domingo que vem, em
Tarumã.

Foi uma prova emocionante e
uma das mais disputadas de todo o
Campeonato, vista por um bom pú-

blico. Até o fim, a tensão foi grande,
pois somente na última volta Aroldo
Baubermann conseguiu ultrapassar
espetacularmente Aldo Piedade, as-
segurando o título para Serge, que
dos boxes torcia desesperadamente
para que seu principal adversário
não ficasse com o segundo lugar.

Com uma corrida impecável, na
ponta desde o início, e a melhor
volta — 146.440 km/h — Amadeo
Campos deu um verdadeiro show
embora a festa tenha acontecido
mesmo nos boxes da equipe de Ser-
ge. Também exemplar foi a corrida
ae Aroldo Baubermann, que mesmo
enfrentando problemas com o carro
conseguiu uma ultrapassagem sensa-
cional sobre Piedade a poucos me-
tros do fim.

O próximo desafio:
escapar do Exército

¦ O campeão Brasileiro de Fórmula
Ford, Serge Buchrieser, imprime no
seu projeto de vida a mesma veloci-
dade que o está consagrando nas
pistas. Aos 17 anos (3/2/1968), ele já
começa a se preocupar em varrer da
sua trajetória o obrigatório Serviço
Militar.

— Pra escapar do quartel, falo
até com o governador — promete.

Apesar da pouca idade, Serge já
empilha na estante da sua casa de
Porto Alegre inúmeros prêmios que
conquistou correndo dc kart, entre
eles os dc campeão brasileiro e gaú-
cho. Apaixonado pelo automobilis-
mo e fã incondicional dos velozes
Keke Rosberg e Ayrton Senna, o
garoto diz que sente uma sensação"indescritível, misto de liberdade c
prazer", quando esta pilotando em
aJta velocidade.

O sucesso da sua carreira se
deve, em parte, diz ele ao apoio do
pai, Bruno Buchrieser, presidente
do Automóvel Clube do Rio Grande
do Sul.

— Ele é um paitrocinador para
mim, pois cobre mais de 50 por cento
dos custos que tenho para correr. O
restante é sustentado pela Mobil e
Kibon, meus patrocinadores oficiais
— explica Serge, estudante do se-
gundo grau.

Voz ainda fina, característica da
idade, serge gosta de aproveitar as
horas de folga praticando um esporte
menos perigoso que o automobilis-
mo: o surfe. Mas, atento às exigên-
cias das pistas, nada de duas e três
horas por dia, a fim dc manter um
bom condicionamento físico.

O importante para mim c estar
preparado, treinar bastante ao en-
trar no carro.

Classificação da prova
— Amadeo Campos, SP, 41mln38s65,

média de 146.416 km/h
— Aroldo Bauermann, RS 33 voltas
— Aldo Piedade. SP 33 voltas
— André Rebechi, RS 33 voltas
— Domenico Paganoni Neto, SP,

33 voltas
— Milton Speralico. PR 33 voltas

Classificação do Campeonato
— Serge Buchrieser. RS. Campeão,

98 pontos
— Aldo Piedade, SP 77 pontos
— Amadeo Campos, SP  74 pontos
— Djalma Fogaça, SP 47 pontos
— Aroldo Baubermann. RS... 41 pontos
— Milton Sperafico, PR 38 pontos

Bom vôlei do Brasil EsP°rte e Saúde

perde dos soviéticos
Osaka Japão — A Seleção Brasileira dc vôlei

masculino parece que encontrou ontem um pouco
de seu melhor estilo. Sem contar com três titulares
— Bernard e Xandó, que, machucados, nem viaja-
ram, e Montanaro, que se contundiu anteontem,
contra a Coréia —, o Brasil fez uma excelente
partida contra a União Soviética, pela terceira
rodada da Copa do Mundo, embora tenha saído
derrotada da quadra: 3 a 2, com parciais de 15-7,15-
13, 4-15, 5-15 e 15-9).

Apesar da derrota, os jogadores do Brasil
deixaram a quadra sob intenso aplauso do público
japonês que os elegeu para torcer ontem, ajudado
por um grupo de brasileiros. Com o resultado de
ontem, o Brasil passou para a sexta posiçáo, com
quatro pontos ganhos, e perdeu a possibilidade de
conquistar o título, podendo, entretanto, ficar ainda
entre os três primeiros colocados, já que enfrentou
as duas equipes favoritas, os Estados Unidos e a
União Soviética.

A recuperação e a derrota
No início do jogo, ninguém apostaria no

Brasil, que entrou na quadra com uma equipe
desfigurada: Rui, Pele, Rcnan, William, Léo e
Amauri. Desorganizados na quadra, sacando mal,
falhando na recepção e no bloqueio e sem conseguir
superar o forte bloqueio soviético, os brasileiros
perderam os dois primeiros sets; 15-7 e 15-13.

Contudo, já no final do segundo set, o Brasil
demonstrava- uma melhora acentuada. Tanto que
chegou a estar vencendo até por boa vantagem (11-
7). Os soviéticos, entretanto, se recuperaram e
acabaram ganhando.

Nos dois sets seguintes, foi visível o domínio
da Seleção Brasileira, que conseguiu se reorganizar

e marcou com facilidade 15-4 e 15-5, deixando a

torcida cheia de esperança. Nos dois sets, atuações
irrepreensíveis dc 1'clc c Rcnan, que figurou entre
os melhores do jogo.

O último set foi emocionante. O Brasil chegou
a estar em vantagem, mas os soviéticos, sempre
apontados favoritos da partida, se recuperaram e
marcaram 15-9. Amanhã — hoje é folga geral — os
brasileiros voltam à quadra, contra o Japão, que
ontem derrotou o Egito por 3 a 0 (15-5,15-13 e 15-
6).

O líder da Copa do Mundo é a Seleção
Americana, que venceu, na terceira rodada, a
Coréia do Sul, por 3 a 0, com parciais dc 15-13,15-3
e 15-1. Os Estados Unidos enfrentam amanhã a
Argentina, responsável ontem pela maior surpresa
da disputa, com uma vitória sobre a Tcheco-
Esvoláquia, por 3 a 1 (15-9, 15-12, 12-15, 15-7). As
outras partidas sáo Egito x União Soviética e Coréia
do Sul x Tcheco-Esvoláquia.

CLASSIFICAÇÃO
D SF SC P

1—Estados Unidos 0 9 6
2—Argentina 16 5

Tcheco-Eslováquia 17 5
japâo 32 16 5
União Soviética 18 5

6— Brasil 12 5 4
7—EgilO 3 19 3

CoréiadoSul 3 0 3

PRÓXIMOS JOGOS
Amanha

Egito x União Soviética
Argentina x Estados Unidos

Tcheco-Eslováquia x Coréia do Sul
Japáo x Brasil

No remo sul-americano, a
hegemonia ainda é argentina

Porto Alegre — O Brasil lutou muito mas não
conseguiu quebrar a hegemonia da Argentina no
remo sul-americano. Com uma vitória' arrasadora
no oito, a Argentina sagrou-se tetracampeã júnior,
disputado na raia do Parque Náutico Alberto Bins,
na capital, com a participação também do Chile,
Uruguai, Paraguai e Peru. O Brasil ficou com o
vice-campeonato, vencendo o Quatro com, dois sem
e quatro sem.

Com um ótimo público, recorde em competi-
ções de remo no Sul, mas com um vento de bordo
de 30 quilômetros horários, o Brasil começou
surpreendendo ao vencer no Quatro com, em prova
disputadíssima, revezando-se, na ponta, com o
barco argentino. Este primeiro duelo mostrou como
seriam as outras sete provas do VII Sul-Americano
de Remo Júnior.

A partir da segunda prova da tarde, quando o
vento começou a soprar com menos intensidade,
enquanto o calor aumentava, a Argentina passou a
mostrar a sua tradição no remo sul-americano,

vencendo o double-skiff, o Skiff, Quatro e o oito. O
Uruguai conseguiu vencer somente o dois sem.

Empatados no número dc pontos até a última
prova, do Oito, Brasil e Argentina permaneceram
juntos até os primeiros 500 metros da raia de 1.500
metros. Com um vento bem mais fraco de bordo, a
guamiçào argentina, demonstrando um excelente
preparo físico, além de contar com um barco
superior, passou a liderar a prova. Com vigorosas
remadas a partir dos mil metros, consolidava o
tetracampeonato, enquanto que, para desespero da
grande torcida, o barco chileno passava a ocupar o
segundo lugar. Era o fim para o sonho de tirar da
Argentina a hegemonia do remo sul-americano.

Segundo o técnico Buck, o Brasil surpreendeu
em provas que não tinha tradição, demonstrando
um excelente crescimento técnico, superando não
só a Argentina em muitas provas mas também o
Uruguai e o Chile. Na classificação final do campeo-
nato, os chilenos ficaram em terceiro lugar, segui-
dos do Uruguai, Peru e Paraguai.

Natação do Fia conquista
o bicampeonato do Estado

No bicampeonato estadual de natação con-
quistado ontem pelo Flamengo, dois nadadores
mereceram um destaque especial: Patrícia Amorim
e Roberto Fiúza Netto. Não só pelos recordes
batidos, inclusive um recorde.de campeonato que
pertencia a Ricardo Prado, como também pela
conquista dos melhores índices técnicos do juvenil
B, ao lado de mais dois atletas do clube, Raquel
Finizolla c Renato Pinho, no juvenil A.

Foram estabelecidos 22 novos recordes de
campeonato e 11 estaduais, além do recorde absolu-
to do revezamento 4 x 100 nado livre, feminino,
pelo juvenil B do Flamengo. Roberto Fiúza Nelto
mostrou-se surpreso, ao superar a marca de Pradi-
nho, de 57s6(), em 82, fazendo o tempo de 57s51.

— Mesmo sendo recorde de campeonato é
uma emoção diferente por superar o ídolo, que c o
Prado — assinalou Fiúza, lh anos, que obteve o
melhor índice técnico nos 100 m bo^ ilcta.

Patrícia Amorim, nos 4(K)m liJ :s e dedicou

seu excelente desempenho aos técnicos do Flamen-
go, em nome de toda a equipe. Segundo ela nào
foram fáceis as vitórias conseguidas e a próxima
meta é treinar e superar estes tempos no Troféu
Brasil, de 23 a 26 de janeiro.

O único incidente ocorrido no Campeonato foi
a paralisação do placar eletrônico justamente na
prova em que Maruza Silva, do Flamengo, bateu o
recorde absoluto dos 50m nado livre, no juvenil A,
com o tempo de 21s71, baixando a marca de Patrícia
Nascimento de 27s93, obtida em fevereiro de 84.A
Comissão de juizes, porém, resolveu homologar o
recorde, mas não computar os pontos para o
Flamengo.

Na contagem final, o Flamengo somou 715,5
pontos, sagrando-sé bicampeão, enquanto em se-
gundo lugar ficou o Fluminense com 264.5 e, em
terceiro, a equipe do Vasco, com 205. Na próxima
quinta-feira terá início o "Cariocào", reunindo
atletas de todas as categorias.

Vestuário do
ciclista

CRESCE 
dia a dia o número de adeptos do

ciclismo e alguns leitores têm manifestado dúvi-
das quanto ao tipo de vestuário adequado à prática
desta modalidade dc exercício acróbico.
Para abordar o assunto, contamos com a colaboração
do nosso colega do Centro Acróbico do Brasil, Dr.
Hélio Ventura, médico desportivo, responsável pelo
treinamento da equipe de ciclismo da PUC e da atleta
Cláudia Tourinho.

A utilização do material desportivo adequado é
um dos fatores determinantes de uma boa performance
esportiva. Não se quer com isso afirmar que apenas um
bom equipamento fará de um sedentário um atleta,
mas o risco de lesões agudas e crônicas da prática
desportiva diminui significativamente.

A finalidade das roupas em qualquer esporte é relacio-
nada à eficiência biomecànica do gesto esportivo,
prevenção de macro e microlesões, adequada troca de
calor com o meio ambiente, visualização do atleta,
(segurança no trânsito) e conforto.

O sapato do ciclista tem a tunção de transmitir o
trabalho mecânico dos membros inferiores para os
pedais, para isso devendo possuir as seguintes caracte-
rísticas:

1) Ser justo para evitar que os pés se movam no
seu interior, porém não exageradamente, a ponto de
impedir a circulação sangüínea adequada;

2) Ser perfurado tanto na sua parte superior
quanto na sola para permitir adequada refrigeração, o
que não é de se estranhar, já que não é feito para
caminhar no solo;

3) Ser leve, com sola rígida, possuir 
"tacos", 

que
sáo plaquetas de borracha ou alumínio com uma
ranhura que se adapta à barra do pedal, com o objetivo
de firmar os pés.

As meias servem para diminuir o atrito do sapato
com a pele. São brancas por convenção e para uma
melhor visualização.

O short do ciclista, preto por convenção, possui
uma proteção de couro na sua porção que permanece
em contato com o períneo do ciclista e com o selim. Sua
função é absorver as vibrações transmitidas pela bici-
cleta ao ciclista e diminuir o atrito. As pernas do short
devem ser suficientemente compridas para evitar o
atrito da face interna da coxa com o selim, possuindo
também uma função protetora contra escoriações em
casos de quedas. Devem ser justas mas confortáveis.

As camisas utilizadas em ciclismo têm várias
funções: Possibilitam uma adequada troca de calor com
o meio ambiente. Confeccionadas em cores vivas,
facilitam a visualização do ciclista em meio ao trânsito.
Possuem mangas para evitar escoriações nos ombros
em casos de queda e devem ser confortáveis sem ser
largas, para que não haja prejuízo aerodinâmico.
Atualmente tem sido muito usada a skinsuit (macaqui-
nho) que consiste numa peça única (short e camisa) que
apresenta melhor penetração aerodinâmica.

As luvas devem tazer parte do vestuário do
ciclista. São peças feitas em couro em sua face palmar,
com as partes distais aos aeuos cortadas para permitir
melhor manuseio dos freios e reparos mecânicos. Têm
reforço na porção palmar para absorção do choque do
guidom. Seu valor em caso de queda é grande, pois
evitam escoriações nas palmas das mãos.

O capacete é talvez o equipamento de segurança
mais importante do ciclista. Os capacetes tradicionais,
feitos com tiras de couro, são muito pouco eficazes na
absorção de impactos em casos de queda. Os recomen-
dáveis são aqueles que tém as seguintes características:
O revestimento externo deve ser suficientemente rígi-
do, com capacidade de distribuir o impacto que será
absorvido pela camada interna, devendo esta ser con-
feccionada em material deformável. Deve possuir orifí-
cios ou canais para ventilação.

Para aqueles que, ao ver alguns ciclistas pelas
ruas, possam ter achado estranho o uso destas roupas
ou até mesmo sofisticação ou exibicionismo, está aí a
explicação.

Paulo Pegado
médico cardiologista

Endereço para correspondência Centro Aeróbico do Brasil Rua
Martins Ferreira 40 Botafogo CEP 22271.
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TESTE 781? VASCO/RJ X FLAMENGO/RJ

MARACANÃ

VASCO
06.11 — 2 x 1 Olaria — F
10.11 — 1x0 Dolalogo — N
13.11 — 1 x 1 Americano — F
17.11 — 0x1 Bangu — N
24.11 — 0 x 1 América — N
COTAÇÕES _ Coluna 1 30%) X (40%) 2 (30%)

FLAMENGO
00.11 — 1 x 0 Portuguesa — N
14.11 — 1 x 0 Ooylacaz — F
17 11 — 1 x I Fluminense — N
20.11 — 2 x 0 BoraucoMO — N
24.11 — 1 x 0 Volta Redonda — F

ES FLUMINENSE/RJ X AMÉRICA/RJ
MARACANÃ

FLUMINENSE
07.11 — 0 x 0 Goytacaz — C
10.11 — 3 x 2 Volta Redonda — C
13.11 — 2 x 0 Portuguesa — N
17.11 — 1 x 1 Flamengo — N
23.11 — 2 x 0 Bolalogo — N

AMÉRICA
06.11 — 2 x 2 Flamengo — N
10.11 — 5 x 0 Bonsucosso — C
13.11 — 0 X 0 Olarta — F
17.11 — 2 x 0 Volla Redonda — F
24.11 — 1 x 0 Vasco — N

COTAÇÕES - Oiluna I (401*) X (.Wfc) 2 (30%)

01 BOTAFOGO/RJ X BANGU/RJ
Maracanã

BOTAFOGO
06.11 — 3 x 0 Portuguosa — F
10.11 — 0 x 1 Vasco — N
14.11 — 1 x 2 Bonsucosso — F
17.11 — 0x2 Americano — F
24.11 —0x2 Flumlnonse — N

BANGU
06.11 — 1 x 0 Americano — C
09.11 — 0 x 0 Olaria — C
13.11 — 2 x 0 Volla Redonda — F
17.11 — 1 x 0 Vasco — N
24.11 —1x0 Bonsucosso — F

COTAÇÕES - Coluna 1 (30%) X (30%) 2 (40%)

H INTER/RS

INTER
10.11 —0x0 Inlor/SM — F
13.11 — 4 x 0 Esportivo — C
17.11 — 1 x 3 Juventude — F
20.11 — 1"X.1 Novo Hamburgo ¦
24.11 — 2x1 Gaúcho — C

X SÃO BORJA/RS
Belra-Rlo

SAO BORJA
07.11 — 0 x 2 Caxias — F
10.11 — 1 x 1 Juventude — F
13.11 — 0 x 0 Pelotas — C
17.11 — 0 x 0 Aimoré — F
24.11 — Novo Hamburgo — C

COTAÇÕES - Coluna 1 (70%) X (20%) 2 (10%)

® BRASIL/RS X GRÊMIO/RS
PELOTAS

BRASIL
10.11 — 0 x 1 Esportivo — F
13.11 — 2 x 1 Juventude — C
17.11 — 0 x 0 Santa Cruz — C
20.11 — 1 x 2 Caxias — F

GRÊMIO
10.11 — 4 x 1 Caxias — C
13.11 — 4 x 0 Gaúcho — F
17.11 — 5 x 0 Polotns — C
20 11 — 5 x 0 Rkxjrandonse

COTAÇÕES - Coluna 1 (30%) X (30%) 2 (40%)

[D GOIÁS/GO X ANAPOLINA/GO
SERRA DOURADA

GOlAS
27.10 — 2 x 3 Anapollna — F
03.11 — 0 x 3 Allétlco — N
10.11 — 0 x 0 Cores — F
13.11 — 0 x 0 Goiânia — N

ANAPOLINA
30.10 — 3 x 1 Cores — C
08.11 — 1 x 3 Goiânia — F
09.11 — 0 x 1 Atlético — F
17.11 — 0 X 0 Coros — F

COTAÇÕES - Coluna 1 (50%) X (30%) 2 (20%)

m GOIÂNIA/GO X ATLÉTICO/GO
SERRA DOURADA

GOIÂNIA
30.10 — 1 x 2 Vila Nova — N
06.11 — 3 x 1 Anapollna — C
10.11 — 0 x 0 VÜa nova — N
13.11 — 0 x 0 Goiás — N

ATLÉTICO
27.10 — 2 x 0 Vila Nova — N
03.11 — 3 x 0 Goiás — N
09.11 — 1 x 0 Anapolina — C
17.11 — 2 x 1 Vila Nova — N

COTAÇÕES - Coluna 1 (30%) X (30%) 2 (40%)

B VITÓRIA/ES X RIO BRANCO/ES
VITÓRIA

VITÓRIA
03.11 — 1 x 4 Rio Branco — N
06.11 — 0 x 1 Desportiva — N
09.11 — 1 x 2 Rio Branco — N
17.11 — 1 x 2 Eslrola do Norte -

RIO BRANCO
03.11 — 4 x 1 Vitória — N
06.11 —0x2 Estrela do Norte — F
09.11 — 2 x 1 Vitória — N
17.11 — 1 x 0 Desportiva — N

COTAÇÕES - Coluna 1 (30%) X (30%) 2 (40%)

m PAISSANDU/PA X REMO/PA
BELÉM

PAISSANDU
27.10 — 0 X 1 Remo — N
03.11 — 2 x 0 Plnhoirenso — N
06.11 — 1 x 0 Izabelense — N
17.11 — 3 x 0 Tuna Luso — N
20.11 —2x0 Sport Belém — N

REMO
27.10 -
01.11 -
07.11 -
13.11 -

x 0 Paissandu — N
2x0 Sport Belém — N

x 1 Pinhelrense — N
2 x 1 Isabelense — N

COTAÇÕES - Coluna I ( 30%) X (40%) 2 (30%)

m10 OPERÁRIO VG/MT X MIXTO/MT
CUIABÁ

OPERÁRIO
05.11 — 0 x 1 SSo Paulo'SP — C
09.11 — 1 x 0 Palmeiras — N
17.11 — 0 x 3 Dom Bosco — N

MIXTO
30.10 — 6 x 1 Atlético — C
06.11 — 3 x 3 Palmeiras — N
10.11 — 2 x 0 União — C
20.11 — 1 x 0 Atlético — N

COTAÇÕES - Coluna 1 (30%) X (40%) 2 (30%)

El JUVENTUS/IT X FIORENTINA/IT
TURIM

JUVENTUS
27.10 — 2 X 1 — Udinese — F
03.11 — 0 X 1 Napoll — F
06.11 — 2 X 0 Verona — C
10.11 — 3 X 1 Roma — C
24.11 — 1 x 1 Intemazionale — F

FIORENT1NA
20.10 — 1 X 2 Roma — F
27.10 — 0 X 0 Atlanta — F
03.11 — 3 X 0 Intemazionale — C
10.11 — 2 X 2 Verona — F
24.11 — 0 x 0 Bari — C

COTAÇÕES - COLUNA 1 (40% ) - X (30%) - 2 (30%) |

EU PORTO/PORT X MARÍTIMO/PORT
PORTO

PORTO
03.11 — 2 X 1 Sporting — C
06.11 — 3 X 1 Barcelona — C
10.11 — 2 X 1 Boavista — N
17.11 — 1 X 0 Âgueda — F
24.11 — 0 x 1 Portimonense — F
COTAÇÕES — COLUNA 1 (70%) — X (20%) — 2 (10%)

MARÍTIMO
27.10 — 0 X 1 Acadêmico — F
03.11 — 3 X 1 Belenenses — C
10.11 — 0 X 3 Sporting — F
17.11 — 2 X 1 MontIJo — F

M CRUZEIRO/MG X ATLÉTICO/MG
MINEIRÃO

CRUZEIRO
10.11 — 1 X 1 Vila Nova — C
14.11 — 0 X 0 Valeriodoce — F
17 11 — 0 X 0 Atlético — N
20.11 — 1 X 1 Uberlândia — C
24.11 — 2 x 2 Uberlândia — F

ATLÉTICO
10.11 — 1 X 1 Fabril — F
13.11 — 1 X 0 Uberlândia — F
17.11 — 0 X 0 Cruzeiro — N
24.11 — 1 x 1 Valeriodoce — F

COTAÇÕES - COLUNA 1 (30%) - X (40%) - 2 (30%)

Futebol de praia'Foto 
de Dllmar Cavalher

Cliissificiição
1' Divisão

GRUPO A
1 — Chelsea 7

Juvcntus 7
— l:urçae Saúde ...6
— Constante S

Embalo 5
ft — Kacing 4

Paula Freitas 4
8 — LlVerpool 2
GRUPO B

— Copalemc 9
— América do LI-
do "

— Copacabana 5
Ouaíbii S
Areia 5
Valença 5

— PradoJúnlor 4
— Murayd 0

Copacabana e Guaíba fizeram um jogo equilibrado e ficaram no empate de 1 a 1

Craques driblam com técnica
o calor de quase 40 graus

A rodada do Campeonato de
Futebol de Praia organizado pela
FEPRJ e promovido por Viva Pro-
moções foi repleta de emoções. As
melhores equipes, apesar do sol
forte, mostraram um futebol à altu-
ra do público que assistiu aos jo-
gos. Sempre atentos, os torcedores
aplaudiram os lances emocionantes
mesmo que tivessem que dar uma
trégua ao chopc c refrigerantes,
ideais para a temperatura que fa-
zia, 39 graus.

No Grupo A, o Juventus man-

Teste 780

Botafogo/RJ 0 Fluminense/RJ 2

América/RJ 1 Vasco/RJ 0

«.-3 Volta Redonda/RJ 0 Flamengo/RJ 1

>v .-4 Bonsucesso/RJ 0
Ju_

5 H Goiás/GO 4

Bangu/RJ 1

Vila Nova/GO 1

Inter/RS 2 Gaúcho/RS 1

Esportivo'RS 1

Guarani/SP 1

Grèmio/RS 0

Marília/SP 1

-_— 9 P. Desportos/SP 3 Ferroviaria/SP 1

teve-se na liderança ao lado do
Chelsea, ao derrotar o Constante
por l a ü, gol de Bctinho, num jogo
de boas jogadas. O outro líder, o
Chelsea, teve dificuldades para
vencer o Paula Freitas por 2 a 0,
gols de João Maria e Heraldo. Já o
Força e Luz, dirigido pelo novo
técnico Alcx Sherman, obteve uma
vitória difícil sobre o Racing por 2 a
1, enquanto o Embalo derrotou o
Livcrpool por 1 a 0.

No Grupo 3, o Copalemc nem
precisou se esforçar para ganhar

dois pontos do Murayd, que desis-
tia de participar do Campeonato.
Mas o América do Lido não sabe
segurar a vantagem inicial — ven-
cia por 1 a 0, gol de Guará — e
terminou derrotado por 3 a 1 pelo
Valença. Os gols de Carlinhos (2) e
Jucá tiveram a colaboração do go-
leiro Pcter. Nos demais jogos,
Guaíba e Copacabana empataram
em 1 a 1 c o Areia venceu o Prado
Júnior por 2 a 0. Na única partida
pela Segunda Divisão, Maravilha e
Dínamo empataram de 0 a 0.

Líder empata em ritmo veloz
Foi um jogo emocionante, Chelsea

e Píiuln Freitas não deram muita impor-
tâtícia ao sol forte e trataram de impor
velocidade às jogadas, sempre com o
apoio de um público exigente: aplau-
diam os lances de rara beleza, mas não
admitiam qualquer passe errado.

O Chelsea começou decidido a
manter a primeira colocação, foi logo
ao ataque cm busca do gol, que conse-
guiu aos 2 minutos. O zagueiro João
Maria, escorando de cabeça um comer
cobrado pelo ponta-direita Luís Lou-
renço, colocou a bola no ângulo. Este
gol deu a tranqüilidade que a equipe
necessitava c, também, a emoção que
os torcedores exigiam. O Paula Freitas

passou a pressionar mais, mas seus
atacantes desperdiçavam inúmeras
oportunidades diante do goleiro Hcnri-
que, que fez boas defesas. Mesmo pres-
sionado, o Chelsea ainda tinha fôlego
para contra-atacar com perigo, espe-
cialmcntc através do centroavante Ro-
naldo. No entanto, o marcador não foi
mais movimentado.

No segundo tempo, o jogo não
sofreu alteração, já que as equipes
mantinham o esquema tático. O Chcl-
sea tinha como característica principal
os contra-ataques, enquanto o Paula
Freitas saía em bloco, mas consciente
do perigo que corria. Tanto que depois
de tentar o empate sofreu o segundo gol

nos 20 minutos, marcado por Heraldo,
que substituíra Zé Luís. A jogada do
gol começou com Jorge Neto que lan-
çou cm velocidade o ponta-esquerda
Olavo Cadelha. Este cruzou na medida
para o rápido desvio de Heraldo dentro
da pequena área. O árbitro foi Eduardo
de Paulo Maria com uma boa atuação,
auxiliado por Mário Nogueira e Vicente
Ferreira. Times — Chelsea — Henri-
que, Eduardo, João Maria, Xavier e
Marco Otávio; Antônio Carlos, Jorge
Neto e Zé Luís (Heraldo); Luís Lou-
renço, Ronaldo e Olavo Cadelha. Paula
Freitas — Belicha, Bastos, Borges, He-
lio e Barreto; Adão, Dutra e Vasconce-
los; Alencar, Paulo César e Luís
Cláudio.

São Paulo — Fotos de José Carlos Brasil

Cinofilia

O trícampeãolnundiaí Eddy Lejeune superou a fogueira, maior desafio da prova;

já o carioca Cláudio Figueiredo, inexperiente, caiu ante os nustérws da pirâmide

Equilíbrio, técnica e tombos em duas rodas

É o desafio do trial indoor
José Fernando

x—10 Palmeiras/SP 2

11 S. Paulo/SP 2

XV Nov. Jaú/SP 3

Noroeste/SP 0

12 Paulista/SP 0 Santos/SP 2

-.'-13 II Comercial/SP 1 Corintians/SP 0

São Paulo — • Mesmo enfrentando
só três das nove zonas de dificuldade
montadas na pista do ginásio do Ibira-
puera, na primeira prova de trial indoor
do Brasil, os nove trialistas brasileiros
(iniciantes na modalidade) caíram ape-
nas na preliminar da exibição dos pilo-
tos europeus que participaram sexta e
sábado do I Trial Marlboro Indoor,
para um público de 10 mil pessoas, cm
São Paulo.

Os quatro pilotos do Rio e cinco de
São Paulo compensaram 'com ousadia a
falta de experiência no trial, uma moda-
lidado que exige a mais refinada técnica
de equilíbrio sobre moto. Vencidos pe-
los desafios da gravidade, os brasileiros
juntaram seus aplausos aos do público
jovem que vibrou com a exibição dos
melhores trialistas europeus, entre os
quais o campeão mundial Thicrry Mi-
chaud, da França, de 22 anos, e o-
tricampeáo do mundo Eddy Lejeune.
um belga de 24 anos.

Pirâmide e fogueira
Em um circuito que deveria ser

cumprido em sete minutos, seis pilotos
da França, Espanha e Bélgica escala-
ram rampas, saltaram obstáculos e fize-
ram incríveis manobras dentro do giná-
sio, com motos especiais de 350cc. O
espanhol Jordi Tarres, campeão de in-

door da Espanha, e o francês Jean-
Pierre Goy, um doublê de cinema,
foram as grandes atrações nos dois dias.

Uma pilha de dormentes em forma
de fogueira, com três metros de altura,
e uma pirâmide com inclinação de 80
graus, com dois metros, eram as zonas
mais temidas. Na fogueira, a equipe
brasileira nem se atreveu. A pirâmide
só foi zerada pelo paulista Carlos
Eduardo Coachman, de 20 anos, o
vencedor entre os brasileiros.

O trial é uma modalidade comum
na Europa, Estados Unidos e Canadá e
tem como principal característica a ha-
bilidade do piloto em vencer obstácu-
los, como no hipismo. Sem se comparar
ao cross, onde a velocidade é muito
importante, o trial exige muito mais
técnica e domínio da máquina para
manobras onde o equilíbrio e a cora-
gem são fundamentais.

Geralmente o trial é praticado ao ar
livre, com barreiras naturais, mas. para
fugir do inverno europeu, os espanhóis
inventaram o indoor, com a realização
das provas em ginásios fechados. Foi
esse tipo de trial que teve sua primeira
apresentação no Brasil e que deverá ser
repetida no ano que vem, pelos promo-
tores da vinda dos campeões europeus.

Aqui, a modalidade é praticamente
desconhecida. Por exigir motos de me-
didas especiais, com muita força em
baixa rotação, só fabricadas no exte-
rior, o trial tem no Brasil menos de 30

praticantes com máquinas apropriadas,
segundo Carlos Eduardo Coachman,
um dos pioneiros brasileiros.

Para Coachman, que começou a
levar as primeiras quedas há dez anos, o
trial não pode ser aprendido em nenhu-
ma escola especializada.

— O praticante do trial deve ser
paciente e técnico para desenvolver
cada vez mais o equilíbrio. O trial é o
fínesse do motociclismo, exigindo muita
habilidade e coragem do piloto.

As motos são construídas especial-
mente, com pouca largura, grande altu-
ra livre do solo, motores de 280 a 350cc.
São fabricadas pela Montesa, Fantic,
KTM, SWM, Honda e Yamaha e
custam em torno de CrS 22 milhões,
fora taxas de importação. No Brasil, os
trialistas — em sua maioria jovens na
faixa dos 20 anos —, quando não têm
motos importadas, tentam improvisar
as acrobacias com máquinas nacionais
de pequena cilindrada.

A pontuação da prova é dada por
fiscais que acompanham de perto a
evolução dos pilotos. Ao colocar um pé
no chão, o motociclista perde um pon-
to; dois pés. dois pontos, numa escala
que penaliza com até cinco pontos
quem cair da moto ou sair da zona que
tem de enfrentar. Na competição do
lbirapuera, foram vencedores o cani-
peão espanhol Andreu Codina e o tri-
campeão mundial Eddy Lejeune.

DIA 
17 passado, o K.C. de Campos realizou no

Estádio Çitlófilo Baronc Forzano duas exposições
gerais de caráter nacional, com os seguintes resultados:
54' Expo. Nac. KCC: juiz: Dino Miraglia (Minas
Gerais) — Melhor Cão da Exposição: Ch. Ayfa's Sun
Bullit (Dobcrmann), propriedade do Canil Ehrenfels.££
de Minas Gerais. Reserva da Exposição: Gr. Ch..
Sakkara's Oásis (Afghan Hound), propriedade dtiSpS
Flavio Lima Neves e Paulo I lenriquc Aguiar, ambos de**
Minas Gerais; 3" lugar: Gr. Ch. Sumatra's English Elba""'
(Settcr Inglês), propriedade do Canil Swect Watcr, do;"
Rio de Janeiro; 4" lugar: Ch. Ovcrwhelming's Mcistcr
Singcr (Schnauzcr Gigante), criação c propriedade de ,,
Luis Cláudio Gama c Silva, do Rio de Janeiro

55" Expo Nacional do KCC: juizes: Sônia Ehlcr- m
mann (Rio de Janeiro), Urbano Ribeiro de Scnna
Nctto (Ceará). Melhor Cão da Exposição: Gr. CH.
SAKKARA'S OÁSIS (Afghan Hound); Reserva da
Expo: Ch. Ayfa's Sun Bullit (Dobcrmann); 3" lugar:
Am. Can. Mcx. Ch. Int. Sing Sword's Moira Ap Dari '."

Alin (Irish Wolf Hound), propriedade de Dixie Hirsh.
4" lugar: Ch. Furrufa's General Alcxandr (Husky
Siberiano), propr. do Snowworld Kennel.

Mini Best in Show: juiz: Dino Miraglia. Melhor
Fêmea Filhote: Guiné do Malagueta (Pastor Alemão),
propr. de Antônio Francisco de Freitas; Melhor Filhote
Macho: Kirk do Passatempo (Pointer Inglês), propr. de
Renato Matoso Gomes.

Melhor Macho de Campos: juiz: Sônia Ehler-
mann — J. Ch. Forró do Morro da Onça (Fila
Brasileiro), propr. e criação do Canil Morro da Onça.
Melhor Fêmea de Campos: juiz: Urbano Ribeiro de
Senna Nctto — Gr. Ch. Bruna Jiruá de Muqui (Fila
Brasileiro), propr. do Canil Morro da Onça.

O Bedlington Terrier tem seu nome ligado ao pequeno
condado inglês de mesmo nome. Inicialmente, estes cães
foram chamados Rothbury Terriers, e criaram fama por sua
incrível adaptação a quase todas as missões de que partici-
param, tanto no trabalho como no esporte. Seu "trim-

mimg" sofisticado os mostra diferentes de todas as outras
raças do mundo canino; são originais em tudo, nas formas,
nas cores e no temperamento. No Brasil, a juíza Maria
Silvia Di Mano desponta como criadora e grande entusiasta
da raça

Atualidades Caninas:
realmente para ser guardado na gaveta daqueles que

apreciam cinofilia e gostam das coisas bem-feitas, o n" 97
da revista Atualidades Caninas. Alguns grandes nomes da
atualidade assinam matérias de real valor, como Ester
Winckler, Bruno Tausz, Gustavo Luís de Almeida, Shirley
e Mauro Attala, In-Coelum Abreu e outros. A parte
comercial bem separada da parte técnica informativa, um
encarte muito inteligente e oportuno, que não rouba do
leitor o espaço reservado aos especialistas das matérias que
o grande público admira. Atualidades Caninas está no

ponto; que continue assim por muito tempo, é o nosso
desejo. Kennel Clube do Estado de Pernambuco: sábado,
dia 30 de novembro, o juiz Fernando da Costa Maia

julgará duas especializadas, uma de dobermans outra de
dogues alemães. No dia seguinte, o KCE realizará duas
exposições gerais, uma internacional para todas as raças,
julgada pela mineira Maria José Costa Magalhães e uma
outra geral, de caráter nacional, julgada por Luis Almerin-
do Marques de Aguiar. O local dessas exposições será o
Colégio São Luís, situado na Av. Rui Barbosa, 1104 —

Graças — Recife (PE). Informações para inscrições:
KCEP — Tel.: (081) 221-4885 com Salles.

Grande vencedor nacional: o mais novo "Gr. Venc. Nac."
do Brasil é o dobermann Ayfa's Sun Bullit, propriedade do
Canil von Ehrenfels (Maria José Costa Magalhães). Bullit
é criação de José Alves Salomão (RGS); filho do notável
Am. Ch. Mariemburg Sun Hawk e da Ch. Ayfa's Landel
de Moura. Aos quatro anos de idade Bullit alcança o mais
ambicionado título que um cão pode conseguir no Brasil.
Nossa amiga "Nininha" tem razões de sobra para andar
feliz em "Belo". Dobermann Clube do Estado do Rio de
Janeiro: 37a exposição especializada; data: 27 de outubro;
local: Estacionamento coberto do mercadão Boulevard;
juiz: Raul Spangemberg Tarré. 6a categoria: fêmea —

Agatha do Black Diamond, propr. de Maria da Conceição
Sampaio. Macho: Arong do Black Diamond, propr. de
Maria da Conceição Sampaio. 5a Categoria: fêmea —
Mazza's Italian Zeta, propr. de Sérgio de Azevedo Mazza;
macho — sherif von Mamed, propr. de Anibal dos Santos
Morgado. 4a Categoria: fêmea: Moonlight Love Star,
propr. de Heitor Leal Neto; macho: Kilary do Pontal,
propr. de Henrique César Capelano. 3a categoria: fêmea
— SensationaFs Overdose, propr. de Sérgio de Azevedo
Mazza; macho: BurghfiekTs Heavy Metal, propr. de Déa^
Nogueira Nunes. 2a categoria: fêmea — Don Brian von
Heiss War, propr. de Suzana Dieckmann Jeolá; macho:
Puma da Brigada Veneno, propr. de Nilton Armando
Santos. Ia categoria: fêmea — Ch. Quarcia de Casablanca,
propr. de Ida Guberman de Andrade. Melhor Fêmea
Júnior: Agatha do Black Diamond; Melhor Macho Júnior:
Arong do Black Diamond, Melhor Fêmea da Exposição:
Ch. Quarcia de Casablanca; Melhor Macho da Exposição:
Burghfields Heavy Metal.

Paulo Roberto Godinho

apíÉü
seu filhote gJj

a cachorro. Purina5
Deixa o seu filhote
forte pra cachorro.

Ã venda em

Capim Verde Cereais e Rep. Ltda. - Tel.: 260-8523
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_____  Foto de José Camilo da Silva

fP^ft,^1^" ¦'.'¦."-'\'f:$:':- '^^^l^ttfí^3írl0lnÊÊBfíKÊÊÊÍÊ^L ' ' ^&^!_é__IÉ_IIIMl-_k__}4MMÍÍ_l_ '^ÍÉMiJfaviÉÉlfttt^' ->' '^"káftt——fcxiV^—li' _í•V " *;'.':: ¦'•¦¦ ;!¦;¦.; . ;—'¦ Ví: >;:>->;;: Isl ^ÜP**" , . . , '"'"" ™ * MSJlpWip^^

^^^w»^. ^_lf ^: i J __É ™*^ _¦___! ^«BSgi^r ¦¦¦¦¦¦¦ ::':ií: •¦;;:-:^»_^^|É_Í_-É $¥* \í8Ê&23&â3&?~i;,:-¦¦'¦'. J__^*<_l t'^> * ::':t'>
WJÉMÉWL tJBBL ^M—fci n i i_B_fcii>j__wVn__H__h¦•---'¦¦---•-'-¦ ,.A íí.-' HlK^vMttfllIflflflP^^MMlMBHK-''' 

r*^BH_^fcí^_:"-_s ¦¦*¦¦-¦ L_8t JE' 
'^^^cVHÉbHk'^'¦ ___^!_____wft-9__K—**' ^Kí"Vv-:í3wF?ítN*í\"\- <C _£ -"-^_S__k, $¦ :5c ¦ ¦]£''*" ^v?:¦:¦¦¦ ^WiWlTO;^..-J_l-y:.: _PB_' ^SHfc. ¦' * $ '": '"''^__F —-fc^ivi:-____flH__E__' ^H_ __FS_r _HKa&: í" '*r ^-S_fex_8ka-M-.. ..-.,.,

__»::' ¦"'Ki.ll V|i_|__% _i _¦ l_l___Pfe <\,___i _¦_?;, >**<><
¦ ¦"*-¦ _m__S__f' _t_J___¦:....•¦ ¦^*rv_t ^^__r^^^^^^^ 

^____^^ ia^&sKík; -__*¦: :-:,____^Sft:íí___. ____» _mP:^t __ 
''^^___^é'^Jw^8SBP^^ 

__mm_ '
ffiSji^__Rg '._ ^^B '^ fcotóihK- __?- ¦.¦.•v'y''vi;:5-.':: aaa__l>-?___________- T__ -BHfaflWt ^ifr _R_W___*-ril_íí ^_#' i_____K':-' :

''^^tBn-r^^BBBSMM—^——!-^H^-^-K-t^^^M^^^HR»^-* % .__UÉ_!^*: ^___^'-:¦ *'^.: :,¦.¦.¦!*:¦!¦ :^^s^e!u/_HHk':^':^¥^^^?^AiM-____l _H_b ''-• ^~! ——-Mi-—M^ "'" -wv:hb-'..__I ____>. fl__Ht__IH^__r>... - ¦¦¦-.¦•jtv
K_*t &&' ^^8 ______ ^__r ^8r ^_rt ' ___H__W____g : ___JH-F jM;,. ___E___i_#**'" ':__f:,:: ' ^^^^_S^-:i__M->y?^^^__í __F___^>iki-|3_J^___ís_; ^W: ^__l J___b_T~_B ____. * ^ -

BB* _P*P? WSÊ sÜÍ* * H * J? 1Ü HF''tBHBfe^MJlPi;H_K_L-.„ %l VHPr!*Íl KK-finl _ni^_ _Lt ^«^Sèí*
¦L|ttim SW*»-SÍ_ll__*i8ií_ÉÉ __ÍÉ_____1 ^__É_. si ^__^B _¦__!____ ____^_ MU- '• -:

¦P_fl_ _l^__________ ¦_P____i B
H^ '>fci*i--.v'.:_-_-____! ^__ __! H_r jH K_| _R^9I b_t^l B^ _SÍ''

^g" _g^TvÍ£ a^^BB By.____! ____f _____________Kpíjflx- ^%_ _^^^_H_B _Hk{_I .^KSB^-5^_T _^_ B^^_H _B^____> ^^i"PH_aEI^_l 5___£»ís* ^ S';: ^xSrSH _^_^_i ¦Hiud_iJH _BI_H_4í_H HBf ^«ffa f^:Íw_S__b_>>vSS» ^í-35___H _Bi_H _HS^_D_:__RI ____Fí:í_í^:::':>>:::^>>__B_íS__fc: ¦'¦'-':' :': * %!_H_0_0«!-: ¦>
fò«_& _<_w_H K9BP1 _R ü ; «@» & ______

^^ <'"V--.S_| 
B fl ¦BB-I¦ -ÍÍSií* 'iéaíi«á*:¦¦ ¦ • «>*s;

__^B B B5!^^ ' **** ^W

«_Hh ^t_I__^_ _P_^_l __f t_B BB^_I B_T ^L...._i>t .¦ ™è -rrijjr ^t__fc * ^^ ^B _H_l '^'^ ^^^^V.

|B^v t^BB__! ¦ ':^fl' " f y^ ____*

[Gianpietro, por dentro, resiste com ^nt^nT^^TR^inZZataa^ de Aracatu, por fora, montado por Jorge Hvardo

Hoje na Gávea
' 1» PARLO - „ 19h30m,n -1.100 m«UoS - Recatdli 65s4 (BAR1ER) - Dotação. Cit 2.700.000 - Animms nacionais d> 6 anos e mais. sanhadon» alé M

2.700.000 em Io lugar no País — Peso: b8 quilos, com dcscaita

1—1 Ouro-Flele' 
2 Melon

2_-3 Phedayin
3^-t Cè

f?'5 Hagluta
fl —b Avalson

.-!-? Hamaíonis

JGarcia
J Pinto
IBfonseca
ESantos
A.Machado V

; ERIcmna
I l.l.Manns

400 LCReis
412 M.Hcvia
422 G.UIloa
412 STrança
404 F.R.Ciui
408 r Madalena
424 M.A.Sdva

12/11 5o- G tia AmortCP)
21/10 10°-11 Doble;
16/11 2o- 1 Kinjspell
04/ü y- 5 faseinadoia -ai-
16/11 4o- 7 Kinuspell
16/11 5o- 7 Kinf.spcll
06/07 6°- 6 lascin.idnia

1.6 NI 109sl
13 NU 82s2
1.0 GL Ms4
1.1 NP 70s
I 0 GL 59s4
1.0 GL S9s4
1.1 NL 69s4

3,60 R Ferreira
12.50 ES.Gomes
14.30 E Marinho

2,80 A.FenriM
7.20 «.Machado I"
2.20 [ R Ferreira
6.10 f.Silva

On The Top, em belo final
derrota Expresso de Ouro

: mo _ jj mnm„ _ j m mtttos _ Rerort; 655< (BARIERl - OotaíSn: CrJ 5600.000 - PROVA ESPECIAL - É.oas nacionais d. 3 ano. . mais.

>j .,- nanüadoras alé Cit 18.000.000 em 1' lutar no Pais - Peso; 60 quilos, com descarga

1—1 Yelka~5 Al|a
7—3 Biba Babi
3_4 Ky Heaven
ía-S Banha
•"S Dislraida

J F Reis
E.Baibosa Ap.l
I Aurélio
GF Almeida
J Ricardo
lOueun;

476 A.Nahld
436 D.Guignoni
429 P.Salas
455 H.Tobias
438 A.Morales
423 P Mnigado

U/11
16/11
U/11
26/10
10/11
10/11

3°- 6 Bilra llabi
2°- 6 luyubelle
Io- 6 llança
Io- 8 0uecn's Gale
8o- 8 Amaranda
3o- 8 Amaranda

1.1 NL 68s4
11 Ai 68s4
1.1 NL 68s4
II) GM 59sl
1.0 GL 57s
10 GL 57s

1,10 I.Ricardo
5,30 I Baibosa
6,00 lAurtlio
9.90 t/Gaicia

27,30 G.Guimatlts
4.60 G F.AImcida

- Animais nacionais de 6 anos c mais, ganhadores até CrJ
VPAREO —Ás 20h45min — 1.100 metros — Recorde: 6bs4 (BARIERl — Ootaçáo:CrJ 2.700000 ,_,„,_.

-5.400000 em V ttlEar no Pais _ Peso; 58 quilos, com descarga - 
g 

PAREÔ DA 0UP1A EXATA E INlCIO DO CONCURSO DE 7 PONTOS

l—l Diohauser
2 Xerin-House

í—3 Ouebala
4 Faramor

3—S Fintador
6 Uruguaya

4_7 loáo Grandào
.8 Fascinadora
" Ciliciana

6 J Aurélio
MMonteiio
JGarcia

R Miranda Ap4
IF.Reis

1 CPensabem
/ R.Fcireira

GF Silva Ap.l
AM Andrade Ap 3

498 PSalas
452 AOirmoli
421 Sliança
432 JBorioni
454 w Penelas
438 MASilv.i
426 IC.Coulmhn
460 C HCoulmbn
435 C II Coutinho

18/11
14/11

14/11
U/11
31/10
14/11
24/10
14/11
03/11

2o- 3 Olmos
1°- 6 Aicnista -ai-
4o- 7 Snlinana -ai-
7o- 8 Fleur*
V- 7 Sotero
5o- 7 Soli/iana -ai-
6" 8 Melhuin
2°- 7 Soliliana
Io- 6 Doucinelli

1.1 NI 69sl
1.1 NL 70s2

II NI 68s3
1.3 NL 82s3
1.1 NL 69s

1.1 NL 68s3
1.1 NM 69s
1.1 NI 68s3

10 GU 60s

1,90 I Aurélio
6.40 MMonleiio

18.30 J.Garcia
6.00 lAuiélio
7.10 LAPAhres

55.80 A Machado P>
4.30 l.S Gomes

12.80 GI Silva
1.60 G F Silva

4» PAREÔ — As 21hl0min — 1.100 metros — Recorde: 65s4 IBARtER) — Dotaçáo:
Sao Paulo — Pesos da tabela III. com descarta

CrJ 3.500.000 — Cavalos nacionais de 4 anos, com 1 e 2 vitorias no Rio e em

1—1 Tuy-nco
2—2 Hashl
3—3 Gaetano

4 Agnjpyron
4—5 Scamoiii

6 Aspone

) Pinto
(Pedro 1°

J Aurélio
6 J Ricardo

G r Almeida
I F.Reis

491 H.Tobias
468 J A.limeira
474 F.Saraiva
437 R.Tlipodt
447 lINalurl

. 470 AP. Silva

26/10
14/11
05/10
04/11
15/09
07/11

2o- 6 Duque Pitara
Io- 7 Uletar'
T- 7 Tornei
7o- 7 Chico Flávio
8°- 8 Vida Mansa

. I" 10 Dadoni

1.1 NM68s
1.3 NL 82s2
1.1 NU 69s2
1.1 NP 68s3
1.0 GL 57s4
1.1 NM 69s4

6.40 J.Pinto
1.80 F Terrena
3.80 E Feneua
4.40 W Gonçalves

10,10 «Almeida
4,40 JI Reis

: 5» PÁREO - Ás 21h35m,n - 1.300 metros - Reco.de: 78s (BARTER e VELADO) - Dotação: CrJ 3.500 000 - Cavalos nacionais da 4 anos. com 2 e 3 vitorias no ^

Rio e em Sào Paulo — Pesos da tabela II). com descarna

1—1 Lambu
2—2 Iskandarani
3—3 Heiao

" Aarào
4—4 Chico Flávio

5 Ironctad Hoise

AM Andrade Ap.3
IRicardn

GF Almeida
1 .Aurélio
J.Pinto
lOueiroí

460 W Penelas
445 VNahid
450 C H Coulinlin
431 C.HCoutinho
426 H.Tobias
478 P.Moigado

10/11 Io 10 Loid Macaco

08(09 10°-10 DeuU

03/11 3°- 6 Hereu

19/10 5»- 5 Isco

04/11 Io- 7 El Host

02/11 6°- 8 Avelar

1.3 AL 81s
1.6 GP 97s
13 AU 81s
1.3 NL 81s
1.1 NP 68s3
1.6 AL 100S3

14.50 AMAndrade
39.90 MAndrade

5.30 I.Pinto
3.80 JAurelio
3.70 I.Pinto
7.60 ) B Fonseca

6o PÁREO — As 22h05min

1—1 Engin
2 Faden

2—3 Deletado
i> 4 Negro Muxoxo
3—5 Gamble Boy

" Smart Alec
6 Fleior

4—7 Obehsk
Desaforado
Astenx

- 1200 melios — Recorde: 72sl (P0RTER) — Dotação: CrJ 3.000.000 — Cavalos nacionais de 5 anos e mais. ganhadores ala CrJ

9.000000 ernil0 lugar no Pais — Peso: 58 quilos, com descarta — 2° PÁREO DA DUPLA EXATA

São Paulo — Em final bonito e difícil, On
The Top—Millenium e Gas Mask — montado
pelo jóquei F. Pereira Filho, venceu no olho
mecânico, ontem à tarde, em Cidade Jardim, o
Grande Prêmio Governador do Estado em
pista pesada de grama em 1.600 metros, com ,
dotação de Cr$ 40 milhões 502 mil.

Propriedade e Criação do Haras Santa
Maria de Araras, On The Top cruzou o disco
com diferença de cabeça com o segundo colo-
cado, Expresso de Ouro — Orient Express e
Sagalá —, pilotado por W. Carvalho, do Stud
Ferman, fazendo o tempo de lmin38s.

Resultados de ontem de Cidade Jardim:
Io PÁREO — 1.600m — areia: 1) Quarter
Day, J. Ribeiro., 2), Castel D'André, A.
Batista Ap., 3) Junta Alegre, I. Quintana.
vencedor: Cr$ 11,40, dupla Cr$ 21,40, dupla
exata: Cr$ 46,80., places: Cr$ 6,10 e Cr$ 2,10.
2° Páreo — 1.400m — areia: 1) Castel Maggio-
re, G. Assis 2) Aporreado, N. Lima ap. 2., 3)
Cantarello, R. Silva, vencedor: Cr$ 2,60.,
dupla: Cr$ 1,70., dupla exata: Cr$ 5,70.,
places: Cr$ 1,20 e Cr$ 1,20.
3o Páreo — 1.800m — areia: 1) Bouçheron,
A.Bolino., 2) Bitgi, J.M.Silva., 3) índio Preto,
A. Moisés, vencedor: Cr$ 1,80., dupla Cr$
3,10., dupla exata: Cr$ 5,70., places: Cr$ 1,30
c Cr$ 1,70.
4o Páreo — l.OOOm — areia: 1) Gueto. F.Lo-

2) Lancinante, Am. Alves., 3) Belo
Amigo, A.Batista ap.l. vencedor: Cr$ 2,50.,
dupla: Cr$ 5,30., dupla exata: Cr$ 7,50.,
places Cr$ 1,80 e Cr$ 2,40.
5° Páreo: 1.200m — areia: 1) Jery Jet, I.
Quintana; 2) Fair Singer, J. Rocha; 3) Clipper
Class, A. Alves. Vencedor: Cr$ 3,10; Dupla:
Cr$ 3,20; Dupla exata: Cr$ 8.70; Places: Cr$
1,30 e Cr$ 1,10.

6o Páreo: l.OOOm — areia: 1) KiSabel, M.
André; 2) Princesa Narda, A. Batista ap. 1; 3)
Aripuana, Wl Natal Ap. 3. Vencedor: Cr$
5,90; Dupla: Cr$ 54,70 dupla exata: 134,80;
places: Cr$ 3,00 e Cr$ 7,90.

V Páreo: 1.600m — Grama: 1) On The Top,
F. Pereira Filho; 2) Expresso de Ouro, W.
Carvalho; 3) Kiker Brave, R. Penachio; 4)
Juryma, J. M. Amorim; 5) Ear P Son, W.
Lopes; 6) Bacharel, M. Latorre; 7) Primo
Rico, J. M. Silva; 8) Nicolai, A. Bolino; 9)
Breu, A. Vale; 10) Flabello, C. Canuto; 11)
Agrifo, Am. Matias; 12) Tanabi, I. F. Ribeiro;
13) Oggiatto, I. Quintana; 14) Endunero, A.
Barroso; 15) Meteoro, M. Lourenço; 16) Vai-
vai, J. G. Costa; 17) Bobthen, A. Alves; 18)
Zephe, A. Proença; 19) Lord Royal, L. C.
Silva. Vencedor: Cr$ 3,90; Dupla: Cr$ 7,50;
Dupla Exata: 25,10; Places: Cr$ 2,40 e Cr$
2,10.
8o Páreo: l.OOOm — areia: 1) Alia Inshallah,
J.M. Silva; 2) Jazz Girl, W. Natal ap. 3; 3)
Hamaynas, M. André ap. 3. Vencedor: Cr$
2,70; dupla: Cr$ 7,00; dupla exata: 25,10;
places: Cr$ 2,00 e Cr$ 4,00.

9o Páreo: 1.400 — areia: 1) Duts Devil, J.
. Roberto ap4; 2) Fort Lamarie, F. Lopes; 3)

Adama-Kion, G. Assis. Vencedor: Cr$ 4,70;
Dupla: Cr$ 3,00; Dupla Exata: Cr$ 14,50;
Places: Cr$ 2,40 e Cr$ 1,60

10° Páreo: 1.200m — Areia: 1) Incivile, J.
Gonçalves; 2) Guipa, A. Batista ap. 1; 3)
Invest, J. M. Silva. Vencedor: Cr$ 4,20; Du-
pia: Cr$ 4,60; Dupla Exata: Cr$ 10,60; Places:
Cr$ 1,90 e Cr$ 1,50.
Movimento de aposta: Cr$ 2.879.059.945
Betting: 202:724.240

> Ricardo
ICCaslillo

2 W Gonçalves
J Aurélio
GF Almeida
AS Oliveira

1 E Marinho
RCosta Ap.3
RVieira Ap.l

56 10 lOueiro;

518 RNahid
458 L Coelho
452 H.Tobias
436 AOrcmoli
420 VNahid
478 VNahid

NP C.HCoutinho
459 O.IM.Dias
472 I.L.Piolto
500 G Ulloa

31/10 6o- 8 Nice Champion 1.3 NL 80s4 2.00 J.Ribeiro
26/09 Io- 6 Nivolo 1.1 NP 69s3 2.80 LEsteves
28/10 1'- 7 Gran Nilo 1.1 NL 68s4 3,40 b.Garcia
09/11 Io- 6 Gian Nilo 1.1 AL 68s4 4.40 JAurelio
31/10 2o- 8 Nice Champion 1.3 NL 80s4 15.50 G.fAlmeida
09/06 Io- 6 Vaimarana 1.3NM82s2 1.40 J.Ricardo
11/11 Io- 8 Rico Ricardo 1.3 NL 82s3 1.60 E.Marinho
11/11 3o- 5 Saca Tampa -ai 1.1 NL 68s 25,40 C.lavor
31/10 T- 8 Nice Champion 1.3 NL 80s4 20,60 R.Vieira
31/10 5o- 8 Nice Champion 1.3 NL 80s4 152.30 J.B.Fonseca

Volta Fechada

70 páreo — Ás 22h30min - 1.100 metros — Recorde: 65s4 (BARTER) — Ootaçao: CiJ 2.700.000 - Cavalos nacionais de 6 anos e mais, ganhadores alé CrJ

1.350.000 em Io lugar nn País — Peso: 58 quilos, com descaiga __^

1—1 Con Carmo
2 Honorato

2—3 Epimeteo
3—4 Quebols

5 El Patron
4—6 Kamat

7 Serpens

J F.Reis
C.Valgas
JOueiro;
MPessanha
ILManns

1 CAMaitins
JPessanha

4S6 H l Oliveira
461 P.Duranti
Est G.UIloa

404 G.Feiió
427 MASih/a
450 GL Ferreira
441 J.Dimz

07/11
07/11
08/07
05/10
13/10
17/10
12/11

2°- 7 Vismorrte
7o- 7 Vismonte ¦(•
4°- 6 Clear DavIRS)
7°-10 Prosaico -I-
5o- 5 Bortantin -ai-
5o-10 Bairro Chie
5»- 5 Ferret(CP)

1.1 NM 70s4
1.1 NM 70s4
1.4 NM 89s
1.1 NU 70s2
1.0 GL 59s2
1.3 NM 83s
1.3 NL 83s4

3.30 JF.Fteis
10.20 C.Calgas
3.50 CAMelo

26.20 S.Olíveira
4.10 J.LMarins
4,60 F.Pereira P
2.70 JPessanha

9o PÁREO —As 23h30min. . 1300 metros — Recorde: 78s (BARTER e VELADO) - Dotação: CrJ 3.500 000 - Éguas nacionais de 4 anos, sem mais de uma vitória

no Rio e em Sao Paulo - Pesos de tabela (I). com descarga - 3° PÁREO DA DUPLA EXATA

1—1 Balça
• 2 Analítica

2—3 Hebamme
Kayrmna
üsongeada

3^—6 Franctscana
Prmce/a Vianna
Best In Show

1—9 Hona-Flete
10 Upland
1! Bei

57 6 ERFerreira 398 JMAragâo
57 9 AS Machado Ap.4 448 J.Coutinho
57 2 J F.Reis
57 4 EBaibosa Ap.l
57 10 I Lanes
57 11 J Queiroz
57 7 IC Castillo
57 5 J.Pedro P
57 I MPessanha
57 3 J.Escobar
67 8 E.BQueiro!

440 L Coelho
453 D.Guignoni
432 EPCoutinho
406 L.AFemandes
440 JG Vieira
436 J ALirneira
434 G.UIloa
450 I Amaral
400 H.Vasconcellos

10/11
09/11
03/11

16/11
02/U
30/09
03/11
03/11
03(11
07/11
03/11

2o- 6 Aliana
1°-H Avaininha
6M3 Out Dislance
l'll SrKw Ametista
5o- 7 Enuca
1°-10 Hebamme
12°-13 Out Distance*
130-13 Out Distance
4"-13 Out Distance'
Io- 5 Areia
7o-13 Out Distance

1.3 AL 81s3

1.1 AL 71s

1.4 AU 87s2
1.3 GL 79s4

1.1 AL 69s
1.2 NP 76s4
1.4 AU 87s2
1.4 AU 87s2
1.4 AU 87s2
1.3 NM 84s
1.4 AU 87s2

4.60 E-R.Ferreira
1,80 F.Pereira P

12.70 J.F.Reií
5.90 E Barbosa

11.80 l.lanes
4.00 J Queiroz
7.90 J C.Castilho
7,50 J.Pinto

10.30 CAMaitins
15,00 J.Escobar
11,50 EB.Queimz

8o PÁREO — As 23h00mm • . 1.300 metros — Recorde: 78s (BARTER e VEIADO) — Dotação: CrJ 3.000.000 — Animais nacionais de 5 anos e mais. ganhadores até

CrJ 500.000 em Io lugar no Pais — Peso: 58 quilos, com descarga

1—1 Laureato
2 Verbete

2—3 Rossner Gnll
3^—4 Polosi

' 5 Miss Lay
4—6 lugre

7 Snow Douglas
" legal

J F.Reis
8 t R ferreira

J.Ricardo
EBarbosa Ap.1
J.Garcia
S.Silva
G.Pessanha
JLMarins

468 L.Previatti
430 H l Oliveira
405 RNahid
440 D.Guignoni
473 LPaiva
409 GL.Ferreira
423 SFrança 1
416 MA Silva

11/11
09/09
17/11
17/11
14/11
12/11
11/11
17/10

2o- 9 Kurukeie
6°- 8 II Cantalore -ai
3o-10 Kuang-Ju
2°-10 Kuang-Ju
4°- 6 Xehn-House ai
Io- 8 Ptecinto(CP)
6°- 9 Kurukere -ai-
6o- 7 Marga Mor*

1.1 NL 69sl
1.3 NP 84s4
1.1 AL 70sl
1.1 AL 70sl
1.1 NL 70s2
10 NI 64s4
1.1 NL 69sl
1.1 NM 71s

2,40 JF.Reis
5,30 E R Ferreira
3.80 C.Lavor
5.00 E.Bartnsa
8,60 JGarcia
2.10 S.Silva

25.80 J.LMarins
4.80 /LFerreira

Indicações Paulo Gama

.' í° Páreo: Avalson • Ouro Flete • Phedayin — Os
animais aqui correm muito pouco e além disso não'.< primam 

pela regularidade. Ficamos com Avalson, que', apanhou aguerrimento. Ouro Flete está bem colocado
no percurso c deve ser cogitado. Phedayin correu muito

•; na grama. Se confirmar tem chance.
t

)j 2° Páreo: Yelka • Biba Babi • Distraída — Muito
.; ligeira c mais aguerrida, Yalka deve largar e derrotar

J suas adversárias desde a saída. Biba Babi, em grande
j_~iorma, pode assustar outra vez. Distraída vem de ótima

apresentação num clássico.
'', 3° Páreo: Joào Grandão • Fascinadora • Drohauser

; — Baixou de turma o João Grandão, que estava
, enfrentando adversários mais fortes. Fascinadora pare-
| ce ter recuperado sua melhor forma. Drohauser tem

¦ngurado sempre bem e não pode ser esquecido nas
, 1 apostas.

'! 4o Páreo: Gaetano • Agropyron • Scamoizi — Fra-
1! cassou sem explicação o Gaetano, que tem trabalhado

muito bem e não confirma na corrida. Agropyron teve
um percurso confuso na corrida anterior c não custa'""conferir agora na direção de Jorge Ricardo. Scamozzi
trabalhou bem e a turma ficou fraca.

•! 5o Páreo: Herão • Umbu • Ukandarani — Herào
1! tem chegado sempre perto e nada de vencer. Pode ser

que tenha chegado o seu dia na direção de Gonçalino
Feijó de Almeida. Lambu, que venceu com autoridade,
pode levar a melhor outra vez se confirmar. Iskanda-
rani volla bem preparado.
6o Páreo: Gamble Boy • Smart Alec • Engin — Atra-
vessa excelente fase o Gamble Boy, que vem de corrida
muito boa quando perdeu para boa marca. Smart Alec,
seu faixa, volta com bons exercícios e com possibilidade
de defender o número com sucesso. Engin e Flexor são
nomes a seguir.
7° Páreo: Con Cariiio • Epimeteo • Kamal — Con
Carino vem aluando com regularidade e parece ter
chegado o dia de vencer. Epimeteo não í nenhuma
especialidade mas vai atuar em prova desfalcada.
Kamal e Quebols já correram em páreos mais fortes.
8" Páreo: Laureato • Lugre • Rossner Grlll — Lau-
reato vem melhorando a cada apresentação e pode
disputar a vitória. Lugre mostrou bom padrão de
corrida na última vez que esteve no Rio. Esteve em
Campos e ganhou. Rossner Grill vai correr muito na
direção de Jorge Ricardo.
9° Páreo: Franciscana • Balça • Hona Flete — Páreo
muito difícil c equilibrado. Vamos arriscar Franciscana
na repetição, pois sua vitória foi das mais convincentes.
Balça surpreendeu com ótima atuação depois de uma
serie de corridas fracas. Hona Flete vai atroplelar no
final.

E 
Gianpietro (Falkland em Aniela,
por Vasco da Gama), criação e

propriedade dos Haras São José e
Expediclus, ao vencer, de ponta à
ponta, os dois quilômetros, em pista de
grama, do importante clássico Frederi-
co Lundgren (Grupo II), ontem, no
Hipódromo da Gávea, tornou-se o
quinto produto da fornada 81 do esta-
belecimento de criação da família Pau-
Ia Machado, a levantar uma pattern
race (os outros eram Grison, Giverny,
Grigio e Glare), passando a ser o haras
de maior número de ganhadores clássi-
cos da citada fornada.

Na verdade, foi um páreo que nin-
guém esperava. A ida do filho de
Falkland (em grande ano), fazendo
mais uma vez brilhar o sangue Hype-
rion, para a ponta e o controladíssimo
train que ele imprimiu à prova, além
de dados inesperados, foram determi-
nantes para o resultado final. Galopan-
do livremente, Gianpietro pôde guar-
dar reservas mais do que suficientes
para decidir o páreo na reta com quem
viesse de trás. Obviamente, seu com-
panheiro de écurie e élévage não iria
Giverny, um filho de Felicio em Marjo-
laine, por Alípio (como, corretamente,
não foi embora contrariado, não ha-
vendo, porém, outra solução) e o único
real adversário da parelha ouro e cos-
turas azuis, Aracatu (Crying To Run
em Royal Nordic, por Al Mabsoot),
criação e propriedade do Haras Santa
Ana do Rio Grande, ficou no dilema,
ir ou não ir. Preferiu a segunda hipóte-
se, correndo pelo concorrente de re-
trospecto mais forte até mais ou menos

o meio da grande curva. Nesta altura,
seu piloto deixou-o ir, infelizmente,
para ele, no exato momento em que o
ponteiro acelerou o ritmo da carreira,
obrigando-o a-urn esforço maior para
chegar relativamente perto dele.

A reta foi um tanto confusa. Gian-
pietro, mostrando muita coragem, te-
nue (dava uma volta na frente dos
adversários) e aproveitando as vanta-
gens da primeira parte do percurso,
mantinha à Ia corde o seu ritmo. Por
fora, avançava Aracatu, ainda preocu-
pado com Giverny, que chegou a dar
alguma impressão, mas que, por ser
cego da vista esquerda, corria um tanto
incerto. O filho de Crying To Run
acabou escorando o filho de Felicio,
levando-o para fora (nesta altura, Gi-
verny já não trazia ação para passar),
enquanto continuava insistindo sobre
Gianpietro para, depois, imprensar,
inclusive, o neto de Vasco da Gama
junto à cerca. Aracatu chegou, neste
lance, a passar pelo futuro ganhador,
mas este reagiu para vencer uma bonita
luta, quando mostrou muito mais espí-
rito para isso do que seu adversário.

Por tudo, foi uma vitória de tática.
Se, teoricamente, o melhor era o ou-
tro, as circunstâncias da prova e o
elemento surpresa estavam com seu
teórico cheval de jeu. As posições sutil-
mente se inverteram (e o fraco tempo,
explicável pela suavidade do ritmo ini-
ciai, foi mais uma prova neste sentido),
e Gianpietro, de repente, passou a ser
a carta mais forte. E, assim, foi.

Gianpietro, com
classe e raça
vence Aracatu

Gianpietro (Falkland em Aniela), de criação e propriedade dos'
Haras São José e Expedictus, surpreendeu com raça e categoria os'
favoritos Aracatu e seu próprio companheiro de número, Giverny t
venceu de ponta a ponta o Grande Prêmio Frederico Lundgreen
disputado ontem à tarde no Hipódromo da Gávea na distância de 2 mil
metros, em pista de grama leve e com uma dotação de CrJ 15 milhões,
para o proprietário do ganhador.

Desde a partida Gianpietro mandou no páreo chegando a livrar
seis corpos sobre o segundo colocado Aracatu. Giverny correu na
terceira posição contrariado por seu jóquei Edson Ferreira. Na reta,
quando parecia que o tão esperado duelo entre Aracatu e Giverny
fosse acontecer, Gianpietro com muita valentia resistiu ao duplo
ataque e mesmo depois de dominado por Aracatu perto do disco
encontrou forças para reacionar e livrar cabeça de vantagem.

A reta final
-_af

Durante a reta houve um choque entre Givernv, que por ser um
cavalo cego foi para dentro, e Aracatu, que também fez muitas manhas
e foi de encontro a Gianpietro, junto à cerca interna. José Ferreira Réis
admitiu depois do páreo que pretendia fazer corrida para o titular
Giverny mas que na altura dos 400 metros finais sentiu que seu
conduzido vinha bem e poderia resistir ao duplo ataque. Quanto ao
choque com Aracatu disse que Jorge Ricardo não teve culpa, pois sen
cavalo é muito cerqueiro e se atirou para dentro em toda a reta'.
Ricardo confirmou suas palavras:— Só perdi por que o Givemy foi um pouco para dentro e nâo
consegui alinhar melhor o meu cavalo para dominar o páreo. Aracatu <
manhoso e cerqueiro. Tentei bater com a canhota e ele nào obedeceu.
Estava vendo a hora em que ia espremer o Reisinho junto aos paus. Foi
uma reta difícil pois tinha que bater, tocar e ao mesmo tempo corrigir o
meu cavalo que ficou entre os dois animais sem muito espaço e o que é
pior com suas manhas habituais.

Eis o resultado completo das 10 provas:

Concurso
^cumulado
Je*k«y Club Brasileiro,

1o Páreo-
n
12
13
14

5.00
2.70
3,50
6,70

22 36,40
23 3.80
24 12/00
33 40,60
34 7,90
44 55,90

• 1400 metro» — Pl«_ — GL — Prêmio Crí 3.000XOO
(SERINHAEM)

1o Visivel,W.Goncalve« 56 3,50
2° Boulevaid,Q.F.Almeida 58 2.70
3o UyoutMan,J.F.Reis 57 14.00
4" Ga)o,J. Aurélio 58 3,40
5° ArcOeTriomphe.R. Marques 57 14,90
6° Dombrowsky.C.Eütencurt 58 4,50
7o Supersom,J.Ricardo 56 9,80
8o First Boy, J.Queiroz 57 29,20
9° Calypso. F. Silva 57 9,80

10° Guriu.R. Costa ** 14.°0

DUPLA-EXATA (OW1) Cr$ 19.70 - Drls. Pescoço e 2 corpos - Tempo- VIST
Venc. (6) Cr$ 3,50 - Óupla (13) Cr$ 3,50 - Places (6) Cri 2,00 e (1) Cr$ 1,90 -
Mov.dopáreoCrS90.9ci8.000-VISÍV-L-M.C.5anos-RS - Cryjro To Run
e Ordenada — Cr. — Haras Santa Ana do Rio Grande—Propr. — Stud rteocal —

' ~V 
Páreo — 1600 metro* — Pista — AL — Prêmio Cr$ 3.500.000

(CANQULEIRO)
1o Avarento, J. Ricardo 57
2° Auckland.J. Aurélio 53
3o Kimar.J.F.Reis 57
4o Callipus,G.F.Almeida 57
5o Caballero, J. Pedro 57

íümpo -W^-^vtnc. (3) CrS 2.80 - Dupla (12) Cr$ 2.50 -iPlaces (3) Cr»
280 e (2) Cr$ 3,50 - Mov! do páreo: Cr$ 71.800.000 - AVARENTO - MC. 4
anos — RS — Mogambo e Gymeyra — Cr. — Haras Santa Ana do Rio Grande —

Propr. — Antônio D. Melrelles Quintella — Tr. — P. Morgado.

jo pino _ 1600 rnerro. - Pltt_ - AL - r^nto Cr* 3.600.000

Escoriai

2! a domingo IHC7
no lv Caderno Cv

2.80 11 3,60
4,60 12 2,50
5,90 13 2,t0
1,50 14 4,50
7,50 23 10.00

24 24,30
34 26,00

1o Espc«a!^,W.'Gonç_rves 57 1.90

2o Junino, JAurelk) %' 2'I£
3o Primordial, A.Machado j» »¦<*'
4» IIBerto, G.F.Silva » «¦«
5o Arredio. J.Pinto g l/~
6o DonO)igo,J.F.Reis.... Smmjo
7o Keni Brown, R.Miranda iVifn
8° Âsdos Pampas, E.B.Queiroz f f*>
9o Teatino,F.Silva 57 'WP

11 9,50
12 14,50
13 3,80
14 1,80
22 76,10
23 25,20
24 18,40
33 26.70
34 4,30
44 5,10

OfeY^rpoe mínima. TemM^
— Places (7) CrS 1.40 e (5 CrS 2,00 — Mov. do páreo Cr$ 106.635.000 —

ESPECIA-ISTÀ^MA4a^
Atj6lina _ Propr. — Stud Angelical — Tr. — H. Tobjas. -_,-_,_-

4» Páreo - 1400 metro» - Ptota - GL - Prêmio Cr» 3.500.000
(MOSSOnÓ)

1o Polaquinho, G.F.Almeida  57
2° Connie,JAurelk)  g
3o Ademir, A.OIiveira  g
4o United Desert.J.Q-eiroz  g
5o Acirrando, A.M.Andrade  g
6o Presidencial.J.Ricardo  g „¦„
7o LeãoTen, E.Barbosa  g 

»W
8o Garbazón, J.F.Reis  g-JSS
9» AngelsLand.G.Guimarâes  5/zao,bu

3,70
5.00
8,20
2,80
3,00
5,50

11 40,50
12 4,40
13 8.00
14 3,00
22 14.7C
23 8,80
24 3.20
33 54,20
34 8.30
44 4.70

2,80 11 16,50
2,70 12 2.90
1.80 13 4,60
6,80 14 3,60
19,10 23 3,60
11,30 24 5,00

34 7,60

das Missões - Propr. - Stud Angelical - Tr. - H.Tobias.

5° Páreo - 1100 metro» - Pteta — AL - Prêmio Cr» 3.500.000
(CAICÓ)

1o PoulicheD,Or.A.M.Andrade 54
2° Guest.E.B.Queiroz g
3° Drizzly.G.F.AImekfa 57
4o Enxaca.G.F.Sirva 56
5o PolygoniaJ.Aurelio g ¦»•"'
6o Cassandre.W.Gonçalves 57 11,30

44 21,00

Tempo - 1'«r4 - Vencer» 2,80 - Dupla (13) CrS 4.60 - Places (1 )CrS1»
e (4)CrS1,60 - Mov. do páreo Cr$92.317.000 - POULICHE D'OR. - F.A.4 anos
_ pr _ Rio Bravo II e Cinder II—Cr. e Propr. — Haras Santa Mana de Araras —
t* yv P Lavor' 

6° Páreo - 2000 metro» - Pista - GL — Prêmio CrílS^JX»
(GRANDE PRÊMIO FREDERICO LUNDGREN - GRUPO II)

1"Gianpietro,J.F.Reis  60 2,00
2o Aracatú.J.Ricardo  60 i,WJ
3o Givemy.E.Ferreira  60 2,00
4°Crysler,G.F.AImeida  60 6,10
5o Ingratz.J.Pinto  °0
6o Prampolini.CUvor  60
7o TheWordJ.Aurelio  60 31,íu

7.00
7,80

12 5.30
13 1.90
14 4.90
22 61.00
23 5,40
24 15:10
33 6.90
34 4.90
44 36.60

TOTMa^02^'22-ver_.(4)Cr$2.00- Dupla (13)Cr$1,90 - Ptaçés (4)Cr»1.10
e m&SI, 10 - M v. do páreo Cr$96.956.000 - GIANPIETRO - M.C.4 anos-SP
- Falkland e Aniela - Cr. e Propr. - Haras Sao José e Expedictus - Tr.'-
F.Saraiva.

7o Páreo — 1400 metro» - Pista - GL — Prêmio Cr» 5.600.000
(HARAS MARANGUAPE)

1o Beskov.A-Oliveira 56
2o HardBrtton, J.Ricardo f6
3o Jeu, J.Aurélio j*
4o AguaceiroAMachado »
5o Versátil, J.F.Reis ff
6° Dividendo.G.F.Almeida ?f~,-o
7o Lodato, U.Meireles íFSs;
8° Vigoroso, M.Andrade fj 'J.zo
9° SoRuled,J.Pinto 56 44,90

10° Cambui. G.Guimarães » dw
11° Jus.J.C.Castillo 51 3.30
12° Jerome, W.Gonçalves =*> J°.°u

N/C- DOBRADO - DUPLA EXATA (01-O4) CrS 13.20 -Difs. 12 coraose minta»
-Tempo: 1'24"3 - Venc. (1) CrS 2.00 - Dupla (12) CrS 2.70- FÜaçês (1) Cr»
1 50 e (4) CrS 1 60 - Mov. do páreo CrS 144.993.000 - BESKOV - MC. 3ano»
— RS — WakJmeister e Uréia—Cr. e Propr. Haras Santa Ana do Rio Grande —

Tr. A. Morales.

2,00
3.40
3.30
9,40
3,30
9,40

11 37.60
12 2.70
13 4.60
14 12.00
22 5.90
23 2.90
24 6,30
33 27,70
34 8,00
44 57,70

8° Páreo — 1500 metro» • - Pista — GL — Prêmio CrS 3.500.000
(GAHYPIÓ)

1° Swat. J.Ricardo jj7
2» Girardon, J.F.Reis g
3° DayTrade. J.Aurelio g
4° SoFar, G.F.Almeida g
5° Asdrubal.J.Pinto g
6° Hey Bicho. W.Gonçalves g

3.80
2,10
4,60
6.20
4,90
5.30

7° AguilonAMachado  g fO.«
8° Serrâo.R.Silva  g gi»
9° FirstAtlack.J.Pedro  57 ^^

11 89.60
12 2.70
13 5.90
14 2.80
22 13,00
23 6.20
24 5,40
33 44,00
34 7.20
44 13.90

Drls 1/2corooel corpo -Tempo: 1 30" -Venc. (1)CrS3.80- Dupla(12{CrS
2 70 - PUcès (4™ rS 1.90 e (1) CrS 1.50 - Mov. do pareô CrS 125.696*» -

SWAT - M C 4 anos - SP - Mo Bay e Urclew — Cr. Haras Heva - Prop*.
LAR.Pinto e Paulo R.C.Jardim — Tr. J.G.Vleira.

go w-k, _ 1400 metro. - Pista - GL - Prêmio Cr»£600.000
1°EllaJoy.W.Gonçalves  56 3,00 n M.OO

2° Tuyuche.D.F. Graça  ¦* 5.BO
3° Hunka. G.F. Almeida  g
4° SoPrying.E.Marinho
5° Vive La Rose. JF.Reis
6° Parnaíba. E.B. Queiroz
7° Kekia.J.C.Castilk)

4.80
2.00

56 2.90 14 3.80
56 20.00 23 6,80
56 11.90 24 9,20
56 11,90 33 23.10

34 5.00
44 36.60

Ws. rtscoeo • 1 1* «WP° 
CrS 3 o, _ oupla (24) CrS 9.20 - Places (3) CrS

5«?m CIS3 »- Mov doPÍÃ Cr$ tSSS&O-ELIAJOY- F.C. 3anos
_&6i fôssVe BaSinte - Cr. - Rio Grarxie Agro-Pastoni Lida. - Propr.
_ Stude Grumser - Tr. - O. Cardoso.

10° Páreo — 1100 metro» — Pista — NL — Prêmio Cr» 8.600.000
(NORSEMAN)

1° Bestlark.J.Ricardo  g ^S
2° QualrtyGirt, l.S. Freire
3° Quiromante.J.F. Reis

52 7.30
56 2.40

4° Tinea, R. Vieira H 2|'v!
5° Irundi Heaven. W. Gonçalves » «"
6° HessiteAM. Andrade g -?¦£
7° MissPamell.l.Lanes j* ?i'JÍ
8° Dinner. G.F. Silva ** 'í'Si

9° Picumá.J.Pinto * £-3u

11 6.60
12 2.20
13 3.80
14 5.50
22 11,80
23 4.50
24 12.10
33 27,60
34 14.10
44 59.40

NC: EFÈMEF1A
DUPLA — EXATA (04-02) CrS 23,80

T^po - roí?- WS» CrS 3.20 - Dupla (12)CrS 2.20 - Places (4)
2*2Si e (2) CrS 2.90 -ítov. 

'do 
pa-eo CrS 89.61V000- BEST LARK -FA3

a^_ rs _ Turnble Urk e Ullrnan - Cr. e Propr. Haras Santa Ana do Ro
Grande — Tr. A. Morales. «*--*-.#. *-__._'«-_•-_•_
MOV. GERALDE APOSTAS: CrS 1 371.472.800 PORTÕES: CrS2.67O.0OO



Em meio a um clima de tensão, o Bangu venceu o Bonsucesso quase no fim e ficou
a uma vitória só das finais. Houve invasão de campo e tentativa de agressão ao juiz. Nao

faltou sequer um conselheiro do Bonsucesso conclamando a torcida a acabar com o jogo

Mais uma íogada ensaiada. E Marinho decidiu
^y Fotos de Raimundo Valentim _______________________________________¦__¦___¦

Cláudio Arreguy ,

0 Bonsucesso resistiu o quanto pôde. Teve um
excelente goleiro (Júnior), ameaçou em contra-ataques,
levou três bolas na traves e cometeu uma falha decisiva
no final. E falha, diante do craque, é irrecuperável,
principalmente quando ele se chama Marinho e está em
estado de graça. Conseqüência: com a vitória de 1 a 0 o
Bangu deu um passo decisivo para a conquista do
segundo turno do campeonato.

Há oito dias, contra o Vasco, o Bangu venceu em
jogada ensaiada. Ontem, no acanhado Teixeira de
Castro, não poderia ser diferente. Falta pela meia-
esquerda, aos 41 minutos do segundo tempo. Mário
preferiu abrir o jogo para a direita, em vez de bater
direto. A bola encobriu a defesa, que tentou adotar a
tática do impedimento, mas pelo menos dois zagueiros
esqueceram de sair a tempo. Esperto, Marinho domi-
nou, ajeitou a bola e chutou forte, colocando entre o
goleiro e a trave. Alívio do lado bangüense, tristeza no
Bonsucesso.

Vitória sofrida

O Bangu, mesmo náo jogando bem, produziu
ontem o suficiente para vencer com certa tranqüilidade.
Mas perdeu gols fáceis, sobretudo com Cláudio Adão,
cuja infelicidade nas conclusões levou Moisés a concluir
que o atacante era vítima de alguma "urucubaca". Por
errar demais, o Bangu, que quase sempre adiantava seus
zagueiros, correu alguns riscos. Por pouco o centroavan-
te Galocha não complicava a situação do líder do
returno. Gilmar fez pelo menos dois milagres no primei-
ro tempo.

Mas o Bangu voltou a mostrar que continua com
estrela. Moisés, sempre otimista, já considerava que
dificilmente sairia do zero. O astro Marinho foi outro
que chegou a sentir que a vitória náo seria mais
alcançada. Ele próprio não fazia boa partida, bem
marcado pelo improvisado lateral Felipe, na verdade
jogador de meio-campo.

Como a sorte parece mesmo ter-se instalado em
Moça Bonita, ela começou a ajudar no final. Felipe se
contundiu e teve de ser substituído pelo pesado Lima.
Marinho começou a melhorar. O ponta-esquerda Carlos
Alberto, peça importante dos contra-ataques, também
não resistiu até o final, Zé Roberto, aquele mesmo que
já esteve no Fluminense e no Flamengo, acabava de
entrar, para tocar bola, quando saiu gol.

A vitória fez justiça ao Bangu, que carimbou a trave
três vezes — Macaé e Adão no primeiro tempo, Ado no
segundo. E por pouco ela não era ampliada nos últimos
quatro minutos, disputados após a paralisação de 10
minutos provocada pelos sócios e conselheiros do Bonsu-
cesso. Cláudio Adão voltou a perder um gol incrível e
Ado preferiu chutar direto, quando não tinha mais
fôlego para concluir um contra-ataque e Marinho estava
mais bem colocado pelo centro.

Felizmente, para o Bangu, Marinho estava em
campo. Um momento de descuido adversário e o ponta
desequilibrou. Ao final, o craque saltou e deu um murro
no ar: era o alívio e a felicidade de quem via chegar mais
perto a chance de disputar a final.

Bonsucesso 0 x 1 Bangu
Local: Estádio Teixeira de Castro
Renda: CrS 19 milhões 715 mil.
Público: 1 mil 383 pagantes.
Juiz: Roberto Costa.
Auxiliares: Reinaldo Farias e Edilson Falcão.
Bonsucesso: Junior, Zé Paulo, Osmar, Serjão e Felipe
(Lima); Lazinho, Mário e Naldo; Paulinho, Galocha e
Carlos Alberto (Zé Roberto).
Técnico: Denilson.
Bangu: Gilmar, Márcio, Jair, Oliveira e Baby; Israel,
Mário e Fernando Macaé; Marinho, Cláudio Adão e Ado.
Técnico: Moisés.
Gol: No segundo tempo: Marinho (41 minutos).

Gilmar garante com
defesas milagrosas

Gilmar — nota 8. Fez duas defesas milagrosas no primeiro
tempo, nos poucos momentos em que foi exigido.
Márcio — nota 6. Procurou apoiar sempre e se descuidou na
marcação. Permitiu vários contra-ataques às suas costas.
Jair — nota 7. Atuação segura e firme, mesmo sendo incomoda-
do algumas vezes pelo centroavante Galocha.
Oliveira — nota 7. Não perdeu uma antecipação, excelente pelo
alto e ainda cobriu bem a Baby.
Baby — nota 6. Teve campo para avançar e aproveitou. Só que
errou quase todos os cruzamentos.
Israel — nota 7. Cobriu com perfeição a entrada da área e
protegeu os avanços dos laterais com ótima noção de colocação.
Mário — nota 7. O condutor dp time. Comandou o toque de
bola e orientou a movimentação dos companheiros.
Fernando Macaé — nota 7. Um jogador muito útil ao time, pelo
fôlego, aliado à luta e à velocidade.
Marinho — nota 8. Mesmo benvmarcado e pouco inspirado, fez
em uma oportunidade o que os outros por várias vezes não
conseguiram: o gol.
Cláudio Adão — nota 5. Pesado, com pouca mobilidade, perdeu
aleuns gols certos, que poderiam ter tranqüilizado o Bangu.
Ado — nota 7. Rápido nos contra-ataques, ajudou a marcação
no meio-campo e, no final, aliviou por várias vezes a defesa,
apelando até para os chutões.

No Bonsucesso, o maior destaque foi o goleiro Júnior, com
importantes defesas e ótimo reflexo. O veterano Paulino, que
atua com liberdade, mostrou bom toque de bola e o centroavan-
te Galocha, do tipo tanque, andou rondando o campo adversa-
rio em algumas jogadas. O ponta-esquerda Carlos Alberto e o
lateral-esquerdo Felipe mostraram boa técnica.

Alegria supera até
calor e falta cTágua

Se o Bangu passou vários apertos em campo, no vestiário
?foi ainda pior: pouco espaço, apenas quatro chuveiros e um

calor insuportável. Mas nada disso tirou a alegria da equipe, que
conquistou uma das suas mais importantes vitórias no campeo-
nato.

— Está na hora do Bangu, não é possível que a gente vá
morrer na praia, novamente. O seu Castor dá todas as condições
para a conquista do título e nós ainda continuamos devendo
uma retribuição a ele. Hoje, achei que não daria mais. Afinal,
havíamos perdido tantos gols, que já não acreditava mais na
vitória. Ouando peguei a bola livre, ainda pensei cm procurar
um companheiro de frente. Mas fui para o tudo ou nada. Chutei
com o lado do pé — contou Marinho, quc demorou mais de
meia-hora para conseguir tomar seu banho, tantos eram os
cumprimentos, pedidos de autógrafos c entrevistas.

O técnico Moisés foi o primeiro a deixar o vestiário. Saiu
tenso, fumando muito. Considerou o jogo de ontem o mais
difícil do campeonato, parecido com o do Goitacás, em
Campos. Anunciou a volta de Arturzinho ao meio-campo,
contra o Botafogo. O time que jogou sc reapresenta amanhã.
Haverá treinos em dois horários, cm Moça Bonita. Os reservas,
mais Arturzinho. treinarão hoje à tarde.
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João Saldanha

Marinho recebeu livre e chutou forte,
entre o goleiro e a trave. O gol provocou
a revolta do Bonsucesso, dirigida contra

o bandeirinha Edilson Falcão, mas que
atingiu o meio-campo Naldo, vítima de

uma pedrada

a Aà ___*

_niL_JiPT_T___.
tíí A nr i«_4

fcíHiPPl '_J__.WT_1; J
3« Ç \l*'

Toda 2. feira às 23:30hs na TV Bandeirantes assista, as últimas informações da semana
que serão analisadas, pelos maiores especialistas do Mercado. Você terá a oportunidade

de obter a melhor orientação financeira e esclarecer dúvidas.
Hoje com as presenças de:
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A CORREÇÃO MONETÁRIA DO MÊS
Luiz Roberto Cunha (Sec. Exec. do CIP); Abram Goldberg

(Pres. Distribuidora ASB) e Marco Aurélio Alencar (Vice-Pres.
BANERJ) — Participação especial de Regina Marcondes

Ferraz.
Cartas para Rua Macedo Sobrinho, 68 - Humaitá, RJ

<3s_f>>

Outra vez, um jogo
que quase não acaba

O público, pequeno, dava a impressão de que não
criaria problemas no jogo, em Teixeira de Castro. E bem
verdade que alguns torcedores com camisa do Flamengo
levaram cascudos dos banguenses e sofreram arranhões,
mas sem maiores conseqüências. No final, veio a confu-
são. Mais uma vez provocada por quem não joga.

Foi um gol rápido o de Marinho, e a defesa falhou
na tática do impedimento. Os jogadores do Bonsucesso
aceitaram e poucos ergueram os braços, mais por instinto
do que por convicção. Alguns conselheiros do Bonsuces-
so, no entanto, entraram em campo, procurando agredir
o juiz Roberto Costa e o bandeirinha Reinaldo Farias.

Em meio ao tumulto que se formou a partir daí,
destacava-se a figura do conselheiro João Correia, que
ficou na tranqüilidade das cadeiras conclamando a torci-
da, através de um potente megafone, a acabar com o
jogo. E muitos realmente tentaram. Uma pedrada atin-
giu a cabeça do meio-campo Naldo, do time da casa, que
sofreu um ferimento e sangrou. A torcida, instigada,
quase provoca um conflito de conseqüências mais sérias.

O juiz Roberto Costa, que no cômputo geral esteve
razoável, conseguiu levar o jogo até o final. Mas ficou
mais de uma hora no estádio, sem poder sair. Protegido
por mais de 100 policiais, conseguiu escapar num cambu-
rão da PM.

NEGÓCIOS E FINANÇAS
Todos os dias no Primeiro Caderno.

Vende-se
O 

jogo que eu vi, principalmente, foi o do
Botafogo e Fluminense. Claro, vi e traba-

lhei no Flamengo e Volta Redonda. Comi um
bocado de fumaça. Do estádio até o restauran-
te, uns duzentos metros, a gente passa por
nove médicos que anunciam na sua placa da
especialidade Enfisema. Claro, não seria nos
Alpes Suíços que se encontraria esta enxurrada
de placas.

Êta lugarzinho bom. O estádio é bem
embaixo dos fornos e a turma em certas horas
teria de colocar no pedido dc carteira de
identidade: Sabe ler? "Sim"; Escrever? "Sim";
Estado Civil? "Sim!"; Cor? "Marrom".

Mas o jogo do Botafogo é um espelho do
clube. Saiu jogando bem e perdendo na hora
de fazer. Uns três mil torcedores, com suas
bandeiras, começaram a gritar entusiasmados.
Ali pelos vinte minutos, os três mil já era dois.
E quando o Fluminense fez o gol, aos quarenta
e um, creio que os botafoguenses já tinham ido
embora. Não são trouxas. Viram tudo na
primeira meia hora e não têm 10 mil cruzeiros
de uma entrada que obrigue à tortura. A
insegurança dos atacantes do Botafogo é tal
que penso que na hora do chute eles enxergam
o gol adversário do tamanho de uma caçapa de
bilhar. Pequcnininha, assinzinha.

O time do Fluminense jogava sem muito
entusiasmo, mas os dois gols se apresentaram
fáceis e eles fizeram. Engraçado é que o time
do Botafogo é bom. Tem bons jogadores e os
responsáveis pelo clube os estão atirando às
feras. Os jogadores, em represália, deveriam
ter entrado no campo com uma faixa bem
grande dizendo assim: "Vendem-se o Catapan.
E barato". Não conheço este moço e espero
seja muito bem-sucedido em sua vida. Mas
deveria ficar longe dc clube de futebol. Dizem
que o noticiário sobre a venda dos jogadores"vazou". Bolas. Vaza até o Ministério do
Sarney, quanto mais um time à venda. O que
não deveria haver era o noticiário. O noticiário
e que, é idiota. Somente a imaturidade e
incompetência resolvem vender um time in-
teiro.

Pois sim. Oue vendam um. O Flamengo
não vendeu o Zico que era o melhor? Vendam
o Alemão. Eu recebi a carta de um garoto de
oito anos. Ele é um daqueles que saem do
campo segurando a mão do pai, furibundo, e
perguntando: 

"Pô, pai... o Botafogo não ga-
nha uma?" O pai, renitente e furioso, respon-
de sempre a mesma coisa, a única que nos
resta: "Nós demos três Copas do Mundo para
eles... Agora é a vez deles, e eu não vejo
nada."

Nos ouvidos do menino isto deve soar
assim como aquele time de Marcos, Pindaro e
Bianco. Sérgio, Amilcar e Fortes; Millon,
Heitor, Friedereich, Néco e Arnaldo (cap.).

Um poeta calhorda, que não foi Coelho
Neto é claro, mandou esta: os dianteiros fazem
entrar tiros certeiros/Fried e Néco pintam o
caneco". Maravilha. O Botafogo de Catapan
está nesta. Fluminense dois a zero.

CLASSIFICAÇÃO

CAMPEONATO ESTADUAL

Flamengo
Bonsucesso
Vasco
Goitacás

DGPGCTPG
17 34
16 31
16 34
17 23
18 29

20
20 12

16
10 14
15 15
15 13
25 11

Ontem
Volta Redonda 0 x 1

Bangu 1x0
América 1 x 0

Olaria 1 x 1
PG J

— Bangu 18 10
— Flamengo 17 10
— Fluminense 15 10
— América 14 10
— Vasco 12 10
— Americano 11 10
— Bonsucesso 10
— Olaria 10

Goitacás 10
10 — Botafogo 10

Portuguesa 10
12 — Volta Redonda.. 10

ARTILHEIROS
— Roberto (Vasco) 12 gols
— Romário (Vasco) U gols
— Luisinho (America) 9 gols
_ Marinho (Bangu) e Bebeto (Flamengo) 8 gols

— Fernando Macaé (Bangu). Gilmar (Flamengo). Washington
(Fluminense), Jorge Luís (Portuguesa) e Nunes (Olaria)

6 gols
6— Santos (Vasco) 5 gols

— Polaco (América), Marquinhos (Volta Redonda), Arturzi-
nho (Bangu) e Renê (Fluminense) 4 gols

— Zico, Paulo Henrique. Valtinho (Flamengo). Marcelo (Ban-
gu). Jandir, Branco. Romerito (Fluminense), Luisão (Ola-
ria). Freitas (Goitacás). Mirandinha (Volta Redonda), Ama-
rildo. Gilmar (Americano). Anlõnio Carlos (Botafogo), Kei
(América) t Carlos Alberto (Bonsucesso) 3 gols

— Cláudio Adão, Cascatinha, Mário (Bangu). Adilio. Chiqui-
nho, Tila (Flamengo), Popéia (Olaria), Ademir Bragança,
Edivaldo, Rubão (Volta Redonda), Ricardo, Assis, Renato.
Paulinho (Bonsucesso), Petróleo, Alemão (Botafogo), De-
nílson. Zó (América). Zezé Gomes, Vandinho, Ferreira
(Americano). Gersinho e Silvinho (Vasco) 2 gols

10 _ Mozer (Flamengo), Paulinho, Tato (Fluminense), Ernani,
Rui Rei. Toninho, Marquinho (Portuguesa), Luis Augusto,
Ataide. Jairo. Nílson Dias (Olaria). Renato, Brasília. Mari-
nho, Berg, Josimar (Botafogo). Gilson. Jair, João Cláudio,
Baby (Bangu), Delacir, Heleno. Lima, Wecsley (Bonsuces-
so), Isaías. Moita, Mane (Volta Redonda). Edinho. Magui-
nho (Americano), Luís Carlos, Newmar. Fernando (Vasco).
Sousa, Mário Jorge, Ronaldo, Marcus Vinícius, César, Zé
Carlos. Paulinho,'Fazoli (Goitacás), Paulo César e Renato
(América) 1 gol

GOL CONTRA
Sérgio Roberto (Portuguesa) a favor do Vasco e do Flumi-
nense ,....,. 2 gols
Vítor (Vasco) a faVor do Bangu. Amaral (Goitacás). a favor
do Flamengo e Moita (Volta Redonda), a favor do Bangu

t gol

Uma realização SPECTRUM

Flamengo
Portuguesa

Bangu
Fluminense
Americano

Goitacás

Sábado
x
x

Domingo
x
x
x
x

Vasco
Bonsucesso

Botafogo
América
Olaria
Volta Redonda
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A grande maratona
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Tisuka Yamazaki e Ruth Escobar

Um olhar, três homens
O melhor debate de seis diretores .sobre o

olhar feminino no cinema, além da
•m^gr conclusão de uma delas, Donna Teich,
deque esse negócio de mulher fazendo filmes é
ótimo, pois já havia perdido a conta dos países
que conhecera participando de painéis como
aquele, foi quando três homens na platéia resol-
veram pedir o microfone para perguntas.

Um deles dizia que náo estava havendo
ordem na coisa e lascou uma pergunta cheia de
nuances sobre colonização cultural e sexual,
numa longa argumentação. A diretora Shirlei
Clark, americana, simplesmente disse que não
havia entendido nada da pergunta do homem, e
náo quis papo.

As outras, que ainda tentaram uma respos-
ta, não se esqueceram antes de ironizar o quês-
tionador. O auditório, repleto de mulheres —
algumas náo estavam com babás ontem e leva-
ram os filhos, que circulavam entre as cadeiras,
também reagiu com muxoxos à questão.

O outro homem perguntou o que caracteri-
zava, afinal, o tal olhar feminino como lingua-
gem. E, diante de uma Ruth Escobar que
iniciava uma resposta em termos políticos,
reafirmou que estava querendo um enfoque na
linguagem. Ruth Escobar engrossou a voz:

— A linguagem é politica, meu filho (aplau-
sos). Esses anos todos, a literatura, por exem-
pio, viveu criando personagens como a Branca
de Neve, uma idiota que cozinhava para sete
anòes, em vez de colocar todos eles na cozinha.
O olhar feminino é o reenquadramento dessa
situação homem e mulher na sociedade, dá
nova dimensão ao papel da mulher.

O terceiro homem perguntou se aquele tipo
de painel, restrito apenas à mulher, nâo estaria

COLINE SERREAU

reafirmando a sua condição de à margem da
produçào cinematográfica, num gueto. Risi-
nhos nas filas de trás. Ruth Escobar aumentou
a voz de novo:

— Essa é a nossa maneira de jogar o foco de
luz em cima do preconceito para torná-lo bem
visível, meu filho.

A diretora libanesa Jocelya Saab disse que
a distribuição do filme feminino é difícil ("E
preciso ter esperança em dobro quando se e
mulher"). A americana Donna Teich observou
que "fazer filme experimental é tão dificil para
o homem quanto para a mulher". E Tizuka
Yamazaki garantiu que, no início, foi complica-
do mas que depois "descobriu que o fato de ser
mulher, num mercado dominado pelos homens,
a destacava".

O debate só esquentou de novo quando
Tizuka analisou as contradições do mercado
brasileiro e lembrou que era de fato um país
totalmente complicado, onde a mulher pobre
era discriminada quando mãe solteira, mas se
fosse famosa a coisa mudava — passava a ser
chique. Da platéia então levantou-se a atriz
Ana Maria Magalhães e declarou:

— Eu sou mãe solteira e sou discriminada.
Seguiu-se uma discussão do tipo "é", "não

é" enquanto a diretora Shirley Clark batia as
mãos fechadas uma na outra, como se dissesse
que aconteceria uma luta de boxe. Mas nada.
Na mesa havia ainda três mães solteiras, que se
identificaram com os dedos levantados,
cúmplices e risonhas. Na platéia as crianças
comiam pipoca.

Joaquim Ferreira dos Santos

Uma francesa, uma fera
COLINE 

Serreau — diretora do filme Trés
Homens e uni Bebê, representante da
França na competição — é uma francesa

baixinha, bem branca e com doces olhos ver-
des. Mas que ninguém se deixe levar pela
aparência: ela é uma fera. À primeira investida
para conhecer seu trabalho um pouco melhor,
ela vai logo eliminando qualquer tentativa de
definição: desconfia e detesta os rótulos. E é
cortante quando se pergunta se seu filme é uma
comédia.

Trés Homcus e um Bebê conta a história de
uma criança recém-nascida deixada à porta da
casa onde moram três homens. Eles começam a
cuidar dela e acabam se apaixonando pelo
bebê: "Comédia? o abandono de uma criança
nào é trágico? você diria que os filmes de
Chaplin sáo comédias? eu estou lhe pergun-
tando."

Por isto. já náo chegou a espantar quando
mais tarde indignou-se — mas sem demonstrar
exaltação — ao se mencionar a Nouvelle-
Vainie, um movimento que marcou a cinemato-
grafia francesa: "Para mim foi o momento mais
fraco do cinema francês. Eu detesto a Nouvelle-
Vague."

Para ela, o melhor que se fez em cinema no
seu pais foi no pós-guerra, quando havia bons
diretores, iluminadores roteiristas e os filmes
falavam do povo."A Nouvelle-Vague quebrou com tudo isso,
mas nào acrescentou nada", diz, admitindo ser
dos poucos a ter essa opinião em seu país.

Dificil situar Coline Serreau no panorama
do cinema francês. Ela nâo admite ter recebido
influências de nenhum cineasta — e, se as tem,
vêm mais da literatura, da música e do teatro —

nem é herdeira de ninguém. Também não está
ligada a nenhuma corrente, embora solidaria
com os seus colegas de oficio. Importante para
ela foi Chaplin e Buster Keaton. Ai, a admira-
çào é incondicional, principalmente pelo pri-
meiro.

Com uma bagagem de cinco filmes — na
verdade, dirigiu apenas quatro, mas considera
On s'est trompé d'histoire d'amour como seu
também, porque foi a atriz principal e roteirista
—, Coline se divide entre cinema e teatro.
Prefere trabalhar nas peças de Molière e Sha-
kespeare, que conhecem profundamente o mét-
ier do ator, segundo ela, mas considera-se prin-
cipalmente uma comediante, tirando um gran-
de prazer do seu trabalho em café-concerto.

Coline Serreau, que começou seu estudo
artístico com a música (é pianista e organista),
cita apenas Glauber Rocha e Rui Guerra como
os brasileiros que conhece, embora se interesse
pelo cinema do Terceiro Mundo.

O primeiro filme que dirigiu — Pourquoi
pas? — chegou a ser exibido no Brasil e falava
de dois homens e uma mulher que moravam
juntos e se amavam, "um pouco da geração da
década de 70". Fez muito sucesso na França da
mesma forma que este da competição, que já foi
visto por uns 3 milhões de franceses e custou
em torno de 1 milhão de dólares, preço de um
filme médio em seu país.

Em 75, seu primeiro filme foi um documen-
tário com depoimentos de mulheres de diferen-
tes classes sociais, montado como ficção. Mais
nào diz, muito menos sobre a vida pessoal, o
que inclui sua idade. E recomenda: "Vá ver meu
mme" Mara Caballero

COMEÇA 

hoje
a grande ma-
ratona de fil-
mes pela ci-

dade — perto de 300
títulos espalhados por
15 cinemas. É a segun-
da fase do II FestRio,
dividida em várias
mostras. O Bruni-
Ipanema, por exemplo,
apresentará na sessão
das 18h Antes da Revo-
lução, de Bertolucci; A
História Oficial, repre-
sentando o novo cine-
ma argentino, estará
no Gaumont Copaca-
bana. E o Leblon-1 exi-
birá Piquenique na
Montanha Misteriosa,
de Peter Weir (A Teste-
munhai, pequena
amostra do total, um
verdadeiro teste para a
capacidade estratégica
do público.

Brás Cubas, de Jú-
lio Bressane, é até o
momento o preferido
da crítica, enquanto o
grande público se di-
vertiu a valer com Três
Homens e um Bebê, da
francesa Coline Ser-
reau. De qualquer for-
ma, as sessões da sala
Glauber Rocha estive-
ram lotadas no fim de
semana, cuja bilheteria
já arrecadou Cr$ 30 mi-
lhões.

Ainda nos esterto-
res da grande polêmica
da inauguração — Je
Vous Salue, Marie —
foi exibido sábado pela
manha um vídeo com a
entrevista do filósofo
francês Pierre Sollers e
o próprio Godard. Sem
impacto. Ontem, ainda
pour cause, circulava
pela pérgola o chefe da
Divisão de Censura,
Coriolano Fagundes.
Todo de branco e
óculos escuros, ele jus-
tificava sua presença:"Não há mais censura.
Acabou o tempo de me-
do de contaminação re-
cíproca." Quanto ao Je
Vous Salue, foi enfáti-
co: "Também estou
com vontade de ver,
mas até agora nada
chegou até mim: nem o
filme, ou qualquer for-
ma de pressão. Falam
muita coisa, mas há
muito boato."

Além da maratona
cinematográfica — três
filmes por dia, apresen-
tados em dois turnos:
pela manhã, para a im-
prensa, e à noite, para o
público — júri e convi-
dados do festival têm
tido tempo para bada-
lação. Sábado à noite,
muitos foram para o
coquetel na Maison de
France e outros estica-
ram na quadra da Pa-
dre Miguel. Bernadette
Lafont voltou "enchan-
tée", pois achou a batu-
cada "divine". Nin-
guém resistiu: de japo-
neses a dinamarqueses,
caíram todos no sam-
ba. Ontem à tarde, Ma-
racanã. A piscina só
tem sido prestigiada
por Ellen Burstyn.

Michellangelo An-
tonioni é a presença es-
perada de hoje. No fim
de semana, chegaram
dois veteranos: o por-
tuguês Manoel de Oli-
veira e o espanhol Juan
Barden, que prometeu
entrevista para hoje.
Esclareceu, com voz de
sono, pelo telefone: "é
contra meus princípios
trabalhar no do-
mingo".

Hoje a competição
continua com A Hora
Texaco, da Venezuela,
Como Éramos Jovens,
da URSS, e Tempo de
Morrer, da Colômbia.

Beatriz Bomfim
Susana Schild
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ERLAND JOSEPHSON

O ator ideal de
Ingmar Bergman

E U sou muito complicado, Ingmar
Bergman também. Por isso, nos

entendemos muito bem. Assim, o
ator Erland Josephson definiu sua relação com
o mais famoso cineasta sueco, com quem traba-
lhou em 12 filmes. Ele fez, por exemplo, o papel
do marido no célebre Cenas de um casamento,
o do comerciante judeu em Fanny e Alexandre,
e foi o médico de Face à face. Muito alto, porte
elegante, Erland Josephson é um senhor grisa-
lho, acessível, que chega ao Rio com um relógio
em cada pulso, para continuar com referências
de casa.

Aos 62 anos, Josephson tem um importante
currículo. Amigo de Bergman desde os 16 anos,
entrou para a atividade artística por acaso. Mas
os primeiros anos de sua carreira dedicou ao .
tpnfcro— No início —- revela — não gostava de
cinema, toda aquela maquinaria me intimida-
va. Eu não conseguia me desligar da presença
da câmara, enquanto no teatro bastava o envol-
vimento com o diretor e os atores. Só aos
poucos, e principalmente graças a Sven Nik-
vist, o fantástico fotógrafo de Bergman, com-
preendi que a câmara é mais um ator em cena.
Ela tem sensibilidade, ciúmes, exigências, e
com ela se pode estabelecer uma relação muito
pessoal. Quando percebi que a câmara é uma
coisa viva, minha relação com o cinema mudou.

Sobre Bergman, é enfático: "Ele tem uma
forma fantástica de trabalhar com os atores,
com muita imaginação, uma forma profunda e
verdadeira de lidar com a interpretação. E ele
ama os atores. Não os força além de seus
limites, mas consegue mudar esses limites. Ele
pode ser tirânico, mas é um diretor maravi-
lhoso".

O teatro, para josephson, ainda é a base
para um ator: "Sem ele, você se sente um
vendedor de expressões. O teatro é mais exi-
gente — e também dá mais possibilidades ao
ator de mudar, de construir o personagem. No
cinema, o ator tem menos responsabilidades,
pode ser mais manipulado. Pode ser muito
confortável, mas nâo é muito positivo.

Susana Schild

SUSAN SEIDELMAN
¦ 

. 
*

A mulher fòrteR
em "Estilhaços'^

PROCURANDO 

Susan Desesperada-
mente, com a roqueira Madonna no
papel principal, foi o filme que colocou

Susan Seldelman, 32 anos, no primeiro time de
novos cineastas americanos. Antes dele, porém,
Estilhaços (Smithcraens), seu primeiro longa-
metragem, produzido fora do circuito dos gran-
des estúdios, Já a consagrara no meio cinemato-
gráfico americano como uma diretora talentosa
e original. Estilhaços será exibido hoje (segun-
da-feira), no Cine Art>São Conrado II, como.
parte da mostra Olhar Feminino, com direito à
presença de Susan, até agora uma das figuras
mais requisitadas do FestRio."Estilhaços custou a quantia irrisória de 80
mil dólares", conta Susan. E foi a primeira
produção independente americana a participar
do Festival de Carmes. Estilhaços foi tâo aplau-
dido pela crítica que, logo em seguida, Susan
Seidelman foi convidada pelas produtoras Sara
Pillubury e Mldge Sanford para fazer Pro-
curando Susan Desesperadamente, já com um
orçamento de 5 milhões de dólares — segundo
Susan, uma quantia ainda baixa para os pa-
drões de Hollywood.

Nos dois filmes, há um ponto em comum: a
presença de pereonagens femininos não só for-
tes e enérgicos, mas até perversos. "A mim, náo
interessa que as mulheres de meus filmes sejam
personagens positivos, mas que sejam lntrigan-
tes, personalidades complexas", analisa Susan,
para quem as principais influências cinemato-
gráficas que sofreu foram os velhos filmes de
Hollywood dirigidos por Billy Wilder e Howard
Hawks. "Nas velhas comédias americanas, os
papéis femininos eram bem mais interessantes
do que hoje em dia", explica.

Até comparecer ao coquetel do Olhar Femi-
nino, Susan foi, em vão, desesperadamente'
procurada pela imprensa. Preferiu, no entanto,
permanecer escondida do público: acompanha-
da apenas do namorado, o baterista irlandês
John Clifford. "Uma das razões para eu aceitar
o convite de vir ao FestRio foi a forte ligação do
meu namorado com o Brasil", conta. Em Nova
Iorque, Clifford toca com músicos brasileiros no
conjunto Pé de Boi, e Airto Moreira é freqüenta-
dor da casa de Susan Seidelman.

Susan concorda com a essência da mensa-
gem de Madonna: um feminismo light, que nem
se preocupa em discutir a igualdade entre ho-
mens e mulheres — de tão óbvia que parece a
idéia —, temperado com uma irreverência que
mistura liberação com romantismo e alegria.
Mas ironiza: "E claro que o feminismo convive
com o bom humor. Só que também não é
preciso vestir soutien preto por causa disso".

Luciano. Vilas-Boas
Fotos de Aauinaldo.Ramos
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Um movimentado fim de semana
Começaram a entrar divisas no pais. O produtor de

Ran, Serge Sllberman, em três dias de Rio (foi embora
no sábado), pagou nada menos que Cr$ 9 milhões 600
mil de conta de telefone, no Copacabana Palace.

Gian-Maria Volonté. mais para a fragilidade de
Gerard Philllpe do que para o carisma dos velhos
tempos, foi derrubado por um erro de cálculo durante
a feijoada, que encharcou de pimenta. Bateu em
retirada.

Caca Dlegues. durante a feijoada, fez lobby para a
sua próxima campanha: o "tombamento" do cenário
da Ópera do Malandro no Pavilhão de São Cristóvão
— que poderá servir para novas filmagens e área de
lazer.

Tizuka, recém-chegada de Paris, anunciava ter re-
chado com um produtor francês seu projeto Santos
Dumont. Márcio de Souza escreverá um livro sobre o
pai da aviação que inspirará o roteiro.

À reunião do Júri, marcada para ontem de manha,
só compareceram Ellen Burstyn e Iztvan Szabo.

Na exibiçào de Plenty, para a imprensa, quase
houve um plebiscito na platéia, para escolher o foco.
Ou nas legendas ou na imagem, nos dois, não dava.

Ney Sroulevich, diretor-geral do FestRio, contente
com a repercussão de sua camisa rasgada, exibida no
segundo dia do Festival: ganhou três e tem várias
outras prometidas.

Júlio Bressane afirmava sobre o seu filme Brás
Cubas, um dos três brasileiros em competição: "Levei

15 anos para compreender o livro de Machado de
.Assis- que é um precursor, um divisor de águas na
literatura latino-americana. Está rolando desde 1980
e para adaptá-lo livremente, fiz uma certa criptoanah-
se O livro é intraduzivel e o filme não é conclusivo,
fiquei nos meus limites. Pulverizei o filme com figuras
da chanchada, como Ankito, Cole e outros. E quanto à
música, a de Maurice Ravel tem a mesma simetria, a

mesma ordenação e é música sobre música, assim
como o livro é texto sobre texto".
Começa hoje, na Casa de Cultura Cândido Mendes
(Rua da Assembléia, 10, subsolo, às 18h30min. a
homenagem à estrela preferida da Nouvelle Vague
francesa" Bernadette Lafont. São cinco filmes que
serão exibidos até o dia 2P, entre eles Les Mistons, de
François Truffaut, e un Bom Pctit Diable, de Jçan
Claude Briaiy. -

G Tempo de Morrer, filme colombiano da competição
oficial que será exibido amanhã, é o primeiro roteiro
do escritor Gabriel Garcia Marquez. Mas ha uma nota
trágica sobre o filme: foi todo rodado em Armero. a
cidade colombiana recentemente soterrada pelas la-
vas de um vulcão.
D Um dos debates mais acesos do FestRio teve pe-
quena participação de público: "A Produção de Cine-
ma e a Televisão". Na mesa estavam a brasileira
Helena Solberg, produtora de cinema para a TV
americana, a americana Cyma Rubin, também produ-
tora independente para a CBS, Louis Motlion. diretor
de produção da televisão francesa, Rubens Furtado,
da Rede Manchete, e Cláudio Petráglia, da Bandei-
rantes.

Na platéia; o cineasta Eduardo Coutinho. Ana
Maria Magalhães e Lucy e Luis Carlos Barreto. Duas
posições: a do casal Barreto, que insistia na viabtlida-
de dá produção rie filmes pam a TV, e a dos profissio-
nais de televisão brasileiros, que argumentaram ser
financeiramente impossível um esquema desse tipo
no pais.

Os resultados do Video Flow Project, pesquisa
mundial sobre consumo de equipamentos e fluxo de
programas de video, organizada em conjunto pela
Unesco e pela BBC, começam a ser apresentados hoje.

• em seminário no n FestRio, a partir das lOh.

Wi FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CASA MILTON
«60«
V ANOS V

ÓRGÃO MINAMI PORTÁTIL
da ERA INFORMÁTICA

Alguma* carmctmríetlcam:
Som próprio

0 PRESENTE É SEU: E que presentáol

12 ritmos
Sustain

8 instrumentos
baixo automático

Vibrato — Arpejo \-tf£^y~~-^ ^fe..v ^oéÊÈÈrMemória — Peso 9Kg.

CASA MILTON (DESDE 192!
Rt--. Wlariz e Barros. 920 — Tel.: 254-8585— Rio
Rua Hilário de Gouveia, B8-A — Tel.: 257-7586
Representantes em: Belém - São Luiz, Fortaleza, Natal,, Joio
Pessãa, Racifa, Aracaju, Itabuna, Itapetlnga, Ilhéus, Vitória, Salvador,
Brasília. Belo Horizonte, Florianópolis, Blumenau,, Porto Alegre,
Caxias do Sul, Pelotas e Volta Redonda.

#.

rJazzmania^
V Ktn Souw rv- Oe Rainha Bubeth
eve ami ato Bunl IK» Tri. -27*447

DE HOJE À 4" às 22:45h
Primeira mostra do Trompete
no Jazz Contemporâneo apre-
senta

DON HARRIS e rjrupo
Rique Pantoja
Victor Blglione
Paul Lleberman
Jurim Moreira

APOIO CULTURAL GíOtO fM
92,5 — Rio

FUTEBOL.
É com o primeiro time do rádio.

RÁDIO JB940

O melhor armário não é o
mais barato, mas também não
precisa ser o mais caro

QUEM GARANTE?
Venha conhecer o único armário embutido que tro-
ca os painéis das portas, que sào de madeira ma-
cica, e tem garantia integral do fabricante por 15
anos. E aproveite a promoção!
30% de desconto à vista ou
10 vezes sem juros.

CELINA: CASASHOPPING. bl D - Lj AF
CASAREDO: BARRA - Av. Armando Lombardi,
583 • TIJUCA - R. Haddock Lobo. 373 e R. Conde
de Bonlim. 488 • IPANEMA - R. Teixeira de Melo.
37 • COPACABANA - R. Barata Ribeiro, 797
• NITERÓI - R. Gavião Peixoto. 183 • FABRICA -

R José dos Reis. 2275 - Tel.: 269.7772

casaredo

CELINA
FABRICA E GARANTE
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A poesia
de Cláudia em
vôo noturno
A 

leitura de poesia, na noite do
Rio, é programa cada vez mais
comum, um canal para autores

pouco comerciais falarem diretamente
ao público. E essa semana é das mulhe-
res — a começar por Cláudia Ribeiro
(na foto, hoje no Canto da Boca, quinta-
feira no Amigo Fritz) e continuando
com Jogo de Damas, nada menos de 20
poetas reunidas para homenagear Fer-
nando Pessoa, no cinqüentenário de
süa morte (de quinta a sábado no Bo-
tanic)."Poeta é poeta, náo gosto que me

coloquem na cate-
j goria feminina", vai

fogo avisando Cláu-
dia Ribeiro, que
também não aceita
ser enquadrada nu-
ma moldura estéti-
ca. Acostumada a
colocar as emoções
no papel desde os
12 anos, fã de Pes-
soa e Mallarmé,
Cláudia fez jornalis-
mo e teatro antes
de assumir-se pu-
bllcamente como
poeta. "Agora que

fiz 40 anqs, a poesia não fica mais na
surdina. E a ponta-de-lança da minha
vida".

Autora de Pedra de Toque, A Raiz e
O Fogo e Naves do Silêncio, Cláudia
costuma ler — já esteve no Radical, no
Alaria Maria — poemas escritos horas
antes, ao sabor dos acontecimentos,
como o que fez quando os sul-africanos
executaram Moloise. Hoje, também
conversará sobre o fazer poético, junto
com Carlos Lima, Jair dos Santos e
Ronaldo Brito. Acha que há muitos
leitores interessados no assunto. Mas
não deixará de declamar seus textos (e
talvez alguns de Borges, Celan, Enzens-
berger), em que fala das três filhas, do
amor, da eterna busca: "Quem terei
sido hoje quando a noite chegar?/meus
ossos alastrados no asfalto?" Ou então,
em outro poema: "Não me nomeie —
Leia-me".

AS COBRAS

Caetanear
Verbo flexível para conjugar no verão

HORÓSCOPO MAX KLIM

Tárik de Souza
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CAETANO 

Veloso não poderia
ficar fora da grande agitação
discográfica do Natal. Embo-

ra este seja um ano de "não" após o
luminoso Velo, ele está nas lojas a
partir desta semana com Caetanear,
coleção de gravações de 75 a 84, no
selo Fontana, edição econômica da
Polygram. Difícil será convencer o
lojista a vender o radicai chie Caeta-
no abaixo do preço.

Caetanear tem o verbo flexível do
poeta mais arrojado da MPB. Al-
guém capaz de rimar "aterro", "des-
terro" e "bezerro", na Qualquer Coi-
sa, gíria datada de dez anos atrás. Ou
brandir metáforas com a violência de
desejos contrariados, como no recen-
te Quereres: "Onde queres prazer /
sou o que dói/ e onde queres tortura/
mansidão/ ah, bruta flor do querer".
O Caetano da pregação do descom-
promisso (Odara, Leãozinho, ambas
de 77) no ano seguinte dobra as es-
quinas de Samba, lição de como fa-
zer uma obra-prima nos alicerces so-
noros de obra alheia (Ronda, de Pau-
lo Vanzollni). Só alguns versos já
valeriam a canção: "quanto te enca-
rei frente a frente/ não vi o meu rosto
/ chamei de mau gosto o que vi / de
mau gosto, mau gosto / é que Narciso
acha feio o que não é espelho."

O estilo etéreo, de escrita fina,
permite que sua música seja permeá-
vel às influências mais diversas sem
adulteração de essência urbana. Os
batuques de inspiração afro (Lua de-
São Jorge, Queixa) passam pelo 3/4
compassado de Caetano com a mes-
ma fluidez do acento roqueiro Eclip-
se Oculto). Uma única faixa do disco
não leva a assinatura do cantor: é
Lua e Estrela, de seu ex-baterista
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Caetano Veloso: coleção de sucessos em edição econô-
mica
Vinicius Cantuária, um astro com
suficiente personalidade autoral pa-
ra não desaparecer sob o sol de seu
momentâneo intérprete.

O repertório escolhido pelos pro-
dutores Roberto Menescal e João
Leopoldo prefere o Caetano embeve-
cido de Você é Linda ("essa canção é
só pra dizer / e diz") e Menino do Rio
("calor que provoca arrepio") ao in-
dignado Velo de Podres Poderes,
por exemplo. Esse que tomou a pala-
vra na abertura do Fest-Rio para
protestar contra a injustificada au-
sência do filme Je Vous Salue Marie,
de seu Ídolo Jean-Luc Godard. Uma
cena parecida com a do discurso

contra a vaia da platéia estudantil
de 68 ao reu É Proibido Proibir, no
festival da Record. Ou, recuando
mais ainda, algo comparável à expio-
são de coragem de quase 20 anos
atrás, quando enfrentou solitário a
desconsideração de uma platéia de
cinema a um documentário que foca-
lizava a irmá, Maria Bethânia. Esse
Caetano veemente aparece apenas
em doses pilulares n?. seleção de Cae-
tanear, mais voltada para uma face
do autor em Tempo de Estio, dou-
rando-se sob a Luz do Sol, "que a
folha traga e traduz". Enfim, Caeta-
near também é um verbo próprio do
verão.

VERÍSSIMO O MAGO DE D3  BRANT 
PARKER E JOHNNY HART

PEANUTS  CHARLES M.SCHULZ AVIS RARA BRUNO LIBERATI
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ÁRIES — 21 de março a 20 de abril
A segunda-feira terá, em relação ao nativo de
Áries, um bom condicionamento para o trato de
questões pendentes do trabalho e negócios. Sáo
excelentes as influências que moldem a sua vivên-
cia em família. Romantismo e ternura no amor.
Saúde regular.

TOURO — 21 de abril a 20 de maio
A Lua, hoje em trânsito por Touro, o favorece nas
finanças, diversões e amor. Tais casas geram um
clima positivo em relação ao nativo, que nelas
pode empreender mudanças e fortalecer conquis-
tas. Demais casas posicionadas de forma neutra a
sem alterações.

GÊMEOS — 21 de maio a 20 de junho
Uma influência astrológica irregular lhe dará hoje
um quadro de difícil entendimento em relação às
pessoas que, forçosamente, se ocupam de sua
rotina. Náo exagere suas reações e procure enten-
der as diferenças de temperamento e raciocínio.
Saúde instabilizando-se no período.

CÂNCER — 21 de junho a 21 de julho
Ainda que ingresse em quadro astral que lhe
reserva inquietação financeira, você viverá mo-
mento bastante favorável em relação a todas as
demais casas, com especial enfoque para o amor.
Você terá oportunidade incomum de realizar-se 8
sentir-se muito feliz. Saúde boa.

LEÃO — 22 de julho a 22 de agosto
Você viverá hoje um dia de irregulares resultados,
com a possibilidade de alguns acontecimentos que
o desagradarão junto a outros, bem compensado-
res. Não se deixe dominar pela revolta e insatisfa-
ção. Aja no sentido de mudar, para melhor, todo
este quadro, Saúde regular.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembro
A segunda-feira do virgiano será fortemente in-
fluenciada por um notável condicionamento astro-
lógico, responsável por mudanças positivas no
trato amoroso. Faça dessa influência o fator de
motivação maior para todo o otimismo e esperan-
ça que você puder se imbuir e transmitir aos
outros.

LIBRA — 23 de setembro a 22 de outubro
O nativo de Libra inicia sua semana de forma bem
positiva, com presença determinante de fatores de
sorte e acerto. Materialmente tudo lhe será facul-
tado, em favor de seu crescimento patrimonial.
Afetividade plena e compensadora. Saúde carente
de maiores cuidados.

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de no-
vembro
Regência neutra nos aspectos materiais. O escor-
piano deve buscar, com toda a sua força de
vontade, a materializaçáo de suas ambições. Res-
guarde-se de aborrecimentos gerados pela ação
de outras pessoas e não se deixe levar por
excessivo negativismo. Saúde bem equilibrada.

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de
dezembro
Sabendo se aproveitar de um quadro de notável

positividade para os nativos de Sagitário, gerada a

partir do posicionamento do Sol, você deve buscar
a solução de pendências e a resolução de velhos

problemas. Afetividade. Retribuição para suas ati-
tudes"de carinho. Saúde boa.

CAPRICÓRNIO — 22 de dezembro a 20 de

janeiro
Indicações que se fazem fortes e positivas para o
capricorniano em relação a seu comportamento
junto a outras pessoas e no relacionamento mais
Intimo. No seu trabalho não se envolva em discus-
soes fúteis e detenha-se na solução da rotina e de

problemas pendentes. Saúde em fase irregular.

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Você conta hoje com fatores de sorte e muita

positividade a alterar-se a rotina. Indicações de
felicidade vividas nas pequenas conquistas do dia-
a-dia. Procure manter uma só disposição de ânimo
no passar do dia. Bom quadro para assuntos
místicos. Saúde equilibrada.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março
Sua segunda-feira mostra a possibilidade de vanta-

gens no trato material, com destaque para seu
trabalho. Comportamento que revelará dotes de

grande acuidade mental. Sensibilidade que pode
levá-lo a instantes de tristeza em relação a uma

pessoa muito querida. Saúde instável! 
'

LOGOGRIFO JERÔNIMO FERREIRA

PROBLEMA
N° 2094

T

J
N P

1. Aiapana (6)
2. Arbusto das Mora-

ceas (6)
3 Árvore Leguminosa

(6)

4. Certa fibra (5)
E. Chefe dos Bangalas

(e)
6. Comissão (5)
7. Dança italiana (4)
8. Embarcação de re-

mos (5)
9. lapui (4)

10. Japujuba (5)
11. Jatobá (5)
12. Lugar alto (4)
13. Pequenina 14)
14. Redemoinho fluvial

(5)
15. Refeição noturna (5)
16. Relativo a jugo (5)
17. Tribo do Congo (5)
18. Tribo dorio Apaporis

(5)
19. Unia (5)
20. Xexéu (41
Palavra-chave:
10 letras

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado
vocábulo, cujas consoantes já estáo inscritas no
quadro acima. Ao lado. à direita é dada uma relação de
vinte 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 estáo contidas
no termo encoberto, respeitando-se as letras repe-
tidas.

X

Soluções do problema n° 2093: Palavra-chava:
GARRANCHENTO
Parciais: Garante. Ganhar. Gacho, Garrote. Gorra,
Garrano. Granear. Grana, Garoenta, Gerar. Gorar. Gra-
ceta, Garoa. Gear, Garro. Gatear. Garota. Garra, Grota.

CRUZADAS .CARLOS DA SILVA XADREZ ILUSKA SIMONSEN.

HORIZONTAIS — 1 — parte duma válvula eletrônica
em que se encontram os terminais que permitem
fazer as conexões elétricas com os eletrodos e, ao
mesmo tempo, fixá-la numa posição determinada;
num sistema de numeração, razão entre a unidade de
uma ordem e a unidade de ordem imediatamente
inferior; distância, medida no terreno com a maior
precisão e rigor, a partir da qual se efetua uma
triangulação topográfica ou geodesica; 5 — nas filoso-
fias da Índia o conjunto das ações dos homens 3 suas
conseqüências, ligando-se ele às diversas teorias de
transmigraçào, e por meio dele se definindo as noções
do destino e ao encadeamento necessário, por força
destes dois fatores, entre os diversos momentos da
vida dos homens; 9 — prover do que é bastante ou
necessário; 11 — complexo de relações psicossomátí-
cas que forma um todo unitário em cada indivíduo; 12
— momento, instante; 14 — espécie de tecido antigo;
15 — obstáculo feito de troncos e galhos aguçados de
árvores abatidas, entrançados com arame ou cordel
plástico, para dificultar a progressão de pessoal ou
viaturas inimigas; trincheira feita de troncos pontiagu-
dos de árvores, fincados no solo; 17 — nome que os
muçulmanos dâo a alguns homens que supõem inspi-
rados por Deus; 18 — sexta letra do alfabeto glagoliti-
co; 19 — desinència tônica do infinitivo dos verbos da
segunda conjugação; 21 — certo tipo de rá. perereca,
muito conhecida como raineta; moeda ou papel-
moeda que está em circulação; 22 — efeito de
disparar, 25 — elemento de composição grego que
significa ouvido; 26 — o natural ou habitante do
extremo Norte da Rússia, que habita as estepes que
confinam com o Ártico, desde o mar Branco até o rio
lenissei, pertencente à família uralo-altaica; 28 —
símbolo do elemento metálico de número atômico 48
e peso atômico 112,41; 29 — porção de substância

• aderente que se toma com um dedo, impressão ou
' nôdoa que o dedo deixa num objeto (pi), 31 — diz-se

da planta que se reproduz por oogamia, 32 — senti-
mento complexo e confuso do nosso organismo
individual.

VERTICAIS — 1 — cada um dos cordéis que se
atravessam de um lado para outro do colchão ou
almofada, para segurar o enchimento e conservá-lo de
igual altura em todos os pontos; barra de vestido, 2 —
dado o aspecto de barbeta a; 3 — entre os antigos
judeus, tribunal, em Jerusalém, formado por sacerdo-
tes, anciãos e escribas, o qual julgava as questões
criminais ou administrativas referentes a uma tribo ou
a uma cidade, os crimes políticos importantes, etc; 4
— sexta letra do alfabeto cirilico; 5 — templo muçul-
mano, em Meca, particularmente venerado pelos
maometanos; a pedra sagrada que se encontra nesse
templo; 6 — cada uma das subdivisões básicas da
tropa do exército; 7 — superfície curva que se forma
na interface duma fase liquida com outra fase liquida
ou gasosa, lente delgada de vidro constituída de uma
face convexa e outra côncava; 8 — ínterjeiçáo imitativa
do latido dos efles. 10 — dona de lupanar; 13 — que
diz respeito à letra grega eta; 16 — conjunto de
direitos e deveres que caracterizam a posição de uma
pessoa em suas relações com outras; 20 — escarne-
cam; 21 — faixa navegável de rio, paralela à margem;
22 — pequeno ôrgâo saciforme. encontrado nos
fungos ascomícetos e liquens ascoliquens, e no inte-
rior do qual so forma esporos sexuais." 23 — ferro
constituído por um disco de latão que gira num cabo
longo, para apoiar no ombro, e o qual tem o bordo
gravado, para estampar frisos ou ornatos repetidos, 24

a banana quando ainda muito pequena, com a flor
na extremidade; 27 — entre os antigos gregos,
composição em verso que se destina a ser cantada, 30

movimento defensivo-ofensivo na capoeira, pareci-
do com a cambalhota, em que o capoeinsta lança o
corpo de lado e gira no ar Léxicos: Aurélio; Mor •
Casanovas.
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SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — Mas; sanefa; abaco, afãs, camarate, uca,
anabis, lodiculas, imo. item, acori. economo, im, toga. alano,
oso; trapa.
VERTICAIS — maculo, abaco, samadi; soraco. natalicola, eleba-
to, fã, asas, ca; anu. isenna, imina, mimo. ecos; amar, ebo; ogo,
ap

Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57, ap. 4
Botafogo — CEP 22270

CAMPEONATO BRITÂNICO
Este ano a cada vez mais con-

corrido Campeonato Britânico — e
o certame nacional da Inglaterra
aberto à participação das nações
que compõem o "Reino Unido":
Escócia, índia. Austrália, etc, —
manteve atrações assimiladas nos
anos mais recentes, com um prê-
mio milionário para o jogador que
conseguisse o escore perfeito: 11
pontos em 11 rodadas; ou o com-
promisso de se promover um de-
safio entre o campeão inglês e o
dos Estados Unidos da América.
Na verdade, o Torneio principal é a
prova mais importante de um con-
junto de competições — certames
juvenis para veteranos, "opens",
"relâmpago", etc. — cuja concor-
rencia atinge cerca de 650 inseri-
ções e oferece 42.000 libras ester-
linas no total de prêmios. Tal "reu-

nião monstro" é chamada por eles
de "Congresso Anual" e desta
feita realizou-se em Edinburgh. Es-
cócia.

O título da temporada ficou com
o GM J.Speelmancom o alto esco-
re de 9 pontos, invicto, seguido
pelo G MA. Miles com 8 e uma
"corte" de 6 jogadores com 7,5
pontos comandada pelo GM M.
Chandler (os outros são os Ml
Condie, Flear, Hodgson, Rogers, e

Thipsay). Nesta seçào concorre-
ram 76.

Em seguida oferecemos um
exemplo do jogo do campeão (já
ganhara este título também em
1978), registrando ainda que a pro-
va para veteranos foi ganha em
tríplice empate, pelo octagenário
Harry Golombek. autor famoso e
árbitro conceituado (dirigiu o I ZT
do Rio de Janeiro em 79), uma
figura eminente no mundo do xa-
drez, que acaba de receber da
FIDE o título de Grande Mestre
em consideração ao conjunto de
sua carreira.

FLEAR x SPEELMAN — Nin-
zoíndia

1) P4D -C3BR. 2) P4BD -P3R, 3)
C3BD -B5C. 4) P3R -P4B. 5) C2R -
PxP. 6) PxP -P4D, 7) P3TD -B2R, 8)
P5B -0-0 9) P3CR -C3B. 10) B2C -
P4R, 11) PxP -CxP, 12) P4CD -
B5C, 13) P4B -C3B, 14) 0-0 -P4TD.
15) T1C -PxP. 16) PxP -T1R, 17)
T2B -B1BR. 18) D3D -P5D, 19)
BxC -PxB. 20) DxP -D2R, 21) P5B -
TD1D, 22) D4BR -T6D, 23) B2C -
T6R. 24) C4D -B6T. 25) C6R -C5C,
26) C4R -TxC. 27) DxT -CxT. 28)
RxC -PxC. 29) P6B -PxP. 30) P4C -
P4B. 31) PxP -BxP. 32) T1C -B2C.
33) DxP -B3C, 34) BxB -RxB. 35)
T4C -D3BI-. 36) R3C -T1D. 37)

D7C + -R1T, 38) T4B R -D4C +. 39)
T4CR-T6D+ (0-1)

DIAGRAMA 222
TheObserver 11/1925
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abcdefgh

4cTcC -2p2P2 -2Tpprlp -3Pt2p -
3D3R -7p -7B -8.

MATE EM 2 LANCES
Solução do diagrama 221: 1) C6C!
-B6R, 2) P3B + +
(se...C6D.2)B3R++) (se...C5:4D.
2)TxB+ +) (se...C3:4D.
2)DxB++) Tema: anulação de
uma linha de força por auto inter-
ferência, com mates em casa
única.

Endereço para corresondência:
Av. Vieira Souto 350/ 302 — Rio
de Janeiro (Cep: 22420)
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COLÔNIA DE FERIAS
Janeiro com piscina, qua-

dra de esportes, galinheiro,
horta e 8.000 m^ de natureza
para seus filhos, na Gávea,
com professores especial-
ziados

ESCOLA PARQUE
R. Marques de Sào Vicente, 483.

Tel.: 274-2949.

MERLOT - SEMILLON
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DANÇA I
2? a siibado no Caderno B |/

Idealizou um pacote
v* de natal especialmente

i ^ para você: na compra de
>S^ 2 roupas e 6 camisas, grátis* 2 gravatas. Agora é só conterir.

Tudo sob medida! |
Largo de Sâo Francisco, 26 - Gr. 610

Tels.: 231-0084* 224-1311

HOJE iRêGiQi©

TV RECORD
CANAL 9

rs
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12:0OH O JORNALISMO UAIS
COMENTADO DO PAIS

Hélio Ansaldo comanda uma

grand* equipe de comentaristas
e jornalistaa.

WILSON FITTIPALDI, LYDIA MARIA,
PADRE GODINHO, MURILLO ANTUNES ALVES,

JOSÉ LUIZ MENEGHATTl, CELSO TELLES.

19:15H

23:15H

\^ Com Pontuo L«5o

A
DE SEGUNDA A SEXTA

AS 10 30 (MANHÃ) E 7 30 (NOITE)

O TRIO MAIS LOUCO E ENGRAÇADO DA
TELEVISÃO APRESENTANDO DUAS HORAS
DE MÚSICA E ALEGRIA .
o trio
ADRIANA RIEMER

PAULO CINTURA
CONTRA REGRA MALUCO

GUILHERME
ARAÚJO

ELZA SOARES

• • t •

Zózimo
Rubens Monteiro
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Debate
O próximo debate,

previsto para dezembro,
da série que a TV-
Educativa vem promo-
vendo já tem protago-
nistas.

Vão discutir ao vivo as
multinacionais e a eco-
nomia brasileira o Sena-
dor Roberto Campos e o
Deputado Miguel Ar-
raes.

A socialite americana Vera Swift e
Paulo Fernando Marcondes Ferraz na

noite do Rio

E possível
Não será surpresa se

ocorrer em breve um
encontro dos Presiden-
tes José Sarney e Beli-
sàrio Betancourt, da
Colômbia.

Em local ainda a ser
escolhido.

A gasolina e a inflação
Causou espanto e até

mesmo uma certa revol-
ta no Ministério da Fa-
zenda a súbita determi-
naçáo dada pelo Minis-
tro das Minas e Energia,
Aureliano Chaves, ao
Conselho Nacional do
Petróleo para que o au-
mento do preço dos com-
bustíveis fosse logo de-
cretado no começo da se-
mana passada e não
mais tarde, como preten-
dia o Ministro Diúon Fu-
naro.

É que, entrando em vi-

gor antes do dia 20, o
aumento afetou direta-
mente a taxa da inflação
de novembro, que vem
preocupando seriamente
o Governo, uma vez que
já há quem aposte em
algo próximo dos catas-
tráficos 14% registrados
em agosto.

Se os combustíveis fos-
sem reajustados depois
do dia 20, o aumento só
seria computado no índi-
ce de dezembro.* * *

Sabe-se, a propósito,
que há uma forte pressão

• As funções de directri-
ce do Hippopotamus,
exercidas até semana
passada por Lucia
Sweet, já tèm uma nova
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O galo branco
A peça mais curiosa do grande leilão que Leone

Inicia hoje é certamente o óleo de Di Cavalcanti, O
Galo Branco, retratando o famoso galo branco que
pertencia ao saudoso poeta Augusto Frederico
Schmidt.

Conta-se, a propósito, a seguinte história sobre o
galo de Schmidt". um dia, a ave, sem explicação plausí-
vel, suicidou-se, lançando-se pela janela.

O poeta não encontrou melhor explicação para o
fato do que culpar o Sr Jânio Quadros, então em plena
campanha para a Presidência da República.

Segundo Schmidt, o galo tinha ouvido sem querer
pelo rádio um dos inflamados discursos de Jânio e com
isso perdeu totalmente a vontade de viver, atirando-se
no espaço.

'DIRECTRICE"
titular.
• É Katia Vito, que fez
seu aprendizado na noite
há tempos à frente do
Régine's.

D Risoleta vai
Está confirmada a presença de D Risoleta Neves na

comitiva que acompanhará o Presidente José Sarney
na solenidade de inauguração da Ponte Tancredo
Neves na fronteira do Brasil com a Argentina.

Além de Sarney, estará presente à cerimônia o
Presidente argentino Raul Ãlfonsin, de quem, aliás,
partiu a idéia de dar à ponte o nome de Tancredo.

da Petrobrás no sentido
de que o preço do álcool
e dos derivados de petro-
leo seja fixado 2% acima
do nível de inflação.

A medida permitiria a
recuperação do enorme
prejuízo que a empresa
tem sofrido com o conge-
lamento do preço dos
combustíveis ou sua ele-
vaçáo em patamares in-
suficientes.

* * #
Náo será surpresa,

portanto, se até o dia 20
de dezembro vier um no-
vo aumento.

MAIS UM
A relação dos papabili

para Embaixador dos
Estados Unidos no Brasil
depois que o diplomata
Diego Asencio partir de
volta a seu pais em feve-
reiro ganhou semana
passada mais um nome.

É o Subsecretário para
Assuntos Latino-
Americanos Harry
Schlauderman, que já foi
Embaixador em Buenos
Aires e Embaixador iti-
nerante do Departamen-
to de Estado.

¦ ¦ ¦

Atenção!
Todo o cuidado é pou-

co com a reuniáo, marca-
da para hoje, do conselho
diretor do Clube de En-
genharia, uma entidade
historicamente posicio-
nada a favor da proteção
ambiental.

Há suspeitas de que o
Clube poderá mudar seu
comportamento apoian-
do a construção da bar-
ragem de 25 metros em
Caxambú Grande, Pe-
trópolis, que os ecologis-
tas consideram uma
agressão à região.

PatrocínionShell

Quatro vezes

BECKETT
Tradução: Millôr Fernandes.

Com
Sérgio Britto Rubens Corrêa lido Rossi.

Direção: Gerald Thomas.
Cenários e figurinos: Daniela Thomas.

Teatro dos 4 LA MAMA^iaVorfc;
Shopping da Gávea - segunda e terca-friras: 21:30 horas. Reservas: 274-U895.

GENTE
DO RIO

HOJE
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Gente que é noticia. Numa revis-
ta moderna e diferente. O Pro-
grama que trata dos fatos e das
notícias que fazem a crônica des-
ta cidade. Com João Roberto Kel-
ly, Rui Porto, Alfredo Souto de
Almeida, Genilson Gonzaga, Gil-
se Campos Ivan Leal e Nina Ri-
beiro. Seus convidados: Sérgio
Martinolli (pintor) — Claudia Neto
(atriz) — Sulamita Almeida (ginas-
ta) — Monique Lafond — Rober-
to José (cantor) — Lucia Arruda
(deputada estadual do RJ) e
mais... show com a bateria da
escola de samba Mocidade Inde-
pendente de Padre Miguel e a
moda pela etiqueta OWL.

.s
J

Casamento (I)
Um dos acontecimentos mais simpáticos e

descontraídos da semana passada foi a oft-
cialização, sexta-feira, do casamento de Lui-
za s Antônio Carlos de Almeida Braga.

Com um cocktail restrito apenas aos ami-
gos mais íntimos, Luiza e Braga fizeram
oficial sua união tendo como testemunhas os
Srs Amador Aguiar e Carlos Borges.

Casamento (II)
Um grupo de brasileiros já está se movi-

mentando para assistir em Paris no dia 17
de dezembro ao casamento de Hélène de
Ludinghausen com o inglês Robin Smith-
Ryland.

Hélène, brasileira, é a directrice na capi-
tal francesa da maison Yves Saint-Laurent,
cargo que exerce há anos.

A recepção de casamento, aliás, em segui-
da á cerimônia, na Igreja Ortodoxa, será
oferecida pelo próprio Saint-Laurent nos
salões do hotel Royal Monceau.

Bom humor
Chegou ao fim da linha o movimentado

romance entre a manequim Xuxa e o ex-
jogador Pele, que desfizeram a relação per-
manecendo, entretanto, excelentes amigos.

O próprio craque, no momento filmando
em Parati, chegou a comentar:
Transformamos a nossa amizade colorida
em amizade em branco e preto.

Tudo, como se vê, com o maior bom
humor.

Não âs urnas
Depois de povoar durante muito tempo o

sonho de muitos políticos e motivar análi-
ses, discursos, projetos e reportagens, o voto
concedido aos analfabetos nas últimas elei-
ções mostrou mais uma vez que a teoria na
prática é bem diferente.

Estudos recebidos pelo Palácio do Planai-
to a respeito do assunto mostraram que dos
18 milhões de analfabetos adultos existentes
no pais menos de 100 mil compareceram às
urnas.

O analfabetismo cívico, pelo visto, não foi
resolvido pela Nova República.

Quem chega
A poderosa central sindical americana

ALF-CIO, com mais de 100 milhões de
trabalhadores filiados, está abrindo um
escritório no Rio.

Engana-se quem pensar que essa expan-
são está relacionada com possíveis alian-
ças e apoios a trabalhadores brasileiros.
E exatamente o contrário: a central acom-
panhará aqui as medidas oficiais de esti-
mulo à exportação de produtos brasilei-
ros que possam reduzir a oferta de empre-
go nos Estados Unidos.

Para o projeto, ao longo de 86, a podero-
sa ALF-CIO destinou uma verba de 46
milhóes de dólares.

Jorge Amado
tinto

E o escritor Jorge Amado — quem diria! —
virou rótulo de vinho.

Segundo o último Paris-Match, o editor
francês de Amado, Jean-Claude Lattes, dou-
blé de produtor de vinhos, dedicou ao ro-
mancista a primeira safra de seu novo Cote
de Luberon.

Recorde de
audiência

Bateu semana passada vários recordes
da TV americana, visto por cerca de 50
milhões de pessoas, o filme An Early Frost,
exibido pela CBS.

É o primeiro que se fm sobre a AÍDS e
conta o drama de um pai, interpretado pelo
ator Ben Gazzara, que descobre que seu
filho, já rapaz é gay e o vè, pouco depois,
contrair o mal fatal acompanhando-o em
sua lenta agonia até a morte.

A audiência, impressionante, surpreen-
deu a própria CBS, que já está pensando em
programar uma reprise.

Roda-viva
Um almoço com a família e os amigos mais

íntimos festejou ontem o aniversário de Therezí-
nha Figueira de Mello, que recebeu com Jerônimo.

Já novamente em casa, recuperando-se de uma
úlcera, depois de uma temporada no hospital, o
poeta, acadêmico e diplomata João Cabral de
Mello Neto.

Amanhece hoje no Rio. chegando de Paris, a
Embaixatrlz Maria Inès Corrêa da Costa.

Quem tambem aterrissa hoje cedo no Rio, só
que chegando de Nova Iorque, é o ex-Deputado
Celio Borja.

A última edição do programa de TV Sexta-Feira
lançou o que será em breve certamente uma nova
estreia do vídeo, o jornalista Augusto Nunes, da
revista Veja, que entrevistou magistralmente o
coordenador da chamada juventude janista. que,
aliás, rima com fascista.

Chegando ao Brasil o Embaixador Paulo Para-
naguá que vem ser sabatinado no Senado sobre o
seu novo posto, Caracas.

Maria Rita e Afrãnio Nabuco foram convidados
pelo Deputado Ulysses Guimarães a integrar a
comitiva que o acompanhará na viagem ã China,
Japão, Coréia do Sul e Tailândia.

O Manga Rosa é o menos confiável e sério do*
karaokès da cidade.

Mesa de três no Pantagruel, sábado: Tancredo
Augusto Neves. Marco Aurélio Moreira Leite e
Paulo Dantas.

Uma grande mesa, antes no Sal e Pimenta r
depois no A Io Al ó. festejou sábado o aniversário
de Célia Portela, presente com Eduardo Bonjean.

O Embaixador Antônio Azeredo da Silveira, quo
está deixando Lisboa, já avisou que estará de volta
ao Brasil no dia 18 de dezembro.

Zózimo Barrozo do Amaral

ROUPAS SOB-MEDIDA
Em 3 pagamentos - calças -
camisas • bia,'ers sociais e
esporuvos - entrega rápida.

PAULO SOA RFC- ,.*"*HES ALFAIArei
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O mundo de uma mulher

Uma atriz
e um roteiro
excessivos
A 

Segunda Guerra continua
no II FestRio. Depois dos
húngaros e tchecos, chega a

vez dos americanos em um filme
rodado basicamente na Europa e
dirigido pelo australiano Fred Sche-
pisi: O Mundo de uma mulher (Plen-
ty). Aqui, aparentemente, se fala so-
bre um universo de derrotados, um
mundo onde se escondem os senti-
mentos. Se a guerra, objetivamente,
acabou, seus resíduos continuam —
mesmo que O mundo dc uma mu-
lher circunscreva sua ação no tempo
e espaço. E a Susan Traherne (Meryl
Streep) caberá personificar este tipo

II FEST
de sucata psicológica de guerra."Gosto de perder o controle" — afir-
ma Susan quase ao final de Plenty,
mas isto é apenas enfatizar o óbvio.
Um dos maiores problemas deste
filme está no roteiro — onde se reite-
ra à exaustão o óbvio, seja mostran-
do que os ingleses escondem seus
sentimentos (e, a diplomacia, a ver-
dade), seja no fato de que Susan é
uma pessoa que "explode". Aparen-
temente se fala aqui de derrotados
mas, na realidade, tudo é construído
em torno da persona vitoriosa de
Meryl Streep.

Depois de sua bela composição
em Amor à primeira vista — onde
vivia uma mulher tipo gente como a
gente —, Miss Streep volta a vestir a
fantasia de "melhor atriz dos anos
80". E faz todos os números como
uma diva — a indignada, a sofredo-
ra, a brava, a bela, a feia, a descom-
posta, a bem composta... Apesar de-
Ia, Fred Schepisi tenta realizar um
filme elegante, com extraordinária
montagem sonora e, em uma oca-
sião, temos a demonstração de como
Plenty poderia ser bom.

Wilson Cunha

Querida família

Os gritos
de um filme
argentino
POR 

baixo dos letreiros de
apresentação destaca-se
a figura de uma velhinha

que anda desengonçada, as per-
nas tortas e os braços em perma-
nente movimento, como a buscar
algum ponto de apoio para não
cair. Depois dos letreiros, quando
a ação propriamente dita come-
ça, o que se destaca não é ima-
gem alguma, é o som.

Domingo de manhã numa ca-
sa qualquer de um bairro pobre
de Buenos Aires: a mulher prepa-
ra uma maionese na cozinha, o
marido lê o jornal na sala, a crian-
ça berra desesperadamente no
quarto, a avó pergunta o que po-
de fazer, já que cada vez coloca a
chupeta no bebê ele a cospe fora.

Tudo muito berrado, todos os
personagens gritando ao mesmo

tempo na cozinha enquanto o be-
bè berra no quarto ao lado, assim
começa Esperando Ia carroza
(entre nós, Querida familia), de
Alejandro Doria, comédia que
tem um sinal comum aos filmes
feitos depois da televisão. A ima-
gem é um suporte, a ação de
verdade se passa no som. A ima-
gem. embora grande na tela, é
pensada como imagem de tevê.

O tom da cena de abertura
segue até o final, com o especta-
dor dominado não apenas por um
bia bia bia (bastante corrosivo,
larga e evidentemente irônico),
mas também por uma sonoridade
estridente, que quase todas as
falas são gritadas, como gritadas
também, poderíamos dizer, são
as definições dos personagens,
um casal rico, um casal classe
média, um casal bem pobre, pa-
rentes, reunidos mais ou menos
ao acaso num domingo para dis-
cutir o que fazer com a velha mãe,
e logo com uma velha húngara
que morre e acaba sendo confun-
dida com a avó, e chorada e vela-
da até que, algum tempo depois,
se perceba o erro.

José Carlos Avelar

Nem tudo é verdade

O difícil
fruto de uma
paixão
Nem 

tudo é verdade é o re-
sultado da paixão de dois
cineastas: Orson Welles e

Rogério Sganzerla. Welles, fascinado
pela América Latina, desembarcou
aqui em 1942 para realizar um do-
cumentário/ficçào em que, no con-
texto da política norte-americana de
solidariedade continental, abordaria
criticamente aspectos da subdesen-
volvida realidade brasileira e mexi-
cana. Sganzerla, apaixonado pela
obra inacabada do seu idolo (It's ali
true), tenta refazer, 43 anos depois, a
sobressaltada trajetória wellesiana
sob o sol dos trópicos.

Durante quase 10 anos, Sganzerla
se lançou a um exaustivo trabalho
de investigação e pesquisa, para re-
constituir os percalços profissionais,
pessoais e políticos de Welles — do

Rio de Janeiro ao Ceará, passando"
pela Bahia e ligações telefônicas'
com Los Angeles e Nova Iorque. Em
seu ensaio documentário/ficcional,
ele optou por uma forma até certo
ponto original, conjugando testemir-
nhos de contemporâneos dos fatos
ao trabalho de atores, que revive»
os acontecimentos da maneira mais
livre possível.

O tempo todo, o filme evita ser.
um álbum de recordações, uma cola—
gem impessoal. As complicações dç-
diretor são desdramatizadas (e inter-.
pretadas pelo compositor Arrigo.
Barnabés) sem preocupações com,
verossimilhança. O que importa é
descrever a encantada viagem de
Welles e seus sentimentos diante da ¦
arte como testemunho da vida dos.
povos. m

Pena que tais sentimentos náo
sejam traduzidos por Sganzerla com
a mesma grandeza. E que Nem tudo
é verdade, em vez de um espetáculo ¦>
exuberante e revelador, acabe por se
tornar uma experiência de difícil,
aceitação.

José Carlos Monteiro

PROGRAMAÇÃO

¦ MOSTRA COMPETITIVA
Saln Glauber Rocha cio Hotel Nacional (Av.
Niemeyer, 789)
VENEZUELA — A Hora Texaoo (La Hora Texa-
co). de Eduardo Barborona Com Rubens de
Falco. Orlando Urdaneta. Haydec Balsa e Lúcia
Sanoja Curta Franklo e Albert. de John Per-
kina (Brasil). Às 18h.

Dramas pessoais durante a campanha pela
nacionalização da Texaco, na Venezuela.

UNIÃO SOVIÉTICA — Como Éramos Jovens
(Kalt Molody My Byli). de Mikhail Belikpv.
Com Taras Deriissonko, Elena Shkurpelo, Niki-
ta Shárolapova o Anatoly Lukianonko. Às 20h.

A lula de um casal jovem, no final dos anos
50. diante da ameaça de leucemia da mulher. O
nascimento da primeira filha coincide com a
primeira viagem de um cosmonauta russo ao
espaço.
COLÔMBIA — Tempo dc Morrer (Tiempo de
Morir). de Jorge Ah Triana, Com Gustavo An-

garita o Maria Eugenia D'Ávila. Às 22h.
Inspirado om roteiro de Gabriel Garcia Már-

quez Após 18 anos de prisão. Juan Sayago
volta a sua cidade para recuperar o passado
perdido. Ele não esquece a causa que o conde-
nou Os filhos de sua vitima também nãoesque-
ceram.
¦ A COMPETIÇÃO NA CIDADE
Veneza (Av Pasteur. 184 — 295B349). Gau-
mont-Catete (Hua do Catete. 228 — 205-7194) e
Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 — 254-
9578)
TCHECOSLOVÀQUIA — O Cuco na Floresta
Escura (Kukacka V Tcmnem Lese), de Antonin
Moskalyk. Com Oleg Paylovitch Tabakov. Otto
Kukuck, Moroslava Soukova e Alicja Ja-
chiewcz Às 15h, i7h. 19h. 21h. no Art-Tijuca.

. O destino irônico de muitas crianças tche-
cas. salvas dos campos de concentração, por
sua aparência ariana, para serem adotadas por
oficiais nazistas.
DINAMARCA — OS DEMÔNIOS VOADORES
(De Flyvende Djaevle), de Andres Refn. Com
Mario David. Pepe Lee Wilson e Karmen Atias.
Às 14h. 18h30min. 19h, 21 hsomin, no Veneza.

A vida de circo e a obstinação de um trapo-
zista em realizar o impossível sulto quádruplo
mortal.
MOÇAMBIQUE — O Tempo dos Leopardos. de
Zdravko Velimirovic, Com Ana Magaia e San-
tos Mulungo. Curta. Cuando Termina ei Baile,
de Geraldo Chijona (Cuba). Às 15h, 17h, 19h,
21h. no Studio-Catele

Episódio fictício da Luta Armada de Liber-
tação de Moçambique durante os anos 70,
quando já era visível o esgotamento do esforço
militar português.
• OERAÇÀO BRUNI-IPANEMA/ MDN1GHT
MOVIES

Bruni-Ipanema (Rua Viaconde de Pirajá. 371 —
521-4690)
ESTADOS UNIDOS — Sonhos de um Imigrante
(Crossovor Droapis), de Leon lohazo. Com Ru-
ben e Elizabeth Tena. Às 16h.

Filme em versão original, som legendas,
tendo como astro o cantor de salsa panamenho
Ruben Blades considerado o Rei da Salsa.
ITÁLIA — Antes da Revolução (Prima Delia
Rlvoluzlone). de Bernardo Bertolucol. Com
Adriana Asti, Francesco Barilli, Allen Midgette
e Morando Morandini, ãs I8h.

Sogundo filme de Bertoluccl (1900 e Ia
Luna) realizado em 1964. Produçáo italiana em
versão original, sem legendas.
CO-PRODUÇÃO AMERICANA/ALEMÀ/POR-
TOQUESA — O Estado de Coisas (The State of
Thlngs). de Wim Wenders. Com Patrick Bau-
chau. Allen Goorwitz e Paul Oetty III. Às 20h.

Penúltimo filme do cineasta de Paris, Te-
xas. Filmado em Portugal e Los Angeles •
vencedor no Festival de Veneza de 1982. O
filme fala sobre os sobreviventes do holocausto
nuclear. Versão original, sem legendas.
ESPANHA — Que Fiz Eu Para Merecer Isto
(Que Heoho Yo Para Merecer Esto), de Pedro
Almodovar. Com Carmrm Maura e Luis Hosta-
lot, Às 22h.

Uma mulher pobre, casada com um motoris-
ta de táxi. tem uma vida terrível só dedicada ao
trabalho enquanto sonha em ter a vida de
Caroline do Mônaco, Versão original, sem le-
gendas.

USA — AVANT-PREMIÈRE 86
Leblon-1 (Av. Ataulío de Paiva, 391 — 839-
5048) e Art-Copacabana (Av. Copacabana, 789

235-4895)
PIQUENIQUE NA MONTANHA MISTERIOSA
(Plonlo at Hanglng Rock), de Peter Weir Com
Raohel Roberts, Vlvlan Gray, Dominique
Ouard e Helen Morse. Às 14h e 19h, no LI*-
blon-l. (16 anos).

Com legendas em português.
O PRIMEIRO ANO DO RESTO DB NOSSAS
VIDAS (St. Elmo*s Fire), de Joel Schumacher.
Com Emilio Estevez. Rob Lowe e Andrew. Àa
16h30mine 21h30min, noLeblon-1. (14 anos).

Com legendas em português.
MÚSICA E LÁGRIMAS (The Glenn Miller 8to-
ry), de Anthony Mann. Com James Stewart •
June Allyson. Às 14h30min e 19h30min, no
Art-Copacabana.

Com legendas em português.
MEMÓRIAS DE UM ESPIÁO (Another Coun-
try). de Marek Kanievska. Com Rupert Everett.
Colin Firth e Michael Genn. Às 17h e 22h, no
Art- C o pacabana.

Com legendas em português.
OS MELHORES DO MUNDO

GaumontCopacabana (Rua Raul Pompéia, 10*
247-8900) e Sào Luiz 1 (Rua do Catete, 307 —

285-2298).

HOLANDA — O Ilusionista (De Illusionlst). de
Jos Stelling. Com Freed Dejongue e Jim Van
Der Welde. Às 14h e 19h, no Sào Luiz 1. (18
anos),

Com legendas em português,
UNIÁO SOVIÉTICA — Vã o Veja (Idl 1 Bmotrl),
de Elem Klimov. Com Alexoy Kravchenko e
Olga Mlronova. Às 17h e 21h, no Gaumont
Copacabana.

Com legendas em português.
¦ O NOVO CINEMA AROENT1NO
São Luiz 1 (Rua do Catete. 307 — 2852298),
GaumontCopacabana (Rua Raul Pompéia, 102

 247-HDOO), Cinema-1 Niterói (Rua Moreira
César, 211 — 711-9330) e Art-Casashopping 2
(Av. Alvorada. Via 11, 2.150 — 3200746).
DAR-SE CONTA (Darse Cuonta), de Alejandro
Doria. Com Luis Brandoni, China Zorrilla e
Dario Orandinetti, Ãe 16h30m e 21h30m, no
Sào Luiz 1. (16 anos).

Um fato verídico servo de base para a histó-
ria de um médico comum que um dia resolve
lutar contra o meio corrupto, repressivo e in-
Justo. Com legendas em português.
A HISTÓRIA OFICIAL (La Historia Oficial), de
Luiz Puenzo. Com Hector Altorio, Norma
Aleandro e Hugo Arana. Às 16h e 19h, no
Oaumont-Copacabana.

Uma professora de História, típica da classe
média argentina, tem uma filha adotiva e um
dia descobre, estarrecida, que seu marido cola-
bora com a repressão política e que a criança
adotada por ela é filha legitima de uma presa

política desaparecida na prisão. Com legendas
em português,
PASSAGEIROS DE UM PESADELO (Pasajeros
de una Pesadllla), de Fernando Ayala. Com
Federico Luppi, Alicia Bruzo e Oilda Lousek.
Às 1430m e 19h30m, no Cinema-1 (Niterói).

Produçáo de 1984 baseada no livro Eu,
Pablo Sohoklender, de Pablo Schoklender. Com
legendas em português.
ASSASSINATO NO SENADO (Asesinato en ei
Senado de Ia Naoión), de Juan José Jusid. Com
Miguel Angel Solana, Pepe Soriano e Arturo
Bonin. Às 17h e 21h. no Art-Casashopping 2.

Fato verídico ocorrido em 1935 quando um
senador denuncia as negooiaçôes que empre-
sas britânicas realizavam com as exportações
de carne bovina. Com legendas em português.

¦ O CINEMA ITALIANO, HOJE
Clnema-1 Niterói (Rua Moreira César, 211 —'
711-9330), Art-Casaahopplng 2 (Av. Alvorada,
Via 11, 2.150 — 325-0746) e Ricamar (Av.
Copacabana). 360 — 237-9932).
EM VIAGEM COM PAPAI (In Vlagglo oon Pa-
pa), de Alberto Sordi. Com Alberto Sordi e
Carlos Verdono. Às 17h e 22h, no Clnema-1
(Niterói).

Com legendas em português.
MEU FILHO IMENSAMENTE QUERIDO (li-
gllo Mio Infinitamente Caro), de Valentino Or-
sini. Com Ben Oazzara e Mariangela Melato. À»
15h e 19h. no Art-Casashopping S.

Com legendas em português.

Mergulho em Berlim
UMA 

produção caríssi-
ma, radical, de pre-
tensões literárias na-

da modestas, Berlin Ale-
xanderplatz é considerada
pelos críticos a obra-prima
de Rainer Werner Passbin-
der. Um marco do cinema,
mas que requer paciência:
para assistir às 15 horas e 20
minutos do filme (realizado
para TV com divisão em 13
partes e um epílogo), você
deve ir de hoje a sábado ao
Art-São Conrado I, sempre
às 21 horas.

A história da Alemanha
entre as duas guerras está
toda lá, através de persona-
gens dilacerados que amam,
odeiam, se ferem e ferem os
outros numa Berlim onde
circulam operários desem-
pregados, amantes traídos,
mulheres sedutoras.
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HOMENAGENS
FEITO NA MEDIDA CERTA (Fatto tu Mlsura).
de Francesco Laudadlo. Com Ugo Tognazzi e
Ricky Tognazzi. Às 19h, no Rlcamar.

Com legendas em português.
FÓRUM DE BERLIM

Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 237-9832)
BENILDE OU A VIRGEM-MÃE — De Manoel de
Oliveira. Com Maria Amélia Aranda, Jorge Ro-
Ia e Jacinto Ramos. Às I7h.

Produção protugussa com legendas em ate-
mão. Adaptação do romance de José Regio.
Uma jovem, que mora numa casa isolada do
Alentejo em companhia do pai, descobre estar
grávida e atribui a gravidez ã intervenção divi-
na. A família e os vizinhos passam a especular
sobra o fato interessados em saber se a moça diz
a verdade ou não.
LA HORA DE LOS HORNOS (PARTE I) —
Documentário de Fernando Solanas. Às 21h.

Produçáo argentina de 1968, falada em
espanhol oom legendas em inglês. Um ensaio
de quase quatro horas de duração e dividido em
três partes, das quais será. exibida a primeira
que trata do Neoeolonlalismo e Violência, ana-
Usando as formas • os métodos de dominação
colonialista em fins dos anos 60.
Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 237-8932)
ESTA NOITE OU NUNCA (Heute Naoht Odor
Nle), de Daniel Schmid. Com Ingrid Caven,
Peter Kern e Voli Oeiler. Às 14h30min.

Produção suíça falada em alemão oom le-
gendas em espanhol.
¦ OLHAR FEMININO E ALEXANDERPLATZ
Art-Sáo Conrado 1 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1288).
Às 18h: O Ritual da Filha (Daughter'» Rite), d*
Michelle Citron (Estado» Unidos) e Conheço
Todas Três (Conosco a las Tres), de Marise
Slstach (México).
Às 17h30min. In Vlno Verltas, de Ítala Nandi
(Brasil).
Às I9h30min-- Rosa, a Trabalhadora (Life and
Time of Rosle The Rivetsr). de Connie Filed
(Estados Unidos).
Às 21h: Berlin Alexanderplati — (1* parte) —
De Rainer Werner Fassbinder. Com Hanna
Schygulla, Ounther Lamprecht, Barbara Suko-
wa e Oottfried John.

Produção alemã com 16 horas e 20 minutos
de duração dividida em episódios e com legen-
das em português. O filme apresenta um painel
da Berlim dos anos 20, onde a massa de famin-
«os e a hipocrisia da classe média baixa já
faziam prever a ascensão do nazismo.

OLHAR FEMININO
Art-Sáo Conrado 2 (Estrada da Oávea, 898 —
322-1258)
Às 14h30min; Vertigem (Vertiges), de Christi-
ne Laurent. Com Magali Noel, Christina Jahda,
Paulo Autran e Helena Lapiower. Filme francês
eom tradução simultânea em português.
Às 16h30min: Eat Me, de Ligia Pape. Com
Arthur Barrio e Cláudio Solano (Brasil) e O
Êbrlo, de Oilda de Abreu. Com Vicente Celesti-
no, Walter D'Ávila • Alice Archambeau (Brasil).
Às 19h30min. As Gatas (Les Nanas), de Annick
Lanoé. Com Marie-France Pisier, Dominique
Lavanant e Marcha Meril. Filme francês com
tradução simultânea em português.
Às 21h30min. Estilhaços (Smlthreens). de 8u-
san Seidelman. Com Susan Berman. Brad Rinn
e Richard Hell. Filme americano com legendas
•m português. Após a sessão haver* debates

com a realizadora, a mesma de Procura-se
Susan Desesperadamente.

TESOURO DAS CINEMATECAS
Cineclube Estação Botafogo (Hua Voluntários
da Pátria. 88 — 286-6149)
ACTAS DE MARUSIA (Actas de Marusla). d* "

Miguel Littin. Com Gian Maria Volonte, Diana'
Bracho. Cláudio Obregon. Eduardo Lopes Ro-
jas e Salvador Sanches. Às 20h.

O filme mostra os fatos reais acontecidos l
em 1907, numa pequena cidade do Chile, onde*"'
uma rebelião de trabalhadores por melhorias*
de salários acaba em massacre com a interven- '

ção do Exército pedida pelos grupos estrangei-
ros que exploram a indústria. Produção mexi*.'
cana. •-,

HOMENAGEM A BERNADETTE LAFONT r«
Casa da Cultura Cândido Mendes (Rua da As-
sembléia. 10 — subsolo). Entrada franca
NAS OARRAS DO VICIO (Le Beau Serge), de
Claude Chabrol. Com Gérard Blain, Jean*.
Claude Braily e Bemadette Lafont. Comple-.
mento: Les Mistonn, de François Truffaut. Às
18h30min.

Produção francesa em preto e branco Pri--
meiro filme de Chabrol, estreando na nouveller
vague

A programação é divulgada pelos organiza-'
dores do FestRio e está sujeita a mudanças de
última hora. Aconselha-se confirmar por tele-
fone.
Mostra da TV e Vídeo do n FestRio
(No subsolo do Centro de Convenções do Hotel
Nacional Rio) \

MOSTRA COMPETITIVA
(sala 1, das 14h ás 21h30mln) La Santldad'
Aelana, experimental, de Qeo Rlpley, Rep. Do-
mlnicana. 36'; Baltazar, ficção, de Jorge Reyes,
Peru, 70'; Felllnl, comercial, de Edney Silves-
tre. Brasil, 30'; The Breaker, musical, de Ricar-
do Nauemberg, Brasil, 6'; El Obstáculo, anima-
ção, de Israel Suarez, Cuba, 6'; Jorge Luis ¦
Borges, Jornalismo, de W. Salles Jr., Brasil. 93';
Lu cho Vives en ei Pueblo, jornalismo, de Alfro-
do Omiste, Bolívia, 37'; The Doors — Dance on
Flre. musical, de Ray Manzarek, U.S.A, 65';
Argentina Secreta/Tierra dei Fungo. Jornalia-
mo. Argentina., 62'; Buenos de Trompeta. muni-
cal, de JR. Artlgas, Cuba, 30'; Welooma Home,
Bobby, dt Herbert Wlse, U.S.A., 90'

MOSTRA INDEPENDENTES DA AMÉRICA'
LATINA
(sala 3, das 16h ás 20h) Os Brasileiros, jorna-
lismo, de Fernando Barbosa Lima, Brasil. 60';
Burle Marx, jornalismo, de Marco Altberg. Bra-
sil. 48'; Guri, floçáo. de Ed. Darino. Uruguai,
69'; Tiempo de Audácia, jornalismo, da Rádio
Venceremos. BI Salvador, 35'.

MOSTRA INFORMATIVA (sala 2, das 16h a»
18h)
Naadln. Hodja Au Pays du Business, flcçáo. de
J. Patrick Lebel, França, 117'.

MOSTRA DO INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO'
AUDIOVISUAL DA FRANÇA — INA
(Sala 2, das 18h ás 21h) Cartes Poetales, de R.
Caheu t A. Louguet. 15'; Champs de Coursée. de
Alberto Yaoellnl. 10'; La Boutlque Infernais, de
Denis Diderot, 77'; Le Jeu Des Drapeaux. de
Patrick Glalze. S'; Qrap'8, de Michael Gaum-
nitz. 12'; Le Metler D' Eorlre. de A. Oallieu e A.
D*Aneau.

CINEMA
ESTRÉIAS

O 
O CAVALEIRO SOLITÁRIO (Pale Rider).
de Clint Eastwood. Com Clint Eaatwood.

Michael Moriarty e Carrie Snodgress. São Luiz*
2 (Rua do Catete, 307 — 285-2298), Roxy (Av.
Copacabana, 045 — 236-6245), Ópera-1 (Praia
de Botafogo. 340 —266-2545). Barra-3(Av. das
Américas, 4666 — 325-6487): 141l. 16h, 18h.
aoh. 22h, Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2 —
220-3835). Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 428
— 264-5246): 13h30min, 15h30min.
I7h30min, I9h30min, 2lh30min. Madureira-
2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338).
Olaria (Rua Uranos, 1474 — 2302666): 15h.
17h. 19h, 2lh (14 anos). Som dolby stereo em
todos os cinemas exceto no Olaria.

Um estranho sem nome chega à pequena
cidade mineira de Lahood, Califórnia. A cidade
vive uma corrida desenfreada em busca de ouro
e o estranho passa a defender seus habitantes
de Coy Lahood que quer expulsá-los para ficar
sozinho; com todo o ouro. Produçáo americana.
¦ Empregando, conscientemente, todos os cli-
chès do gênero, Clint Eastwood realiza um
clássico. Acumulando as funções de produtor,
diretor e ator, Eastwood volta à sela que o
tornou famoso e se transforma no último sim-
bolo de que o western está vivo. Para os fãs, de
Eastwood e do oeste, imperdível.

NEGtSCIO ARRISCADO (Risky Business), de
Paul Brickman. Com Tom Cruise, Rebecca De
Mornay, Curtis Armstrong. BronBOn Pinchot e
Raphael Sbargo. Palácio-1 (Rua do Passeio, 40
— 240-6541): I3h40min, I5h30min.
17h20min, 19hl0min,21h. Brunl-Copaoahana
(Rua Barata Ribeiro, S02 — 256-4588):

I4h40min, 16h30min, I8h20min, 20hl0mín,
22h. Bruni-Tijuoa (Rua Conde de Bonfim, 370
— 268-2325): MhlOmin, 16h. 17hBOmln.
19h40min, 21h30min. (18 anos). No Palácio-1
som stereo.

Joel Goodsen ó um rapaz bem comportado,
responsável e que está a caminho da faculdade.
Quando seus pais saem de férias deixam a casa
sob sua responsabilidade. Joel começa entáo a
imaginar como irá aproveitar essa liberdade
recém-adquirida. Comédia americana.

CAÇADO PELOS CÃES DE GUERRA (Wild Gce-
se II), de Peter Hunt. Com Scott Glenn, Barbara
Carrera, Edward Fox, Laurence Olivier, Robert
Webber e Robert Freitag. Mo tro-Boavista (Rua
do Passeio, 62 — 240-1341): 14h. 16h20min,
18h40min, 21h. Largo do Machado-1 (Largo do
Machado, 29 — 205-6845), Condor Copacabana
(Rua Figueiredo Magalhães. 286 — 255-26X0):
14h30min, 16h50min, I9hi0min, 21h30min.
Barra-1 (Av. das Américas, 4666 — 325-6487),
Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145 — 264-
2025): 15h. 17hl0min, 19h20min, 21h30min.
Art-Méler (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4541):
14h30min. 16h45min, 19h, 21hlSmin. (14
anos). A partir de quinta no Madureira-0. Ató
quarta no Barra-1.

Os Cães de Guerra, grupo audacioso de mercê-
nários, em uma nova aventura. Dessa vez, etes têm
como missão tirar o nazista Rudolf Hess de uma
prisão alemã, para ser entrevistado por uma estação
de TV americana quando serão revelados segredos
sobre o nazismo. Produção americana.

O TESOURO DAS 4 COROAS (Troasure of the
four Crowns), de Ferdinando Baldi. Com Tony
Anthony, Ana Obregon e Eugene Quintano.
Em 3a Dimensão. Copacabana (Av. Copacaba-
na, 801 — 255-0953), Carioca (Rua Conde de

Bonfim. 338 — 228-8178): 14h50min.
16h30min, lBhlOmin. 19h50min. 21h30min
(16 anos). Som dolby Btéreo. Até quarta.

Filme de aventura em 3a dimensão. Produ-
ção americana.

AS MULHERES QUE F... EM 3» DIMENSÃO
(Beauty Girls for Love-8upergirls In 3 D), de
Amato Bozelli. Com Marilyn M. II, Liza de
Cario, Ivnnne Mônaco, Eva Cordes e Peter Jan-
sen. Vitória (Rua Senador Dantas. 45 — 220-
1783): 12h, 13h30min, 15h, 16h30min. 18h.
19h30min, 21h; de 5a a dom. a partir das
13h30min. Madureira-1 (Rua Dagmar da Fon-
seca. 54 — 390-2338): 15h, 16h30min, 18h,
ieh30min, 21h (18 anos).

Filme pornô.
AS NOVAS S... DO VICIADO EM C... (Brasilei-
ro), de Roberto Fedegoso. Com Silvio Jr, Patri-
cia Petri, Wilson Sampson e Eliane Gabarron.
Rex (Rua Álvaro Alvim. 33 — Z40-8285): 12h.
14h30mln, 17h, 19h30min; sáb. e dom. às
13h30min, 16h, 18h39mln, 19hBOmin. Filme
complementar: Põe T... Dentro. (18 anos).

Filme pornô.

FESTIVAL
^INTERNACIONAL

DE CINEMA, T.V. E VÍDEO
DO

RIO DE JANEIRO
De hoje a domingo

O NOVO
CINEMA ARGENTINO

OS MELHORES
DO MUNDO

no

Gaumont Copacabana
Informações. Tei.: 247-8900

A COMPETIÇÃO
NA CIDADE:

O MELHOR DO CINEMA
LATINO -AMERICANO

no

Gaumont Catete
Informações. Tei.: 205-7194

CONTINUAÇÕES
|-N_, UM HOMEM, UMA MULHER, UMA NOITE
ly^(Clair de Femme), de Costa-Gavras. Com
Vves Montand, Romy Schneider, Romolo Valli,
Lila Kedrova e Heinz Bennent. Jóia (Av. Copa-
oabana, 680): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Tijuoa-
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 suicídio da mulher e ela, com a
morte acidental da filha. Produção írancesa.
¦ 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 pungentes
desempenhos como suas angustiadas persona-
gens.
A A ROSA PÚRPURA DO CAIRO (The Pur-
•-K pie Rose of Cairo), de Woody Allen. Com
Mia Farrow. Jeff Daniels e Danny Aiello. Bar-
ra-2 (Av. das Américas. 4666 — 325-6487),
América (Rua Conde de Bonfim. 334 — 264-
4248): de 2a a 4a às 14h30min, 16h, 17h30min,
19h. 20h30mln, 22h; de 5a a dom. às
17h30min. 19h. 20h3Omin, 33h. Leblon-2 (Av.
Ataulfo de Paiva. 391 — 239-5048): 14h30min,
16h, 17h30min. 19h, 20h30min, 22h. (10
anos) i 

' 
.' .¦_'

A ação se passa numa cidadezinha de Nova
Jersey. 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 rugir á realidade, passa horas
no cinema. Um dia. o galã da fita pára a cena,
sai da tola e convida-a para jantar e dançar
Produção americana.
¦ Um hino de amor ao cinema e aos cinéfilos,
Woody Allen realiza seu melhor filmo 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.
CÓDIQO DO SILENCIO (Code of Sllenoe). de
Andy Davis. Com Chuck Norris. Henry Silva.
Bert Renaem. Mike Qenovese, Nathan Davis e
Ralph Foody Palacio-2 (Rua do Passeio. 40 —
240-6541) 13h40. 15h30, 17h20. 19hl0. 21h.
Coral (Praia de Botafogo. 316): 14h, 16h. 18h,
20h. 22h Palácio (Campo Grande): lSh.
16h50min, 18h40min. 20h30min Alé quarta
no Palácio-2 (14 anos).

Numa área violenta de Chicago, a policia
está a procura de traficantes de drogas Dois
policiais deverão comprar uma partida de co-
caina mas o plano da errado por causa da
intervenção de unia gang rival que mata os
policiais e ruuba a droga. A partir dai começa
uma guerra entre as quadrilhas e a polícia.
Produção americana

SEXTA-FEIRA, 13 — 3a PARTE (Prlday Th»
13th — Part 3). de Steve Miner. Com Dana
Kimmel, Paul Kratka, Tracie Savage, Jeffrey
Rogers e Catherine Parks. Em 3a dimensão. Art
Casashopping-1 (Av. Alvorada, Via 11. 2150 —
325-0746); 15h30min, 17h20min, 19hl0min,
21h. (18 anos).

Filme de terror em teroeira dimensão. A
história, já na terceira parte, continua com uma
série de assassinatos horripilantes às margens
de um iago, onde funciona um camping. O alvo
ó sempre um grupo de jovens que vào à procura
de descanso e vida natural longe da cidade.
Produçáo americana.
ASSASSINATO POR ENCOMENDA (Fletch). de
Michael Ritchie. Com Chevy Chase. Dana
Wheeler Nicholson, Tim Matheson. Richard
Libertini e Eddie Velez. Baroneza (Rua Candi-
do Benlcio. 1747 — 390-5745): 15h30. 17h20.
19hl0. 21h. (14 anos). Alé quarta.

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 é obrigado a disfarçar-
se de vários outros tipos diferentes para esca-
par dos seus perseguidores. Policial ameri-
cano.
QUINTETO IRREVERENTE (Amici Miei — At-
to II), de Mario Monicelli. Com Ugo Tognazzi.
Adolfo Celli, Philíppe Noíret, Gastone Mos-
chin, Renzo Montagnani e Paola Stoppa. Rio-
Sul (Rua Marquês de São Vicente, 52 — 274-
4532): 14h, 16h30min, 19h, 21h30mln. (18
anos). Até quarta.

Cinco amigos, superirreverentes, fazem de
Florença o cenário para suas aventuras, pilhe-
rias e adultérios. Um deles morre e os quatro
restantes, entre brincadeiras e lembranças, re-
cordam suas histórias. Continuação do filme
Meus Caros Amigos. Produção italiana.

RE APRESENTAÇÕES
>. | ASAS DA LIBERDADE (Birdy), de Alan
*S Parker. Com Matthew Modine, Nicholas
Cage, John Harkins. Sandy Baron. Knron
Young e Bruno Kirby. Coper Tijuca (Rua Conde
de Bonfim. 616): 14h30min, 16h40mln.
18h50min, 21h. (16 anos).

O filme mostra a relação entre dois amigos,
um deles psicologicamente perturbado, insis-
tindo em Be comportar como um pássaro. Com-
pletamente desligado da realidade, ele tenta
voar e cada vez mais se isola do mundo. O filme
ganhou o prêmio especial do júri no último
Festival de Cannes. Produção americana basca-
da no livro de William Wharton.
¦ Quando a câmara de Alan Parker alça vôo

pelas ruas de uma cidadezinha da Filadélfia,
concedendo ao espectador a graça sempre ne-
gada à personagem-título, temos um dos mo-
mentos da mais alta voltagem cinematográfica
da temporada. Um filme belo e sensível.
rKHAMMETr, O FALCÀO MALTÊS (Ham-
*-tr mett), de Win Wenders. Com Frederic For-
rest, Peter Boyle. Marilu Henner, Roy Kinnear
e Elisha Cook Jr. l.ido-2 (Praia do Flamengo.
72): 14h, íMisouun. 17h40min. 19h30min,
2lh20min. (14 anos).

Dashiel Hammett, famoso autor de roman-
ces policiais reencontra em San Francisco,
EUA, seu antigo sócio, Jimmy Ryan Este pede-
lhe ajuda para desvendar o desaparecimento de
uma garota chinesa Hammett protesta mas
acaba ajudando o amigo a desvendar uma tra-
ma cheia de mistérios. Produçáo de Francis
Ford Coppola.
¦ ¦ Recriandodeformamuitoparticularouni-
verso único do escritor Dashiel Hammett. o
alemão Wim Wenders realiza um policial insti-
gante A notar o trabalho de Frederic Forrest no
papel'título.
LA TRAVIATA (La Travlata), de Franco Zeffi-
relli. Com Teresa Stratas, Plácido Domingo e
Cornell MacNeil Largo do Machado-2 (Largo
do Machado. 29 — 205-6845): 15h, 17hl0.
191120. 21h30. (Livre). Ate quarta.

Baseado no romance de Alexandre Dumaa
Filho-Violela Valery, ja doente, sozinha em

sua mansão, começa a se lembrar de seu passa-
do, das inúmeras festas em que esteve s de seu
amor por Alfredo, na Paris do século XIX.
Produção italiana.

HANNA K (Hanna K), de Costa-Gavras Com
Jill Clayburgh, Jean Yane. Gabriel Byrne,
Mohamed Bakri e Oded Kotler. Ópera-2 (Praia
de Botafogo, 340 — 266-2545): 14h, íeh, 18h,
20h, 22h. (16 ano»)

Uma judia americana de origem polonesa
separa-se do marido e vai morarem Israel onde
pretende terminar seus estudos de Direito. Lá,
ela acaba se envolvendo com um procurador da
Justiça, que se coloca contra ela vendo-a defen-
der a causa palestina. Co-produçáo franco-
ítalo-alemã.
¦ Com a eficiência narrativa, a segurança no
dominio de imagens que vem marcando sua
polêmica filmografia, Costa-Gavras abre nova
trincheira. Desta vez é a questão palestina,
vista através da crise de identidade de uma
mulher, Hanna K. No elenco vale destacar Jill
Clayburgh no papel-título.

DRIVE-IN
POR TRÁS DE UM ASSAS8INATO (Flash-
point). de William Tannen. Com Kris Kristof-
ferson. Treat Williams, Kevin Conway, Joa-
quim Martiney e Rip Tom. Drive-In Lagoa (Av.
Borges de Medeiros. 1426 — 274-7999):
20h30mín, 22h30min (14 anoa) Até quarta.

Dois patrulheiros da fronteira americana
com o México, insatisfeitos com o trabalho,
descobrem por acaso um jeep enterrado na
areia, com um esqueleto no lugar do motorista
e uma grande soma em dinheiro. Ao tentarem
desvendar o mistério passam a ser perseguidos
e suas vidas começam a correr perigo. Filme de
suspense. Produção americana.
FESTIVAL INTERNACIONAL — Exibição hoje
de No Tempo das Diligências (Stagecoaeh), de
John Ford. Com John Wayne, Claire Trevor e
Herbert Marshall. Clnema-1 (Av. Prado Júnior.
881): 15h30min. I7h30min. 19h30min,
21h30min (10 anos).

Clássico do western americano, cora todos
os elementos conhecidos do gênero. Vários
personagens empreendem uma viagem de dili-
gência, no tempo em que o Velho Oeste era uma
terra cheia de aventuras e onde tudo podia
acontecer.
RETROSPECTIVA JEAN-LUC QODARD — Exi-
bicão hoje de Duas ou Três Coisas Que Sei Dela
(Doux ou Trols Choses Que Je Sais dTSUc). de
Jean-Luc Godard. Com Marina Vlady, Anny
Duperey, Roger Montsoret e Jean Narboni.
Paissandú (Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-
4653): I5h30mln, 17h30min, 19h30roin,
21h30min (18 anos).

Um dia na vida de uma mulher que mora
em um dos grandes conjuntos residenciais

parisienses. Seus passeios, suas compras, seus
encontros, o marido e os filhos.

ESPOSAMANTE (Mogllamante), de Marco Vic-
cario. Com Marcello Mastroianni, Laura Anto-
nelli e Leonard Mann Cândido Mondes (Rua
Joana Angélica, 83 — 227-9882): 14h. 16h,
18h. 20h, 22h. (18 anos). Até domingo.

Um casal vive numa província italiana e o
marido tem que se ausentar durante algum
tempo por sofrer perseguições políticas. Du-
rante esse período, a mulher assume seus cora-
promissos profissionais como negociante de
vinhos e passa a viver as mesmas aventuras e a
conviver com as amizades do marido Produçáo
italiana.
JOHNNY. O QANOSTER (Johnny Dangerous-
ly), de Amy Heckerling. Com Michael Keaton,
Joe Piscopo. Marilu Henner. Maureen Staple-
ton e Peter Boyle. Lido-1 (Praia do Flamengo,
72): 14h. 15h50min. 17h40min. 19h30mln,
21h (16 anos).

Em 1930. a Depressão americana e a Lei
Seca fazem aumentar assustadoramente a cor-
rupçáoe o suborno. Apenas o crime organizado
prospera e a cada dia surge uma nova gang e
gatfgsters cada vez mais ousados. O filme é

uma comédia que mostra todos os clichês dos
filmes de gangster nessa década de 30.. Produ-
çáo americana.
O ÚLTIMO DRAGÃO (The Last Dragon). de
Michael Schultz. Com Taimak. Vanityy. Chns
Murney. Julius J. Carry 111 e Faith Prince.
Bristol (Av. Min. Edgard Romero, 460 — 391-
4822): 15h, 17h, 19h. 21h(i4 anos).

Uma história de jovens nova-iorquinos,
misturando musica, dança e artes marciais.
Um jovem negro devotado ao espírito e lenda de
seu herói — Bruce Lee — entra em conflito com
dois colegas da mesma rua. agressivos e bri-
guentos. Produção americana.
8EXO DE QUALQUER MANEIRA — Bruni-
Méier (Av. Amaro Cavalcante, 105 — 591-
2746): 14h, 15h30min, 17h, 18h30min. 20h.
21h30min (18 anos). Até quinta.

Filme pornô.

VÍDEO
TV BAR CLUB — Exibiçào ds Vídeo Concerto:
Ludwig Van Beethoven —- Sinfonia n° B. Com a
Orquestra Sinfônica de Viena. Regência de L.
Bernstein. Comentários de Yvelise Varella. Ho-

je ás 20h30min no TV Bar Club. Rua Teresa
Guimaráes, 92.
VÍDEO-ÓPERA — Exibiçào de Don Giovanni —
Glundeboume Festival Ópera (Mozart). Com
Benjamin Luxon, Stafford Dean. Leon Goeke e
Elizabeth Oale Hoje ás 14h. 17h e 20h, na Sala
de Vídeo Cândido Mendes, Rua Joana Angeli-
ca, 63.
VÍDEOS NO MISTURA FINA — Seleçáo de
vídeos, feita pelos freqüentadores, a escolher
entre Men at Work In S. Francisco. Sucessos
MTV. The Doors (Danctn' on Fire). Prince Llve.
James Taylor Live e Woodstock 1 e II. Rua
Garcia D'Ávila, 15. De2aasáb. a partirdas 22h;
domingo a partir das 20h.
VÍDEOS EM PETROPOLIS — Exibiçào de vi-
deos ãs 15h. com Top Secret; às 17h. Minha
Professora de Francês, de George Bower. com
Care Kaye e Mats Cattanzi; ãs I9h, oom os'
Rolling Stones: ás 20h. 8tar 80. de Bob Fosse.
Com Marieí Hemingway e Eric Roberts. Cinevi-
deo Bauhaus. Rua Joáo Pessoa. 88/sl. 27. Petró-
polis. Diariamente ás lSh. 17h, 19h e 20h. Até
amanhã.

EXTRAS
UM HOMEM E O CINEMA — Coletânea de
filmes com participação de Alberto Cavalcanti'
de 1922 a 1975. Paço Imperial. Praça XV. De 2» .
a sáb. às I6h30min.
CULTURA NEOHA — Exibição dos curta-
metragens: Partido Alto. de Leon Hlrshman;
Herança da Senzala, de Tânia Quaresma; Igre-
ja de Pretos e Pardos, sobre as Igrejas de Minas
Gerais s Estações, desenho animado. Hoje ás
19h, no CIEP Portão do Rosa, São Oonçalo.
Entrada franca.

NITERÓI
ABT-UFF — 8egunda Especial — Exibição de
Amigos Para Sempra, com Craig Wasson. Às
21h. (16 anos).
WINDSOR (717-6289) — Negócio Arriscsdo.
com Tom Cruise. Às Mhiomin, I6h,
17h50min. I9h40min. 91h30min (18 anos).
Até domingo.

CENTRAL (7170367) — Nos Calcanhares da
Mafla. com Eric Roberts. Hoje às I4h30min,
18h40min. 18h50min, 21h. (14 anos).
NITERÓI (719-9322)—As Orandes 8... do Sexo
Explicito Às 14h, íshiomin. 16h20min.
17h30min, 18h40min. 19h50min. 21h. (18
anos). Ate amanhã.

ICARAI (7170120) — Caçsdo pelos Cães de
Guerra, com Scott Glenn. As 15h. 17hlOmin,
I9h20min, 2lh30min. (14 anos). Ate quarta
CENTER (7U-6909) — O Cavaleiro Solitário.
com Clint Eastwood. Às 15h. 17h. 19h. 21h.(l4

— anos) Até domingo. <&•
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Uma geometria circense
PAULISTA 

de 41 anos, Ma-
noel Fernandes fixou-se no
circo para realizar seus últi-

mos trabalhos, cinco desenhos a car-
vão (expostos na galeria Espaço) e
dez telas em tinta acrílica (Sarame-
nha). A figura humana, estilizada e
relacionada a objetos geométricos
(cubo, trapézio), interessa-lhe princi-
palmente como forma. Caminhando
ou dançando, sugerem personagens
encontrados na arte etrusca, com a
qual admite identificar-se, "mas ca-
súalmente".

Premiado com viagem ao exte-
rior, em 1983, pelo VI Salão Nacional
de Artes Plásticas, da Funarte, for-
mado em Arquitetura e ex-professor
de desenho no MAM e na Escola de
Artes Visuais, Manoel escolheu o cir-
co como lugar onde, segundo o crítl-
co Mareio Doctors, "a fantasia per-
verte a ordem natural das coisas,
alterando códigos normalmente es-
perados do condicionamento social
ou comportamental".

os mmes da tv/Paixões como antigamente
Paulo A. Fortes

Tela de Manoel Fernandes

NA 
galeria de estrelas hollywoodianas, poucos

casais conseguiram chamar tanta atenção
para sua vida privada quanto Elizabeth Tay-

lor e Richard Burton. O romance entre os dois,
iniciado durante as filmagens de Cleópatra, em 1964,
durou até 1976, com muitas brigas, separações, pre-
sentes milionários, escândalos em aeroporto, grandes
bebedeiras.

Este relacionamento tempestuoso foi levado pe-
los dois para o cinema, numa longa série de filmes em
que o casal dava vazão aos seus talentos em fúria,
numa constante celebração de seu jeito over de amar.
Adeus às Ilusões (Tv Globo, 23h40mln) faz parte
desta série.

No filme, Liz Taylor é uma atriz excêntrica e
Burton um pastor conservador, e a paixão dos dois
está sempre permeada pelo conflito. A direção é de
Vlncent Minnelli, ótimo diretor de musicais (Um
Americano em Paris, Gigi), que consegue compor um
belo visual com as paisagens das praias desertas da
Califórnia, embora o roteiro seja excessivamente dra-
mático e o psicologismo tosco. O melhor do filme,
além da bela fotografia, é a música-tema, um clássico
americano: The Shadow of Your Smile, de Johnny
Mendell e Paul Francis Webster, Oscar de melhor
canção em 1965.

hr ^ÊÊÈÈÉÊ ______

Richard Burton e Liz Taylor: idílio
intenso em Adeus às Ilusões

BENJ1

Tv Globo — 14h20mln

(Bcnji) produçào americana de 1978, dirigida
por Joe Camp. Elenco: Benji, Francês Bavter,
Edgar Buchanan, Peter Brech, Christopher
Connely. Colorido (8S min)

Infantil, Três pessoas seqüestram dois ga-
rotos. O càozinho Benji torna-se investigador a
ajuda a polida.

O DRAOAO CHINÊS E O PISTOLEIRO
Tv Bandeirantes — 22h

(Btrangers and the Gunflgbter) produçào ame-
ricana de 1074, dirigida por Anthony M. Daw-
•on. Elenco: Lee Van Cleef. Lo Llah. Colorido
(109 min).

Western. Bandido (Cleef) mata acidental-
mente o banqueiro Wang e vai preso. O sobri-
nho (Lleh) do morto tira bandido da prisão a.
Juntos, t&o era busca do tesouro do tio.

ADEUS AS ILUSÕES

Tv Globo — S3h40mln

(Th* Sandpiper) produçào americana de 1985.
dirigida por Vincente Minnelli. Elenco; Elisa-
beth Taylor, Richard Burton, Eva Marie Saint,
Charles Bronson. Colorido (117 min).

Drmma. Big Sur, Califórnia.. Artista libera-
da (Taylor) se apaixona por pastor (Burton), o
que oauaa problemas entre ele e sua mulher
(Saint).

CURSOS
TEATRO SOB PRESSÃO: UMA FRENTB DB
RESISTÊNCIA — O ensaísta • Jornalista Yan
Michalaky fax amanha, às 18h30min, a quarta
conferência do ciclo de palestra» aotare o Teatro
Brasileiro. O tema é o do «eu último livro
lançado pela Zahar Informações no auditório
Murilo Miranda. Av. Rio Branco, 179/8° Entra-
da franca.

PSICOSE — Estáo aberta» as Insorlçoes para o
curso sobre Psicose que será dado pelo profes-
sor e psicanalista Paulo Vidal. As aulas come-
cam na quinta-feira, ás 21h e seráo analiaados
textos lacanianns • freudianos. Duraçáo de três
meses, lnformar^es na Livre Associação Palca-
nalltica. Rua Cde de Irajá, 641 (286-1890).
Taxa de CrS 100 mil.

ANALISE TRANSACIONAL — O objetivo, além
de. Informações básloaa. é dar uma vlaáo clara
da estrutura de personalidade e oompreender a

própria conduta. Aulas práticas e teóricas, com
apresentação dos psicólogos Jorge Aparecido,
Adriana Brumana e Míriam Matos, e infoio
previsto para nove de janeiro. Av. Copacabana,
978/1107 (257-9148).

GRAVURA E DESENHO — As artistas Heloisa
Pires Ferreira e Vera Roitman darào, a partir
do dia 30 de novembro, oficinas de gravura e
desenho para maiores de i4anos. Inscrições do
Sesc da Tijuca, Rua Barào de Mesquita. 539
(2085332).

LITERATURA E CINEMA — Programa do
curso de atualização: hoje Adaptação Cinema-
tográflca, com José Louzeiro; amanhã, A Lite-
ratura no Cinema, com Ipojuca Pontes; quarta-
feira. Literatura. Cinema e TV, com Roger
Samuel; quinta-feira, Euclides da Cunha nas
Fronteiras do Cinema e sexta-feira, A Arte da
Palavra e da Imagem, com Telónia Hill. Iníoio
sempre às 17h30min, no Sindicato dos Escrito-

RADIO ARTES PLÁSTICAS
res, Rua do Rosário, 104/3" (222-9182) Taxa de
80 mil, incluindo certificado.

SEMINÁRIO BINACIONAL EDUCAÇÃO. PES-
QUISA E TECNOLOGIA — A Semana de Israel,
que começa amanha no Copacabana Palace,
programou um seminário de dois dias, 27 e 28,
que abordará: a Educação em Israel, Desenvol-
vimento Tecnológico em Robótica. O Papel do
Microcomputador na Educação Matemática, Ir-
rlgaçào • Tecnologia Agrícola entre outros
temas. Palestras de Roberto Magalhães. Gover-
nador do Estado de Pernambuco. Arnaldo Nis-
kler, Abraham Arcavl. Master em Ensino das
Ciências do Instituto Weizman, e outros. Inseri-
ções a CrS 200 mil e CrS ÍOO mil, professores e
universitários. Tradução simultânea. Informa-
ções pelos telefones 237-1781 e 235-8819

A ETERNA PRESENÇA DE FERNANDO PES-
BOA — O Real Gabinete Português de Leitura
comemora o cinqüentenário de morte do poeta
português com um curso que terá Início hoje,
às 17h. As aulas serão dadas por Manuel Vilhe-
na de Carvalho, José Clecio Quesado e Cleonice
Berardlnelll. Na Rua Luis de Camões. 30. Ins-
criçóes a CrS 5 mil.

ENFEITES DE NATAL — A Obra Social O Sol
vai promover dois cursos de Natal amanhã-, o
primeiro, das I4h àa I6h, de Velas Perfumadas
e Sachés, com Ligía Filgueira, e o segundo, das
14h às 17h, sobre Papier Maché, com a profes-
sora Ana Lúcia Sigaud. Inscrições a Cr$ 120
mil (velas) e CrS 200 mil (papier maché). Rua
Corcovado. 213 (294-6108).

CAMÕES E SUA DIMENSÃO LÍRICA — O pro-
fessor Leodegário Azevedo Filho organizou
uma série de palestras sobre a obra do escritor
português. Aulas de hoje até sexta-feira, das
I8h às 20h, no Centro Luso-Braslleiro de
Cultura, Rua Pereira da Silva, 310. Inscrições
gratuitas.

MUSICA
TRIO RIO DE JANEIRO — Recital de piano,
flauta e violoncelo. Hoje. ás 20h30min. na Casa
Rui Barbosa. Rua S. Clemente 134. Ingressos a
Cr$ 35 mil, em benefício do Lar Paulo de Tarso.

FESTIVAL VILLA-LOBOS — Apresentação do
conjunto Nó em Pingo D'Água com a participa-
ção de Turibio Santos (violão) e Paulo Sérgio
dos Santos (clarinete). No programa, Villa-
Lobos, Pixinguinha, E. Nazareth. Chiquinha
Gonzaga e outros. Hoje, às 2lh, no Circo Voa*
dor. Lapa. Ingressos a CrS 20 mil.

HELENA JANK — Recital da cravista e lança-
mento do disco Variações Ooldberg, de Bach.
Hoje, às 21 h, na Sala Cecília Meireles. Lgo. da
Lapa, 47. Ingressos a Cr$ 8 mil e CrS 4 mil.

SEGUNDAS LÍRICAS — Apresentação de O
PaiB dos Sorrisos, opereta de Franz Lehar. Com
Herciho Pinto. Marina Monarcha, Leda Lindt-
fort e outros. Regis seu r. Franco Pierantl. Hoje,
ãs I8h30min, no Teatro Glauce Rocha, Av. Rio
Branco, 179. Ingressos a CrS 10 mil.

FESTIVAL VILLA-LOBOS — Apresentação da
Orquestra de Violoncelos, sob a regência do
maestro Alceu Bocchino. Solistas: Maria Lúcia
Godoy (soprano) e Alceu de Almeida Reis (vio-
loncelo). No programa, Bach e Villa-Lobos.
Terça-feira, às 2lh. na Sala Cecília Meireles,
Lgo da Lapa, 47. Ingressos a Cr$ 15 mil.

MÚSICA NO IBAM — Recital do pianista Luiz
Fernando Garcia interpretando Bach-Busoni,
Chopine Rachmaninoff. Terça-feira, àa aih. no

JORNAL DO BRASIL
AM 940KHjs

Jornal do Rio: de 2a a 6*. das 6h30min às 9h.
JBI — Jornal do Brasil Informa: ds 2* a 6*
7h30mln. 12h30min, 18h30min e 0h30min,
sáb, as 7h30mln. 12h30mlne 19h30mln; dom.
às 7h30mtn, I2h30min e 20h30min.
Manha JB. de 2a a 8*. llh. Grande Debato.
Apresentação de Luis Santoro.
Repórter JB, primeiros 6 minutos de cada hora.
Além da Notloia — com Villas-Boas Corrêa, àa
7hõ0min e 8h45min.
ENCONTRO COM A IMPRENSA, de 2* a 8*. àa
14h. Hoje, entrevista com a escritora Lygia
Fagundes Telles. Jornalista convidada: Vivian
Wyler, do JORNAL DO BRASIL. Apresentação
do repórter NERI VITOR.
Por Dentro da Economia — ás ShOSmin •
lShlOmin.
A Margem da Noticia — Com Rogério Coelho
Neto às I7hõ0min
Campo e Mercado às 7h50min.
Informações Marítimas e Portuárias às
6h50min, com Pinto Amando.
Arte Final de 2* a 8*. e dom., às 22h oom
Maurício Figueiredo.
PROORAMAÇÀO ESPORTIVA
De 2* a 6»
7h — Jogo Aberto — com Vitorino Vieira

Teatro do Ibun, Lgo do Ibara. 1. Entrada
franca.

PROGRAMA AURÉLIO DE LA VEOA — Apre-
sentação de Margarita Schack (mezzo soprano),
Maria Luiza Corker (piano). Beatriz Roman
(piano) e Noel Devos (fagote). Regência de Mar-
los Nobre. No programa, peças do compositor
americano Aurélio de Ia Vega. Terça-feira, às
18h30min, no auditório do Consulado Ameri*
oano. Av Presidente Wilson. 147. Entrada
franca.

VESPERAL LÍRICA — Trechos de Ernani, de
Verdi. Com Amauri René, Marlene Ulhoa, Er-
nani Camargo e Hely de Souza. Ao piano, Larry
íountain. Participação do Rio Ballet Studio.
Terça-feira às I9h, no Teatro Dulcina, Rua
Alcindo Guanabara, 17.

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA —
Concerto sob a regência do maestro Henrique
Grégori. Solistas: Joáo Daltro de Almeida (violi-
no), Norton Morozowicz (flauta) e Luiz Carlos
Justi (oboé). No programa, peças de Bach. Ter-
ça-feira, ãs 18h30min, no auditório do BNDES.
Av. Chile, 100. Ingressos a CrS 20 mil. Estacio-
namento gratuito.

BODAS DE FIQARO — Opera de Mozart com
libreto de Lorenzo da Ponte. Direçào de Ivone
Lima. Regência do maestro Roberto Duarte.
Com a Orquestra Sinfônica da Escola de Muni-
ca. Quarta-feira e Sexta-feira, àa 17h30mln, no
Salão Leopoldo Migues, Rua do Passeio, 98.

TEATRO
DIREITA VOLVER — Comédia de Lauro César
Muniz. Direçào de Roberto Frota. Com Rosama-
ria Murtinho. Mauro Mendonça, Débora Duar-
te. Felipe Wagner. Anamaria Nascimento Silva
• outros. Teatro Vanucci, Rua Marquês de S,
Vicente. 52/3°(274-7248). 2ae3a,àa2iffSomin:
de 4* a 6a, às 17h. Ingressos 2ae 3* a CrS 40 mil;
e Cr» 28 mil, estudantes; de 4* a 8* a CrS 38 mil
e CrS 20 mil, estudantes. Hoje, estréia para
convidados e classe artística.

C DE CANASTRA — Texto, direçào e interpreta-
ção de Felipe Pinheiro e Pedro Cardoso. Dire-
çào musical de Tim Rescala. Figurino de Gui-
lherme Karan. Todas as 2aa o 3" àa 21 h30min.
no Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angéli-
ca. 83 (827-9882). Ingressos a Crt 20 mil. Até
dia 3 de dezembro.

CASA DE ORATES — Texto de Arthur e Aloislo
de Azevedo. Direção de Eduardo Tolentino de
Araújo. Direçào musical José Lourenço. Com o

DANÇA
RELAÇÕES — Espetáculo da Sylvio Dufrayer
Cia de Dança. Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa
Isabel, 430 (275-6095). a» e 3» e dlaa 8 s 3
dezembro, às21h. Ingressos a Cr» 26 mlle Cr*
20 mil, estudantes.

ThlSmln — Primeiras do Esporte
Shaomln — Destaques Esportivos
8h30min — Bola Rolando — com Edson Mauro.
íahOSmin — Esportes ao Meio-Dia — com Ce-
sar Rizzo
I7h05mln — Bola Dividida — com Sandro
Moreyra
18h05min — Na Zona do Agrião — com João
Saldanha
17h às IBh — Bola em Jogo — com repórteres,
ao vivo
80h30min — Resenha Esportiva JB — com
Loureiro Neto
aihosmln — Debates Esportivos JB
Quartos a quintos — JB Futebol Show

FM ESTÉREO
99,7MH_

HOJE
SOh — Reproduções a raio laser: A Criação,

de Haydn (Edith Mathls, Francisco Aralza.
José van Dam, Coros, Filarmônica de Viena e
Herbert von Karajan — 114:23). Reproduções
convencionais: Três Peças para plano, op. 11,
de Schoenberg (Pollini — 13:29); Introdução e
Rondo Caprichoso, para violino a orquestra, de
Salnt-Saens (Igor Otstrakh — 8:33); Fandango.
de Soler (Puyana — 041), Taeso — Lamento e
trlonío, ds Liszt (Karajan — 22:37).

grupo TAFA. Teatro Ipanema, Rua Prudente de
Morais. 824 (247-9794). 2» e 3», às 21h30m.
Ingressos a Cr$ 25 mil.

[\QUATR0 VEZES BECKETT — Textos de
•-pf Beckett. Tradução de Millôr Fernandes.
Direçào de Gerald Thomas. Com Sérgio Britto,
Rubens Correia, ítalo Rosai e Richard Righetti.
Teatro dos Quatro, Rua Marquês de S. Vicente,
82 (274-9895). 2* e 3*, às 21h30min. Ingressos
a CrS 30 mil e Cr$ 25 mil, estudantes.
• Investigação profundamente renovadora da
linguagem teatral utilizando textos de Samuel
Beckett numa convenção cênica, ãs vezes intri-
gante, outras impecável. No elenco afiadíssirao
deetaca-Be ítalo Rosai.

A DISPUTA — Comédia de Marivaux. Tradução
e direçào de Luiz Antônio Martinez Corrêa.
Música de Villa-Lobos. Escola da Teatro da
Uni-Rio, Av. Pasteur. 438. 8* e 8». às 19h s sab e
dom, àa 19h e 21h; 8a, às 2ih. Entrada franca.

RETORNO AO SONHO — Espetáculo com o
Ballet Studio Sônia Castelo Branco. Coreogra-
fias de Cario Louzada. Hoje, às 2ih, no audltó-

rio do BNH, Av Chile, 230.

A programação e os horários sao da responsabilidade das emissoras.

SHOW
CHORO NO MIS — Apresentação de Raul ds
Barros. Dirce Leite e regional Choro Só home-
nageando a cantora Marlene. Hoje às
18h30min, na Pça Rui Barbosa, 1. Ingressos a
Cr$ 5 mil.

TURÍSTICOS
OLÈ OLÁ — Show de Iracema, Gloria Cristal
com a orquestra do maestro índio e As Mulatas
Que Nâo EHtào no Mapa. Música ao vivo para
dançar a partir das 20h30min. Show, às
23hl5min. Oba Oba, Rua Humaitá, 110 (288-
9848). Couvert a CrS 70 mil. Hoje, festa 60 anos
da Radio Tupi com o entrega de troféus.

GOLDEN RIO — Show musical oom a cantora
Watusi e o ator Fernando Multedo à frente de
um elenco de bailarinos. Direçào ds Mauricio
Sherman. Coreografia Juan Cario Borardi. Or-
questra do maestro Guio de Moraes. Soala-Rio.
Av. Afrânio de Melo Franco, 298(239-4448). De
2a a dom. às 23h. Couvert a Cr$ 150 mil.

SONHO SONHADO DE UM BRASIL DOURADO
— Bhow diariamente, às 23h, oom os oantores
Sapoti da Mangueira e Silvio Aleixo, com parti-
cipaçào de 125 artistas, mulatas e ritmistas e
orquestra sob a regência do Maestro Silvio
Barbosa. Direção de J. Martins e Sônia Martins.
Consumação a CrS 130 mil. coro direito a bebi-
da nacional à vontade e salgadinho. Platafor-
ma. Rua Adalberto Ferreira. 32 (274-4022).

KARAOKE
BAMBINO DORO — Programação: 2* a 4*. às
21h, Pagode do Karaokê animado por Alceu
Maia. 5a a sáb. Manuel da Conceição. Alceu
Maia, Sá Moraes e Marcelo Miranda. Sempre, às
21h30mln. Sem couvert, Rua Real Grandeza,
238.

CANJA — Diariamente a partir das 20h, karao-
kè, onde o cliente canta acompanhado de play-
backs ou dos músicos Arnaldo Martinez (piano)
e Alctr (violão). Apresentação do cantor Mario
Jorge. ConsumaçãoaCr$30mile6aesábaCrS
45 mil. Av Ataulfo de Paiva. 375 (511-0484).

FESTA DO KARIOKÊ — No andar térreo, pista
de dança e música ao vivo apresentada pelo
ator Mário Jorge. No andar superior, apresen-
tação do ator Rinaldo Genes. As 2as. grupo Son
Caribe; 4*s pocket show de humor com Fernan-
do Reski. Couvert e consumação a CrS 20 mil.
Vogue, Rua Cupertino Durào, 173 (874-4148).

CASAS NOTURNAS
BECO DA PIMENTA — Programaçào: 2a, samba
com Beto Galinha-, 3a, grupo Madeira de Lei; 4a.
country com o Creme ds Tangerina; 5a, Trio de
Janeiro; 8a e sáb. as cantoras s compositoras
Fernanda e Sarah Benchimol. 8a e 3a. àa
21h30min; 4a e 5a, às 88h e 8a e sáb. às
82h30min. Couvert de 2a a 5a a Cri 12 mil e 8a e
sáb a CrS 18 mil. Rua Real Grandeza. 178 (225-
3053).

PROJETO ASA BRANCA — Bhow do gaitista
Renato Borghetti. Av. Mem de Sá, 17 (883-
4428). De 8a a 8a. às 18h30mln.

JAZZMANIA — Programaçào: de 8a a 4a, o
trompetlsta Don Harris e conjunto; de 5a a sáb,
o trompetlsta Márcio Montarroyos. Sempre, àa
83h. Couvert de 2a a 4a a CrS 18 mil e de 5a a
sáb, a CrS 25 mil. Consumação de 2a a 4a a CrS
15 mil e de 5a a sáb a CrS 85 mil. Rua Rainha
Elizabeth, 789 (287-2447).

POESIA E BOÊMIA — Encontros poéticos oom
Ronaldo Brito. Claudia Ribeiro, Carlos Lima e
Jair F dos Santos. Hojs, àa 22h, no Canto da
Boca, Rua Aarão Reis, 20, 8. Teresa. Entrada
franca.
CANTO E VIOLÃO — Apresentação do canelo-
neiro popular com Maria Lúcia Amaral (canto)
e Augusta Campos (violào). Hoje, às 20h. na
Milavai. Rua da Matriz, 89. Ingressos a CrS 10
mil.

O AR, O TEMPO E O VENTO — Show de
lançamento do Lp do cantor e compositor Saul
Barbosa. Hoje. às 20h, no Mistura Fina, Rua
Garcia D'Ávila. 51.
CLUBE l — De 2a a sáb, às 23h, o pianista Luiz
Carlos Vinhas, a cantora Liliane e o contrabai-
xista Luca Maciel. De 3a a dom. ás 22h. Maurí-
cio Faria (piano) e Bebeto (contrabaixo). Âs 5as,
às 24h, Fred Solaro (cantor italiano). Consuma-
çâo a CrS 25 mil. Couvert de 2a a CrS 20 mil, 3a
a 5a a CrS 15 mil a 8a e sáb a CrS 20 mil.
Feijoada sáb, às 14h, com Chiquinho (piano) e
Bebeto (contrabaixo) a CrS 35 mil. Rua Paul
Redrem, 40 (2B9-3148).

SAMBA NA UNGUA DQ PE
A Beija-Flor fala de cadeiras: mexe-mexe, bole-bole, dá
que dá. E diz tudo no pé: pulula, pipoca, presepa.
Show de luxo e gingado. Samba de pé em pé.
A autenticidade do terreiro e o esplendor da avenida no
alto do Morro da Urca. Diz!!!

____;

Direção artística:
Joãozinho Trinta

BEIJA-FLOR SOBE 0 MORRO
0 restaurante estará aberto a partir das 20 horas.
Todas as segundas-feiras.
A partir das 21:30 hs na Concha Verde do Morro da Urca I
(totalmente coberta). «
Preço único: 60.000 (passagem do bondinho incluída).
Estação de embarque: Av. Pasteur, 520 - Praia Vermelha
Informações e reservas: 541-3737 - 295-2397 - 295-2149.
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MANOEL FERNANDES — Desenhos, na Oale-
ria Espaço, Rua Visconde de Pirajá, &50. Innu-
guraçào hoje ás IBh. De 2a a 8a daa lOh as 20h;
sábado das 9h as 14h. Pintura», na Galeria
Saramenha, Rua MarquÔs de S. Vicente,
52/185. Inauguração hojeàs21h. De2aaBadaa
lOh àa 22h; sabado das lOh àa I8h. Até o dia
11.

PEDRO AZEVEDO — Pinturas. Inauguração
hoje às 21h, na Galeria do Centro Cultura,
Cândido Mendes, Rua Joana Angélica, 83. De
2a a 8a das IBh àa 22h; sábado daa íehàs 20h.
Até o dia 9. Inauguração hoje às 22h. na MPB
Arte, Rua Visconde de Pirajá, 187. De 2a a 8a
das 13h àa 21h; sábado das 17h às 20h. Até o
dia 14.

PEDRO PELLEGRINO — Aorlllco sobre tela.
Sala de Exposições Cândido Portinari/UERJ,
Rua Sáo Francisco Xavier, 524. Inauguração
hoje às 19h30mln. De 2a a 8a das 9h àa 22h. Até
o dia IO.

8TENIO PEREIRA — Pinturas. Galeria Beco da
Arte. Rua Marquês de S. Vicente, 82/301. De 2a
a 6a das 9h30min às 22h; sábado das 9h30min
às lshSOmtn.

FERNANDO DUVAL — Pinturas. Galeria Con-
temporànea, Rua General Urquiza. 67 - loja 8.
De 2a a 6a, daa 9h às 1 lh30min e das I3h au

• 19h. Sábados, das 9h às 13h. Até sábado.

OENI MARCONDES — Pinturas. Sofficl. Av.
Oeneral San Martin. 509. De 2a a sábado, daa
9h às 18h. Até quinta.
ARTEFIOS/ARTIFÍCIOS — Trabalhos em cai-
xas de madeira, naylon. fios e botões de Verònl-
ca Saldanha. Matias Marcler. Av Ataulfo de
Paiva, 270 - 3o andar. De 2a a 6a, das lOh às
22h. Sábados, das lOh às 20h. Último dia.

PEQUENOS FORMATOS DE GRANDES AR-
TI8TAS — Obras de vários artistas, entre eles
Dacosta, Antônio Bandeira. Sellar, l_—zarini,
Antônio Maia e outros. MC Artes Plásticas. Rua
Teixeira do Melo. 31 A. De 2a a 8a. das lOh àa
21h. Sábados, daa lOh ás 18h. Até dia 20 de
dezembro.

TRES CAMINHOS — Pinturas de Eraldo Motta,
Nora Seilicovich e Waldemar Gomes Filho. Ga-
leria de Arte do Instituto Brasll-Estados Uni-
dos, Av. Copacabana, 690 — 2o andar. De 2a a
6a, daa 12h às 21h. Até dia 8.

JOHN NICHOLSON — Pinturas. OB Arte. Av.
Atlântica. 4.240 — ssl 129. De 2a a 6a, daa lOh
às 21h. Sábados, das 14h às 18h. Último dia.

MASANORI URAGAMI — Pinturas. AM Nis-
moyer. Rua Marquês de Sáo Vicente. 52 — loja
205. De 2a a 6a, das lOh às 22h. Sábados, daa
10h às 18h. Até amanha.

U_Y RIBER — Fotografias. Clube Prlvá He
Man. Rua Dr. Borman, 27 — Niterói. De 2a a 6a.
das 18h às 20h. Até sábado.

V SOFIBRA — Exposição filatélica comemora-
tiva do 74° aniversário da Sociedade Filatélica
Brasileira. Salão de Exposições da ECT. Av.
Presidente Vargas, 3077. De 2a a 6a das 9h àa
IBh. Até quarta.
RIO: VERTENTE SURREALISTA — Obras de
Cícero Dias, Ismael Nery. Oulgnard. Tarslla do
Amaral e Maria Martins. Galeria de Arte Ba-
nerj. Av. Atlântica. 4.066. De 2aa8a. daa lOhàs
2th. Sábados, das 18h àa 21h. Até dia 14 de
dezembro.

VALE DO JEQúnTNHONHA — Exposição de
artesanato do Vale do Jequitinhonha. Galeria
Pé de Boi, Rua Ipiranga. 55. Laranjeiras. De 2a
a 6a das 9h às I9h, 5a até àa 21h; sáb. das 9h àa
12h. Até sábado.

LUIZ RAPHAEL — Pinturas. Biblioteca Reglo-
nal de Copacabana, Av. Copacabana, 702 — 4o
andar. De 2a a 6a, das 8h às 20h. Até quarta.

CARLOS COCARELLI — Pinturas e desenhos.
Galeria de Arte do Hotel Nacional, Av. Nie-
meyer. 789. Diariamente, das 8h às 22h, Até
sábado.

FERNANDA JUNQUEIRA — Pinturas e pastel.
Galeria Paulo R. Cunha. Av. Ataulfo de Paiva.
135'102. De 2a a 8a das 10hàs21h;sáb. daa lOh
às 14h. Até o dia 10.

AMAURV CHAVES — Pinturas. Galeria OUvel-
ra Kann, Rua Visconde de Pirajá. 351 loja 105.
De 2a a 6a das lOh àa 21h:aáb. das lOhàs 14h.
Até o dia 4.

ELY BRAOA — Pinturas. Galeria Jordy, Rua
Visconde de Pirajá. 82/112. De 2a a 6a das lOh
às 21h; sáb. das tOh às 18h. Até o dia 7.

ORACIELA OALIZIA DE TAGLIAFERRI — De-
senhos. Consulado da Argentina, Praia de Bo-
tafogo, 228. De 2a a 6a das 13h àa 19h. Ató o dia
8.
POR LA LTBERACION — Pinturas de vários
artistas nacionais e internacionais entre eles
Volpi. Maria Bonomi, Anna Letycta e o cubano
Portocarrero. Museu do Ingá, Rua Presidenta
Pedreira, 78. De 2a a 6a. daa llh às 21h.
Sábado, domingos e feriados, das 14h àa lSh.
Até quarta.

Àdemilde Fonseca, a
rainha do chorinho,

é a convidada de
hoje de Dirceu Leite
e regional Choro Só
no Viro do Ipiranga.

Com 42 anos de
carreira, Àdemilde
ainda põe o pé na

estrada para shows
diversos, em que o
público costuma

brindá-la com
pedidos de sucessos

como o do seu
tradicional Tico Tico

no Fubá

DA BOCA PRA FORA — Apresentação de músi-
ca e poesia com Duda Anysio, Isabella Secchin,
Maury Aklander, Tlciana Studart e Tony
Aguiar. 2a, às 22h30min, no Botanic Rua
Pacheco Leão, 70. Dom, às 22h30mln, no Mis-
tur» Fina, Rua Garcia D'Ávila, 51. Couvert 2a a
Cr« 12 mil e dom a CrS 15 mil.

ALÓ ALÓ — Programação de 2a a sáb, às
22h30min. a cantora norte-americana Carol
Rogers, Edson Frederico (piano). Ricardo Costa
(bateria) e Luiz Alves (contrabaixo). De 3a a
dom, às 22h, grupo de Joáo Carlos Coutinho
(plano). Couvert de dom a 5a a CrS 50 mil e 6a e
sáb a CrS 60 mil. Rua Barão da Torre. 368(521-
1480).
CARINHOSO — Diariamente, às 22h. o oonjun-
to de Dora e Carinhoso. Couvert de dom. a 5a. a
CrS 20 mil 6a e sáb., e véspera de feriado a CrS
30 mil. Rua Vise. de Pirajá. 22 (287-0302).
CALIGOLA — De 3a a dom., Edson Frederico
(piano) e Luiz Alvos (contrabaixo). De 2a a aáb,
Manoel Gusmão (contrabaixo), Ubiratam Men-
des (piano). De 3a a dom, as cantoras Lygia
Drummond e Gioconda. Couvert de dom. a 5a a
CrS 20 mil. 8a e sáb. a CrS 4o mil. Em outro
ambiente, música para dançar com o discoteca-
rio Bernard de Castejá. Rua Prudente de Mo-
rais. 129.

DANCETERIAS
HELP — Música de discoteca diariamente a
partir das 21 h30min. Ingressos de dom. a 5a a
CrS 25 mil, homem e Cr$ 20 mil, mulher; 0a
sáb- e vesp. de feriado, a Cr$ 35 mil, homem e
CrS 30 mil, mulher; vesperal sáb e dom. à* 16h
a CrS 10 mil (no sáb) e CrS 15 mil (no dom). Av.
Atlântica. 3432 (521-1298).
CIRCUS DISCO — Diariamente, a partir das
22h e dom, vespas I6h- Ingressos a CrS 15 mil.
homem e CrS 8 mil, mulher. Vesperal a CrS 5
mil, menino e CrS 4 mil, menina. O ingresso dá
direito a um drink ou refrigerante. Rua Gal.
Urquiia. 102 (227-7895).
PAPILLON — De 2a a 4a e 6a e sáb, às 22h.
discoteca, 5a, Beatles Alive, com o grupo Idéia
Fixa. Ingressos do 2a a 4* a CrS 20 mil. 5a a CrS
30 mil. 8a a CrS 28 mil e sáb a CrS 40 mil. Hotel
Intercontinent^, Av. Prefeito Mendes de Mo-
raes. 222 (322-220O).
MIKONcr; — Diariamente, a partir daa 22h.
música de discoteca. Consumação só na 6a e
sáb. a CrS 25 mil. Rua Cupertino Durão, 177
(294-2298).

TELEVISÃO
CANAL 2

8:15 Atenção, Professor
8:46 Aprenda Inglês com Música
9:15 Telecurso Io Grau
9:30 Telecurso 2° Grau
9:45 Aperfeiçoamento do Professor—Quallfl-

cação Profissional
10:00 Fantasia — Programa infanto-juvenil
18:00 Telecurso 2o Grau — Reprise
18:15 Telecurso Io Grau — Reprise
12:30 Os Médicos
13:30 Sem Censura — Discussão dos fatos em

evidência
15:48 Teleconto — Adaptação do conto Prima

Bolinha
18:30 Aperfeiçoamento do Professor — Quali-

ficacão Profissional — Reprise
16:45 Telerromance — Adaptação do romance

Casa de Pensão
17:30 Sitio do Pica-Pau-Amarelo — Seriado

infantil
18:00 Fantasia — Programa infanto-juvenil
20:00 Eu Sou o Show — Trajetória de um artis-

ta. Hoje: Grande Otelo
20:35 Ao Vivo Local — Noticiário local
80:55 Ao Vivo Nacional/Internacional — Nott-

ciário
81:85 O Advogado do Diabo — Jornalístico

oom entrevistas. Hoje: Sócrates
88:88 Os Editores — Noticiário político
83:00 1985 — Discussão Informal sobre diver-

sos assuntos
0:00 Eu Sou o Show — Reprise
0:30 Boa-Noite de Jonas Rezende

23:16 Jornal da Manchete — 2aEdlçâo — Resu-
mo das principais noticias do dia

00:00 Rio em Manchete — Noticiário local
00:10 Frente a Frente — Programa de entre-

vistas

CANAL 7

CANAL 4

6:45 Programa Jimmy Swaggart—Programa
religioso

7:16 Qualificação Profissional — Programa
educativo

7:30 Show de Desenhos — Programa infantil
8:00 O Despertar da Fé — Programa religioso
8:30 Ela —Programa feminino

10:45 Ele no Ela — Programa de entrevistas
11:85 A Maravilhosa Cozinha do Ofélia — Pro-

grama de culinária
11:55 Boa Vontade — Programa religioso
12:00 Esporte Total — Noticiário esportivo
12:30 Fórmula Única — Musicais e variedades
14:00 TV Criança — Programa infantil
17:55 Fim de Tarde — Seriado Jeannle É um

Gênio
18:25 Fim de Tarde — Seriado A Feiticeira
18:55 Olhar de Marúsia — Jornalístico
10:10 Jornal do Rio — Noticiário local
19:30 Jornal Bandeirantes—Noticiário nacio-

nal e internacional
80:00 Guerra, Sombra e Água Fresca — Seria-
do humorístico
80:30 Oito e Mela — Jornalístico
81:30 Segunda Sem Lei — Filme: O Xerife da

Cidade Explosiva
83:30 Ação e Investimento — Jornalístico
0O:O0 Jornal da Noite — Noticiário nacional
O0:10 Dinheiro — Indicadores econômicos
0O:l& O Gordo e o Magro — Humorístico

6:30 Telecurso Io Grau — Programa educa-
tivo

8:45 Teleourso 8° Grau — Programa educa-
tivo

7:00 Bom-Dia, Brasil — Programa de entre-
vistas

7:30 Bom-Dia Brasil — Reprise
8:00 TV Mulher — Programa feminino
9:85 Halley — Olhe Para o Céu — Reprise
9:30 Balão Mágloo — Programa infantil

18:25 RJ TV — Noticiário local
18:40 Globo Esporte — Noticiário esportivo
13:00 Hoje — Programa jornalístico
13:25 Vale a Pena Ver de Novo — Reprise da

novela Jogo da Vida
14:80 Sessão da Tarde — Filme: Benjl
16:85 Sessão Aventura — Seriado: Vegas
17:10 Halley — Olhe Para o Céu
17:15 Caso Verdado — Hoje: Apartamento das

Ilusões
17:55 De Quina Pra Lua — Novela de Alcides

Nogueira
18:50 Ti-Ti-Ti — Novela de Cassiano Gabus

Mendes
19:45 RJ TV — Noticiário local
18:55 Jornal Nacional — Noticiário nacional e

internacional
80:25 Roque Santeiro — Novela de Dias Gomes

e Aguinaldo Silva
81:20 Viva o Gordo — Humorístico com Jô

Soares
88:15 Grande Sertão: Veredas — Minissérie

baseada em Guimarães Rosa
83:00 Jornal da Globo — Noticiário
83:30 RJ TV — Noticiário local
83:40 Festival de Sucessos — Filme: Adeus àa

Ilusões

CANAL 9

CANAL 6

8:45 A Hora da Eucaristia — Programa reli-
gioso

9:00 Igreja da Graça — Programa religioso
9:30 Patatl Patatã — Programa educativo
9:45 Desenho

10:00 Posso Crer no Amanhã— Programa reli-
gioso

10:15 Comer Bem — Culinária
10:30 Videoolip—Musical
11:30 Programa em Tempo — Entrevistas
12:00 Record em Notícias — Noticiário nacio-

nal e internacional
13:30 À Moda da Casa — Programa de cuh-

nária
13:45 O Gênio Maluco — Desenho
14:00 Tlo-Tao na Tarde Maior — Infantil
15:00 Tartaruga Biruta — Desenho
15:30 Rod Rocket — Desenho
16:00 Beany e Cecil — Desenho
16:30 O Gênio Maluco — Desenho
17:00 Os Dois Caretas — Desenho
17:30 Vibração — Programa jovem
18:00 Férias no Acampamento — Documenta-

rio
18:30 Jornal da Record — Notioiário
19:15 Videoolip — Musical
80:15 Aventura aos Quatro Ventos — Do-

cu men tário
80:45 O Mundo é Pequeno — Documentário

81:10 Informe Econômico — Comentários so-
bre economia

81.15 Gente do Rio — Show de entrevistas
83:15 Enoontro Marcado — Programa de entre-

vistas
O:00 Cash — Programa sobre economia

08:30
10:00
12:00

13:00
13:30
14:30

15:00
18:00
19:00
19:30
19:45

20:00

21:00

81:10

28:10

83:10

Programação Educativa
Torneio 8ulamérica Open de Tênis
Manchete Esportiva — IoTempo — Rese-
nha esportiva nacional e internacional
Jornal da Manchete — Edição da Tarde
— Noticiário
Sessão Animada — Desenho animado
Mulher de Hoje — Programa feminino
De Mulher para Mulher — Programa
feminino
Clube da Criança — Programa infantil
Cine-Açáo — O Homem Aranha
Tamanho Familia — Seriado de humor
Rio em Manchete — Noticiário local
Manchete Esportiva — a° Tempo — Rese-
nha de atualidades esportivas
Jornal da Manchete — Ia Edição — Nott-
ciário nacional e internacional
Esquentando os Tamborins — Os prepa-
rativos para o carnaval
Acredite se Quiser — Série documenta-

CANAL 11

A História do Automóvel
rio
Momento Econômico j_

- Documenta-

7:80 Patatl Patatá — Programa educativo
7:30 Gato Félix — Desenho
8:00 Sessão Desenho — Seleção ds desenhos

animados
14:30 Jerônimo — Novela
15:15 O Direito de Nascer — Novola
16:15 Ultraman — Desenho
18:45 Show da Pantera — Desenho
17:15 Popeye — Desenho
18:00 Gaguinho — Desenho
18:30 Carrossel — Desenhos
19:05 Jornal da Cidade — Noticiário local
19:15 Jornal Notioentro — Noticiário nacional

e internacional
19:45 Uma Esperança no Ar — Novela
20:15 Soledad — Novela
20:45 Luey Show — Seriado
81:15 Pantera Cor-de-Rosa — Desenho
21:25 O Homem Que Veio do Céu — Seriado
88:80 Agentes da Felicidade — Seriado
OO30 Jornal 24 Horas — informativo
00:50 Idéia Nova — Programa jornalístico



Carlos erto, e v \jCXj
Agora, o galã

está no elenco de "D. Beja
Foto de Vlvianne Rocha

Míriam Lage

ATENÇÃO 

fãs saudosas de Car-
los Alberto, aquele galã moreno,
bonito e impecável que há 20
anos enfeitiçava seus corações

sonhadores na pele de Frederico Aldama,
na novela Eu Compro Essa Mulher: ele
está de volta. Há exatos sete dias, a Man-
chete conseguiu convencê-lo a aceitar o
papel de Motta, o ouvidor do rei, na série D.
Beja, interrompendo um sumiço de quase
dez anos. Carlos Alberto deixou de fre-
qüentar os estúdios em 1975 quando, a
pedido de Janete Clair, interpretou o char-
moso maestro Clovis di Lorenzo, em O
Bravo. Convites não lhe faltaram mais ele
limitou-se a aparições eventuais em alguns
poucos programas especiais.

"Não houve abandono e não existe
volta", dizia ele em 1975. Hoje, repete a
mesma história: "Não estava na minha
disposição de espírito fazer televisão esses
anos mas jamais me considerei um ator
aposentado. Só que se a gente passa a vida
inteira diante de uma câmera, vira vídeo-
teipe". Foi para fugir do repeteco, inevitá-
vel para ele, que Carlos Alberto preferiu
adotar a trajetória de um ator-cometa:
aparece, brilha e some de vista. Sempre
volta, um dia.

Gaúcho de Arroio Grande, 58 anos,
Carlos Alberto Squeff Soares conta que
parte em vôo livre nesses períodos em que
se afasta dos palcos. "É terrível a perda de
liberdade. Passa-se a ser de domínio públi-
co, a popularidade nos encarcera numa
vitrine. E, vivendo a ficção por oficio, a
gente acaba perdendo a identidade. Achei
melhor parar e buscar minhas raizes".

Formado em Geologia do Petróleo e
Literatura Comparada pela universidade
de Michigan, nos Estados Unidos, Carlos
Alberto começou em teatro por puro acaso.
Pelo tipo físico, foi convidado para fazer
um mexicano numa peça que era encenada
pelos alunos da Escola de Arte Dramática
de Michigan. Subiu ao palco, sem inibi-
ções, e foi uma boa surpresa para o diretor.
De volta ao Brasil, foi chamado para uma
ponta no filme O Craque no dia em que
visitava os estúdios dirigidos por José Car-
los Burle. Um ano depois, em 1954, fazia
Rua sem Sol que marcava a estréia de
Glauce Rocha e Dóris Monteiro, dirigidas
por Alex Viany. Seu desempenho foi aplau-
didíssimo e ele ganhou o prêmio Saci,
como melhor ator do ano.

Em plena glória, Carlos Alberto fez sua
primeira saída de cena, dedicando-se ao
magistério. Dava aulas de literatura ingle-
sa, foi diretor do Instituto Brasil-Estados
Unidos e do colégio municipal João Alfre-
do. Quando sentiu falta dos refletores, en-
trou para o elenco da peça Tiro e Queda, ao
lado de Tônia Carrero. De 1963 a 1965
intercalou o teatro e televisão onde estre-
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Cabeleira grisalha, indisfarçáveis entradas,
Carlos Alberto interrompe um sumiço de quase

10 anos e torna a fazer telenovela

O galã preferiu adotar a trajetória de
um ator-cometa: aparece, brilha e some

de vista. Sempre retorna, um dia

lou a novela O Desconhecido, na antiga TV
Rio.

Mas a fama, a popularidade nacional
lhe chegou em 1966 com a novela Eu Com-
pro Essa Mulher, escrita por Glória Maga-
dan e que foi ao ar às 20h, na TV Globo.
Figura romântica, cabelos e bigodes sem
um único fio fora do lugar, Carlos Alberto
era o herói apaixonado, capaz de todas as
façanhas pelo amor da mocinha. Ela, víti-
ma das maiores injustiças, era a perfeita
encarnação da Cinderela, um personagem
que agradava em cheio. Nesse papel estava
a jovem Yoná Magalhães, a Maria Teresa,
paixão de Frederico Aldama. O sucesso
dessa receita folhetinesca foi estrondoso e
formou-se, ali, um par que passaria da tela
à vida real.

Nessa época, Carlos Alberto mal podia
sair às ruas. Era logo cercado de fãs que
queriam ver o herói de perto, pedir auto-

gratos. Para fazer compras, ele saía de casa
escondido na mala do carro. Mas náo con-
seguia driblar o séquito que o seguia por
toda parte. Um dia, na Casa Sloper de
Copacabana, ele e Yoná tiveram que inter-
romper as compras porque uma multidão
de fãs Invadira a loja e, no empurra-
empurra, as vitrines eram quebradas.

Quando lembra essas cenas, Carlos Al-
berto acha que sua escolha de vida foi
acertada: "Sempre achei que as novelas
eram uma espécie de ópio, provocando
projeções doentias de personalidade.
Quem náo agüenta seu mundo real, escapa
pela fantasia do mundo televisivo", diz. E
ele sabe o quanto era duro agüentar o peso
dessas projeções. Tipo machão arrebatado,
na tela, Carlos Alberto ouviu, uma noite,
da namorada: "meu Frederico, me chama
de Maria Teresa". Gelou, riu e acabou o

namoro. "Exigiam de mim o comporta-
mento de galà-glostora dia e noite, era
demais".

Foi por coisas assim que ele achou ter
chegado o momento do recolhimento. Em
1973, ciceroneado pela terceira mulher, a
cantora Maysa, conheceu Maricá, no litoral
do Rio de Janeiro. E mudou-se de vez.
Desde entáo ocupa o cargo de chefe da
fiscalização de ICM da Secretaria Estadual
de Fazenda de Maricá. Mesmo depois da
morte de Maysa, Carlos Alberto continuou
por lá e há dez anos está casado com
Talita, com quem tem uma filha, René, de
oito anos. Mora numa confortável casa na
beira da Praia de Lagoas, cria galinhas,
faisões e cultiva variados legumes e verdu-
ras. Além do cargo no Estado, dá aulas de
Direito Tributário e ocupa a cadeira de
número 10 da Academia de Letras de Mari-
cá. Nas horas de lazer fica em casa, lê

muito e ouve música clássica. Liga a televi-
sâo apenas para ver os noticiários.

Cabeleira grisalha, indisfarçáveis en-
tradas na testa, Carlos Alberto mantém os
traços bonitos que o transformaram, no
passado, num dos galãs preferido do públi-
co brasileiro. Para o papel de Motta, em D.
Beja, terá que passar uma rinsage cinza
nos cabelos, deixar crescer as costeletas e
bigode. "Será que fiz bem em voltar?",
pergunta-se. Náo sabe como reagirá diante
das càmeras mas nem por isto está preocu-
pado. Só lamenta que as gravações o obri-
garão a passar menos tempo em Maricá,
onde há um movimento para lançar a sua
candidatura a prefeito, pelo PDT. "Culpa
do Herval", brinca.

Herval Rossano, responsável pela li-
nha de dramaturgia da Manchete, está
contente com a adesáo de Carlos Alberto
ao projeto D. Beja: "Foi meu charme que
conseguiu trazé-lo de volta à televisão".

A Zona Norte por GSCOxXldi
Quem brilha na ZS

mas prefere o além-túnel
Elizabeth Orsini

Marco Antônio Cavalcanti___. 
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enlouqueceu? Está
morando em Vila Isabel?

A perplexidade foi mani-
festada no Hippotamus, em

Ipanema, o mais sofisticado clube prive da
cidade. Lúcia Sweet, ex-directrice da casa,
nem se importa. Haver trocado o requinte
de São Conrado pela simplicidade de Vila
Isabel pode ser apenas mais um dos seus
muitos caprichos. Além disso, Lúcia tem
forte vinculo afetivo com o bairro onde
nasceu. Era lá, em cima de uma manguei-
ra, que entrelaçava as pernas para ler toda
a coleção Menina Moça, proibida pelo pai,
um físico e matemático conservador: "Com
o passar dos anos fui-me intelectualizando
e, escondida, li também ali toda a obra de
Nietzsche".

Pouca gente sabe que Lúcia Sweet leu
Nietzsche. Muito menos pessoas imaginam
que aquela mulher elegante, que vende a
imagem do sucesso e do refinamento, pos-
sa estar absolutamente satisfeita desfilan-
do suas blusas de lantejoulas azuis pela
pracinha Noel Rosa. Na verdade, _ Zona
Norte tem seus encantos. Que o diga o
cronista José Carlos Oliveira, famoso tam-
bém pelas várias temporadas vividas em
Vila Isabel. Ou a editora de moda da TV
Globo, Cristina Franco, que escolheu a
tranqüilidade do Engenho Velho ("não gos-
to de falar da minha vida pessoal; se você
me perguntar sobre moda, vou ter o maior
prazer em responder"). E o que dizer da
colunista social Hildegard Angel, que op-
tou por um casamento na Usina?

O compositor Aldir Blanc não deixa a
Zona Norte. No edifício da Rua Garibaldi,
na Muda, onde mora há seis anos, está
longe da confusão da Zona Sul. Ele acha
que o pessoal da Zona Norte tem outra
cabeça. As figuras que bebem no Bar da
Maria, ali mesmo na Rua Garibaldi, são
sempre as mesmas. As pessoas ficam mais
próximas ("isso é muito difícil na Zona Sul,
até pela densidade demográfica"). Nascido
no Estácio, Aldir percorreu vários bairros:
Vila Isabel. Largo da Segunda-Feira, Mara-
cana. Não atravessa o túnel sequer para
beber ("bebo nos bares daqui mesmo, com
os amigos feitos no tempo em que eu ainda
nâo tinha nome na música" I. Seu forte são
os botequins. Aldir fala com carinho do

Carla e Carma
escolheram o Méier:

uma opção definitiva
Lúcia Sweet: "A Zona Norte é o verdadeiro
coração da cidade e o meu lado afetivo está

aqui. Além do mais não sou grã-fina "

Bar do João, na Rua Conde de Bonfim,
quase esquina de Garibaldi; do Bar da
Maria, dos bares da Praça Xavier de Brito
(Rei do Bacalhau e Rei da Sardinha) e do
chope supergelado do Caras e Bocas, na
Rua Hadock Lobo. Oportunidades para
mudar teve muitas. Mas não cedeu. Sem-
pre resistiu bravamente — assegura. Para
quem como ele, cria duas filhas — Marina
(11 anos) e Isabel (quatro anos), que só vão
para a casa da mãe nos fins de semana —, a
Zona Norte é ideal: "É muito mais tranqüi-
lo. O esquema é diferente. Se eu der dinhei-
ro a elas para irem sozinhas comprar sorve-
te, sei que váo encontrar uns 10 amigos
meus no caminho. Não tem perigo ne-
nhum, o que nâo acontece na Zona Sul."

As manequins Débora Martinho (foto-
grafa para a Triumph Lingerie) e Márcia
Cristina Macedo (acaba de chegar de um
trabalho em agências européias) optaram
pela Zona Norte, mesmo tendo vida profis-
sional na Zona Sul. Apontam várias vanta-

gens do Grajaú, onde moram: é mais tran-
quilo, tem menos engarrafamentos, mais
lugar para estacionar ("e onde poderíamos
andar de bicicleta diariamente com tanta
descontração?"). Débora mora sozinha
num apartamento de dois quartos e duas
salas, pelo qual paga Cr$ 800 mil mensais.
Gasta Cr$ 700 mil por mês só de gasolina,
mas acha que compensa. Márcia Cristina
também acha. E as duas concordam em
que morar na Zona Norte nada tem a ver
com imagem pessoal:

— É impossível que as pessoas conti-
nuem a dai- valor a esse tipo de preconcei-
to. O importante é o trabalho que você faz.

Márcia diz que os túneis encurtaram as
distâncias e que "a única diferença é a
praia"; uma diferença que ela nào sente,
pois sua praia preferida, a Barra da Tijuca,
fica bem mais perto de quem mora no
Grajaú.

Carma e Carla, também manequins
profissionais, preferiram o Méier. Gaúchas,
vieram para o Rio com o pai, comerciante,
que escolheu um condomínio nesse bairro.
Nunca mais saíram dali. Carma já se ca-
sou: com um economista nascido e criado
no Méier.

Lúcia Sweet confessa que redescobriu
a Zona Norte. Seu filho de seis anos está
adorando descobrir as pracinhas do bairro
sozinho ("na Zona Sul eu não deixava ele ir
ao playground sozinho"). Nascida ali mes-
mo, no número 34 da Rua General Edmun-
do Gastão, ela também descobriu os en-
cantos de brincar de bandeirinha, patins e
bicicleta. Coisas que ficaram esquecidas
quando foi para a Zona Sul.

— A Zona Norte é o verdadeiro cora-
ção da cidade e o meu lado afetivo está
aqui. Além do mais nâo sou grã-fina. Minha
família e de intelectuais. O mais interes-

sante nisso tudo é que eu, que estou estu-
dando astrologia, previa que iria mudar de
endereço. Deu certo.

Se para Lúcia as mangueiras e jabuti-.
cabeiras têm um encanto todo especial,
para Liege de Almeida — ex-mulher do
cineasta Neville de Almeida —. elas nâo
fazem nenhuma diferença. Nascida e cria-
da na Tijuca ató os 16 anos ("quando eu era
bailarina fui discriminada pela vizinhança,
era um escândalo e me tornei persona non
grata"), ela não tem nenhuma vontade de
retornar. Só vai ali mesmo para votar.
Atualmente vota no Senai da Rua Mariz e
Barros ("as crianças curtiram horrores co-
nhecero lugar"). Vantagens, nâo vê nenhu
ma. E afirma que nem os colégios que eram
ótimos (Instituto de Educação e Pedro IIi
resistiram:

— Saudade? Se eu gostaria de viver Ia
novamente? Nem morta!


